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08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 
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PARTER 

 

Klagande 
1. Isabell Dahl 

Djupadalsgatan 10 

692 31 Kumla 

  

2. Jonas Dahl 

Djupadalsgatan 10 

692 31 Kumla 

  

3. Peter Eriksson 

Tennisgatan 6 

692 31 Kumla 

  

4. Regina Frisén 

Djupadalsgatan 12 

692 31 Kumla 

  

5. Örjan Frisén 

Djupadalsgatan 12 

692 31 Kumla 

  

6. Persson Leif 

Vattugatan 17 

692 31 Kumla 

  

7. Fredrik Lundblad 

Djupadalsgatan 8 

692 31 Kumla 

  

8. Pethra Lundblad 

Djupadalsgatan 8 

692 31 Kumla 

  

9. Susanne Olofsson 

Tennisgatan 6 

692 31 Kumla 

  

10. Marie Persson 

Vattugatan 17 

692 31 Kumla 
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Motpart 
Kumla kommun 

692 80 Kumla 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Samhällsbyggnadsnämndens i Kumla kommuns beslut 2017-10-19 i ärende nr SBN 

2017/5, se bilaga 1 

 

SAKEN 

Antagande av detaljplan för del av kvarteret Rörläggaren och fastigheten Kumla 

11:1 i Kumla kommun 

 

_____________ 

 

 

DOMSLUT 

 

1. Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandena från Isabell Dahl, Jonas 

Dahl, Peter Eriksson, Regina Frisén, Örjan Frisén, Fredrik Lundblad, Pethra 

Lundblad, och Susanne Olofsson.  

 

2. Mark- och miljödomstolen upphäver Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla 

kommuns beslut den 19 oktober 2017 i ärende nr SBN 2017/5 att anta detaljplan 

för del av kvarterat Rörläggaren och fastigheten Kumla 11:1 i Kumla kommun. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla kommun beslutade den 19 oktober 2017 att 

anta detaljplan för del av kvarteret Rörläggaren och Kumla 11:1. Beslutet har 

överklagats till mark- och miljödomstolen av ett antal enskilda.  

 

YRKANDEN M.M. 

Isabell Dahl och Jonas Dahl har, som talan får förstås, yrkat att beslutet att anta 

detaljplanen ska upphävas och har till stöd för sin talan i huvudsak anfört följande. 

De motsätter sig att infarten till det nya kvarteret ska gå via Djupadalsgatan. 

Parkeringsplatserna kommer inte att räcka. Ökad trafik medför ökad olycksrisk. De 

är tveksamma till höjden på huskropparna. Bebyggelse på max fyra våningar skulle 

skapa mer harmoni i gatubilden.  

 

Pethra och Fredrik Lundblad har, som talan får förstås, yrkat att beslutet att anta 

detaljplanen ska upphävas och har till stöd för sin talan i huvudsak anfört följande. 

Byggnadsvolymen är för stor och överstiger vad den tänkta tomten klarar av. 

Parkerade bilar framför de boendes utfarter är redan idag ett problem. Man planerar 

nu ytterligare byggnation utan att öka antalet parkeringsplatser. Området är 

huvudsakligen ett villaområde och har varit det sedan åtminstone 1923. Det 

stämmer inte att infarten måste ske via Djupadalsgatan. Det verkar gå bra att svänga 

in direkt från Kungsgatan. Området exploateras för mycket. Det stämmer inte heller 

att en infart från Kungsvägen skulle förfula parken. Om bostadshusen hade 

anpassats, så skulle den egna infarten ha fått plats. Ytterligare förtätning planeras 

längs Kungsvägen och det är oklart hur trafikproblemen ska lösas. 

Beslutsunderlaget är bristfälligt. De föreslår att antalet lägenheter ska halveras och 

att storleken på husen anpassas. Infart ska få plats på den egna tomten. 

Byggnaderna får som högst byggas i fyra våningar.    

 

Örjan Frisén och Regina Frisén har, som talan får förstås, yrkat att beslutet att 

anta detaljplanen ska upphävas och har till stöd för sin talan i huvudsak anfört 

följande. Nämndens beslut var inte enigt. Anslutning till garageplatser under de två 

höghusen skulle kunna göras från Kungsvägen/ Hagendalsvägen, enligt en förstudie 
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som inte är redovisad. Detta skulle vara mer lämpligt ur miljösynpunkt. Enligt nu 

aktuell detaljplan måste de nya boende på Rörläggaren 7 ta en omväg om 

ca 700 meter för att komma till sitt parkeringsgarage. Detta strider mot kommunens 

antagna miljöprogram, klimatprogram och trafikstrategiprogram. Garageinfarten 

ligger endast 30 meter från en förskola. Ärendet bör kompletteras med underlag 

som belyser förutsättningar för en mer miljövänlig angöring av fastigheten från 

Kungsvägen/ Hagendalsvägen.   

