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Mål nr P 4477-16

2016-10-21
meddelad i
Nacka strand

KLAGANDE
EJSelenkonsult AB
Genetikvägen 11 B
756 51 Uppsala
MOTPART
Uppsala kommun
753 75 Uppsala
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut 2016-06-23 i ärende nr 403-3664-16, se bilaga 1
SAKEN
Detaljplan för norra Bäcklösa i Uppsala kommun
_____________
DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
_____________

Dok.Id 470892
Postadress
Box 1104
131 26 Nacka strand

Besöksadress
Augustendalsvägen
20

Telefon
Telefax
08-561 656 40
08-561 657 99
E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:30
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BAKGRUND
Kommunfullmäktige i Uppsala kommun beslutade den 23 februari 2015 att anta
detaljplan för Norra Bäcklösa. Beslutet överklagades till länsstyrelsen, som den 14
augusti 2015 beslutade att upphäva beslutet på grund av att hyresgäster inte beretts
tillfälle till samråd. Kommunfullmäktige i Uppsala kommun beslutade den 25 april
2016, § 8, att åter anta detaljplan för Norra Bäcklösa efter att planprocessen gjorts
om. Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse av 550 bostäder i form av
flerfamiljshus, radhus, villor och kedjehus samt att skapa ett nytt parkområde.
EJSelenkonsult AB (bolaget) överklagade beslutet till länsstyrelsen, som den 23
juni 2016 avslog överklagandet.

YRKANDEN M.M.
Bolaget har yrkat att antagandebeslutet, med ändring av länsstyrelsens beslut, ska
upphävas. Bolaget har även yrkat att detaljplanen ändras på så sätt att skyddszon om
minst 30 meter runt Natura 2000-området införs, vid poppelallén 50 meter med
hänsyn till cinnoberbaggens behov av gamla träd, och att Lokalgatan dras om och
förläggs ca 10 meter österut.

Till stöd för sin talan har bolaget i huvudsak anfört följande. Bolaget kommer att
behöva lägga ner sin verksamhet om detaljplanen genomförs eftersom en gata
planeras där verksamhetslokalen nu är belägen. Planområdet är lokaliserat intill
Natura 2000-området Bäcklösa. Enligt planen kan avståndet mellan tomtgräns och
Natura 2000-området bli mindre än 10 meter, vilket medför risk för skador på
rödlistade arter, bl.a. cinnoberbaggen, och strider mot kommunens riktlinjer. Det
innebär avsteg från försiktighetsprincipen att lägga bostäder så nära Natura 2000området. Den miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som upprättats är bristfällig och
borde ha innehållit en utredning om hur stora skyddszoner rödlistade arter behöver
för att risk för skador inte ska uppstå över tid och en diskussion angående olika
verksamhetsformers påverkan på Natura 2000-området.
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DOMSKÄL
Mark- och miljödomstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning att den äldre planoch bygglagen (1987:10), ÄPBL, ska tillämpas eftersom ärendet inleddes före den 2
maj 2011.

Vid prövning av en överklagad detaljplan har domstolen enligt 13 kap. 8 § ÄPBL
att antingen fastställa eller upphäva antagandebeslutet i sin helhet, om inte
kommunen medgett något annat. Något medgivande är inte aktuellt i målet. Som
länsstyrelsen konstaterat är det således inte möjligt att göra ändringar i detaljplanen
på sätt som klaganden föreslagit.

Mark- och miljödomstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning att detaljplanen
inte kommer att innebära sådana olägenheter för klaganden att planen inte kan
godtas och att kommunen har gjort en rimlig avvägning mellan motstående
intressen. Domstolen finner inte heller skäl att ifrågasätta den
miljökonsekvensbeskrivning som genomförts. Även i övrigt delar domstolen
länsstyrelsens bedömning att det inte framkommit skäl att upphäva detaljplanen.
Vad bolaget anfört föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför
avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427)
Överklagande senast den 11 november.

Johan Rosén

Maria Bergqvist

_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Johan Rosén, ordförande, och
tekniska rådet Maria Bergqvist. Föredragande har varit beredningsjuristen Susanne
Kleman.

Bilaga 1

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 4
INKOM: 2016-07-27
MÅLNR: P 4477-16
AKTBIL: 3

Bilaga 2

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVERKLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till mark- och
miljödomstolen. Överklagandet prövas av
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
För att ett överklagande ska kunna tas upp
krävs att Mark- och miljööverdomstolen lämnar 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 markoch 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 överklagandet.

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 instanser om någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
miljödomstolen. Adress och telefonnummer
finns på första sidan av domen.
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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 miljööverdomstolen varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddelas.

www.domstol.se