 

Leif Persson och Marie Persson har, som talan får förstås, yrkat att beslutet att 

anta detaljplanen ska upphävas och har till stöd för sin talan i huvudsak anfört 

följande. De motsätter sig att trafiken kommer att passera tre meter från deras hus 

och att all trafik kommer lokaliseras till Djupadalsgatan. De kommer att få 

belysning rakt in i kök och vardagsrum. Det borde gå att lösa parkering från 

Kungsvägen. Det blir inte miljövänligt när personer som ska parkera måste köra 

bilen genom ett helt kvarter av villor för att ta sig till målet. Det finns 

parkeringsproblem sedan tidigare.  

 

Susanne Olofsson och Peter Eriksson har, som talan får förstås, yrkat att beslutet 

att anta detaljplanen ska upphävas och har till stöd för sin talan i huvudsak anfört 

följande. Det är fel att i direkt anslutning till stadens parkområde bygga sjuvånings- 

respektive femvåningshus. Kommunen har själv beskrivit att det är fråga om en 

viktig kulturmiljö med gammal bebyggelse. Ett unikt vattentorn kommer att hamna 

i skymundan av de nya stora huskropparna. Den planerade bebyggelsen smälter inte 

in i miljön. Vidare är det olämpligt att leda den dagliga trafiken för fyrtio hushåll 

rakt genom ett villaområde där det redan idag är en ansträngd situation vad gäller 

genomfart och parkeringsmöjligheter. Kommunen hade kunnat sköta arbetet med att 

ta fram planen betydligt bättre och informerat berörda i området mer ingående. Ett 

beslut av denna dignitet måste förankras på ett bredare och bättre sätt.  
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DOMSKÄL 

 

Rätten att överklaga ett beslut att anta en detaljplan 

Ett kommunalt beslut att anta en detaljplan får överklagas av den som beslutet 

angår, om det har gått honom eller henne emot (se 13 kap. 8 § plan- och bygglagen 

[2010:900], PBL, med vidare hänvisning till 22 § förvaltningslagen [1986:223]).  

 

Den krets som får överklaga ett planbeslut är tänkt att vara väl avgränsad. Det är i 

första hand en fastighets geografiska anknytning till planområdet som kan grunda 

klagorätt för fastighetsägaren. Fastighetsägare till en fastighet som ligger inom 

planområdet får överklaga planbeslutet. I vissa situationer kan även fastighetsägare 

som äger en fastighet utanför planområdet anses vara klagoberättigade. Så kan vara 

fallet om fastigheten gränsar direkt till planområdet eller om det bara är en gata eller 

väg som skiljer fastigheten från områdets gräns. Klagorätt kan även föreligga i fall 

då fastigheten är belägen på ett längre avstånd ifrån planområdet om planbeslutet 

innebär påtagliga olägenheter för fastighetsägaren (se rättsfallet NJA 2017 s. 421). 

Klagorätt har också ansetts föreligga med hänsyn till att planen kunde förväntas ge 

upphov till en påtaglig trafikökning på en väg som gränsade till klagandenas 

fastigheter (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 13 april 2018 i mål nr 

P 7465-17). Bostadsbebyggelsen som omfattades av planen förväntades i det fallet 

generera ytterligare ca 800 trafikrörelser per årsmedeldygn på den aktuella vägen. 

 

Klagandenas fastigheter är samtliga belägna utanför planområdet. Med hänsyn till 

att det endast skiljer en väg mellan planområdet och fastigheten som tillhör Leif och 

Marie Persson (Maskinisten 30) är de berättigade att överklaga nämndens beslut. 

Övriga klagandes fastigheter är inte belägna i direkt anslutning till planområdet och 

inte heller endast avskilda från områdets gräns av en väg eller gata. Tillfartsvägen 

till och från planområdet, Djupadalsgatan, gränsar till deras fastigheter. Av 

underlaget framgår att den nya bostadsbebyggelsen förväntas öka antalet 

trafikrörelser per dygn på Djupadalsgatan med mellan 80 och 100 rörelser. 

Trafikökningen måste betraktas som begränsad. Eftersom hastighetsbegränsningen 

på vägen dessutom endast är 30 km/tim kan trafikökningen enligt mark- och 
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miljödomstolens mening inte anses få sådana effekter för klagandena som ger dem 

rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Det har inte heller i övrigt 

framkommit något som ger dem rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

Deras överklaganden ska därmed avvisas.  

 

Prövning av Leif och Marie Perssons överklagande 

 

Omfattningen av prövningen av ett beslut att anta en detaljplan 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 

(se 1 kap. 2 § PBL). Kommunen avgör inom vida ramar hur bebyggelsemiljön ska 

utformas. Vid planläggning ska kommunen beakta både enskilda och allmänna 

intressen (2 kap. 1 § PBL). Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och 

placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. 

trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö (2 kap. 6 § PBL). Planläggning 

får inte ske så att den avsedda användningen enligt planen kan medföra en 

betydande olägenhet för omgivningen (2 kap. 9 § PBL). En instans som överprövar 

en kommuns beslut att anta en detaljplan ska endast pröva om det överklagade 

beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som 

framgår av omständigheterna (13 kap. 17 § första stycket PBL). Om beslutet strider 

mot en rättsregel ska detaljplanen som huvudregel upphävas i sin helhet (13 kap. 

17 § andra stycket PBL). Mark- och miljödomstolens prövning är alltså avgränsad 

till om kommunens beslut omfattas av det handlingsutrymme som kommunen har 

enligt plan- och bygglagen och om de krav som finns på beslutsunderlag och 

beredningsförfarande är uppfyllda. Den avvägning som kommunen gjort mellan 

olika samhällsintressen enligt 2 kap. blir inte föremål för överprövning så länge den 

ryms inom kommunens handlingsutrymme (se prop. 2009/10:215 s. 87 ff.). 

 

Mark- miljödomstolens bedömning 

Den nya bostadsbebyggelsen som planen är avsedd att möjliggöra kommer att ge 

upphov till en viss trafikökning i närområdet. Detta förhållande medför även att 

behovet av parkeringsplatser kommer att öka, men att det bedöms till övervägande 

del kunna ordnas inom planområdet. Sammantaget kan dessa förhållanden dock inte 

6



   

NACKA TINGSRÄTT DOM P 6222-17 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

betraktas som sådana olägenheter som är betydande för omgivningen. Enligt mark- 

och miljödomstolens mening är kommunens överväganden mellan allmänna och 

enskilda intressen i denna del inom det handlingsutrymme som kommunen har vid 

planläggningen.   

 

Planområdets tilltänkta till- och utfartsväg har placerats i planområdets nordöstra 

hörn. Utfart ska ske i riktning mot Leif och Marie Perssons bostad. Utfartssträckan 

mot bostaden är ca 40 meter. Nedanstående bild illusterar in- och utfartsvägen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhållandet att utfart är tänkt att ske i riktning mot Leif och Marie Perssons bostad 

kommer att innebära olägenhet för dem, framförallt med hänsyn till ljus från 

bilarnas strålkastare. Eftersom entrén till bostaden är belägen mot planområdet 

framstår det inte som troligt att olägenheten kan avhjälpas genom ett plank eller 

liknande. Olägenhetens omfattning är beroende av hur utfartsvägen utformas, 

särskilt med avseende på vilken höjd den placeras. Om utfartsvägen är upphöjd i 

förhållande till Leif och Marie Perssons bostad blir exponeringen för strålkastarljus 

mer omfattande, vilket innebär större olägenhet. Planen innehåller inga 

begränsningar som förhindrar att till- och utfartsvägen höjs upp. Av underlaget 

framgår att det varit möjligt att placera in- och utfartsvägen på annan plats inom 

planområdet, som inneburit mindre olägenhet för Leif och Marie Persson. 

Kommunen har dock med hänsyn till andra överväganden valt den aktuella 

placeringen.  

 

7



   

NACKA TINGSRÄTT DOM P 6222-17 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

Kommunens uttryckliga ambition har varit att skapa en flexibel plan med utrymme 

för olika lösningar. Av detta skäl har det inte införts någon begränsning som 

förhindrar att in- och utfartsvägen ges en annan utformning än den illustrerade, eller 

att den förläggs på en annan plats inom planområdet. Den yta som har pekats ut för 

in- och utfart i det nordöstra hörnet av planen får enligt planbestämmelserna 

bebyggas med något som är förenligt med huvudanvändningen för det planlagda 

området, vilket är bostadsändamål. Inga övriga begränsningar finns i byggrätten för 

den aktuella platsen. Förhållandet att bebyggelse kan komma att uppföras i nära 

anslutning till Leif och Marie Perssons bostad borde ha belysts mer av kommunen 

under planförfarandet. Även omständigheten att planen inte förhindrar att den 

utpekade in- och utfartsvägen höjs upp borde ha belysts mer. Särskilt med hänsyn 

till att länsstyrelsen har lyft fram dessa förhållanden som potentiella problem under 

samrådet innan detaljplanen antogs. Enligt mark- och miljödomstolens mening har 

detaljplanens konsekvenser i dessa avseenden inte redovisats tillräckligt tydligt av 

kommunen.  

 

Vid en samlad bedömning anser mark- och miljödomstolen att detaljplanen 

möjliggör bebyggelse och utformning av markområde som kan innebära betydande 

olägenheter för Leif och Marie Persson. Vid en avvägning mot det allmänna 

intresset av att bebygga området finner mark- och miljödomstolen att olägenheterna 

för Leif och Marie Persson överväger detta intresse. Vid denna bedömning ska Leif 

och Marie Perssons överklagande bifallas och detaljplanen i sin helhet upphävas. 

  

  

8



   

NACKA TINGSRÄTT DOM P 6222-17 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427) 

Överklagande senast den 14 juni 2018.  

 

 

Simon Rosdahl  Jonas T Sandelius 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit tingsfiskalen Simon Rosdahl och tekniska rådet 

Jonas T Sandelius.  
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som mark- och miljödomstolen har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som mark- 
och miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen 
att överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 
Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och mil-
jööverdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av 
mark- och miljödomstolens namn, datum för 
domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomstolens 
dom som klaganden vill få till stånd, 

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

4. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt 

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare 
ska ges in samtidigt med överklagandet.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen.

 

Bilaga 2


