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Dok.Id 519237 
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Hamngatan 6 0521-27 02 00   måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.vanersborg@dom.se 

www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/ 

 

PARTER 
 
Klagande 
Petricon 2 Kommanditbolag 
Olaus Petrigatan 24 
412 70 Göteborg 
  
Ombud: Advokat Carolina Gustavsson 
Landahl Advokatbyrå KB 
Box 19143 
104 32 Stockholm 
  
Motpart 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Samhällsbyggnadsnämndens, Uddevalla kommun, beslut den 15 oktober 2020,        
§ 402, i ärende nr SBN 2020/00544, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Upphävande av detaljplan för Stadskärnan 1:295 i Uddevalla kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.  

 

_____________ 
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BAKGRUND 

Samhällsbyggnadsnämnden, Uddevalla kommun (kommunen) beslutade den  

15 oktober 2020 att anta upphävande av detaljplan för Stadskärnan 1:295 ”Godset”  

i Uddevalla kommun. Av beslutet framgår att syftet är att upphäva del av detalj-

planen för Stadskärnan 1:295 för att säkerställa att områdets utveckling på kort och 

lång sikt går i linje med översiktsplanens intentioner och därmed skapa förutsätt-

ningar för att utveckla centrala staden. Petricon 2 Kommanditbolag (Petricon) 

överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen.  

 

YRKANDEN M.M. 

Petricon yrkar att mark- och miljödomstolen ska upphäva kommunens beslut att 

upphäva detaljplanen. Till stöd för sin talan har bolaget anfört bland annat följande.  

 

Fastigheten Stadskärnan 1:295 ligger i anslutning till Uddevalla station och har 

tidigare ägts av Jernhusen AB. Under drygt 15 år har Petricon ägt fastigheten. 

Fastigheten omfattar en tomtareal om 9 042 m2 och har varit detaljplanerad genom 

detaljplan Stadskärnan 1:148 m.fl., del av. Detaljplanen vann laga kraft 1998 och 

dess genomförandetid om tio år gick ut 2008-01-09. Den detaljplan som gällt för 

fastigheten innehåller planbestämmelserna K2H2B2 samt K1H1B1. Planbestämmel-

serna medger således kontor, handel och bostäder. Förutom nyssnämnda plan-

bestämmelser för kvartersmark finns också en liten del som är planlagd som allmän 

plats E1 för transformatorstation. 

 

Petricon har fört en dialog med Uddevalla kommun om att utveckla fastigheten och 

har beviljats planbesked. Planbesked beviljades 2017-11-29. Syftet med plan-

beskedet är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus. Samtidigt som kommunen 

beviljade planbesked har kommunen också påbörjat planarbetet för att upphäva 

detaljplanen för Petricons fastighet. Det är inte hela detaljplanen som upphävs utan 

endast den del som omfattas av Petricons fastighet. 

 

Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. Kommunen har i planbeskrivningen 

angivit att avsikten är att undvika investeringar som inte följer översiktsplanen och 
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sedan sannolikt måste lösas in och rivas. Upphävandet bedöms underlätta förändrad 

markanvändning och syftar till att säkerställa stadsutvecklingen inom översikts-

planen. Med andra ord planerar kommunen för att den dag då kommunen önskar 

lösa in fastigheten inte behöva utge ersättning till fastighetsägaren. Detta är ett 

taktiserande som är i strid med 2 kap. 15 § regeringsformen. Kommunens skäl för 

upphävandet är svaga. Det finns ingen skyldighet i plan- och bygglagen att upphäva 

detaljplan för att följa översiktsplan. Översiktsplanen är också ett rådgivande 

instrument och inte ett bindande instrument. Den reella grunden för att upphäva 

detaljplanen är att undvika investeringar som inte följer översiktsplanen och sedan 

sannolikt måste lösas in och rivas, d.v.s. i klartext vill kommunen förvärva 

fastigheten till ett så lågt pris som möjligt. 

 

Anledningen till att Petricon inte kan acceptera upphävandet är dels att bolagets 

centrala fastighet hamnar utanför detaljplanerat område, vilket är en försämring för 

en fastighet, dels att kommunstyrelsen den 27 november 2017 lämnat ett positivt 

planbesked för flerbostadshus. Intentionen var då att tillskapa ett flerbostadshus på 

platsen; en intention som 17 dagar senare inte synes finnas kvar hos kommunen då 

kommunfullmäktige fattade beslut om att uppdra åt nämnden att upphäva planen. 

Kommunen har skickat olika besked till fastighetsägaren, dels att fastigheten går att 

utveckla, dels att fastigheten inte ska utvecklas för att kommunen ska undvika 

investeringar. Syftet med planbesked är just att ett positivt planbesked beviljas för 

att en planläggning ska ske, se 5 kap. 5 § PBL. Det finns inget i det aktuella 

planbeskedet som säger att kommunen enbart ska upphäva den nu gällande 

detaljplanen. Vid ett planarbete upphävs hela detaljplanen för att förse fastigheten 

med en ny detaljplan genom antagande. 

 

Översiktsplanen utpekar ett större område som utvecklingsområde än Petricons 

fastighet. Varför kommunen i sina intentioner att följa översiktsplanen inte 

upphäver större delar av området än just Petricons fastighet framgår inte. Att följa 

översiktsplanen är inte ändamålet med upphävandet utan ändamålet är att kunna 

göra ett förvärv till ett så lågt pris som möjligt. 

 



  Sid 4 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 

 
P 5219-20 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
Utgångspunkten är att antagande och upphävande av detaljplan ska beslutas av 

kommunfullmäktige. Trots detta har samhällsbyggnadsnämnden fattat det nu 

aktuella beslutet. Detta är i strid med 5 kap. 27 § PBL. Att för en fastighetsägare i 

ett centralt läge upphäva detaljplan för att, enligt egen utsago, följa översiktsplanen 

får anses vara ett principiellt beslut särskilt som inte hela området i översiktsplanen 

omfattas. Möjlighet att delegera föreligger inte. 

 

Som bevisning har bolaget gett in följande dokument.  

1. Plankarta tillhörande detaljplan för del av Stadskärnan 1:148 m.m., 

Uddevalla kommun.  

2. Antagandehandling 1997-01-23, Rev 97-06-12. Planbeskrivning 

tillhörande detaljplan för del av Stadskärnan 1:148 m.m., Uddevalla 

kommun.  

3. Kommunstyrelsens, Uddevalla kommun, beslut den 29 november 2017 

om planbesked för nybyggnation av bostäder inom Stadskärnan 1:295, 

307 §, Dnr KS 2017/00331.  

4. Kommunfullmäktiges, Uddevalla kommun, beslut den 13 december 

2017 om att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta 

upphävandehandlingar för nu gällande detaljplan för Stadskärnan 1:295, 

§ 343, Dnr KS 2017/00331.  

 

DOMSKÄL 

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

(se 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL). Det är alltså kommunen som, 

inom vida ramar, avgör hur bebyggelsemiljön ska utformas i kommunen. 

 

Den myndighet som prövar ett överklagande av ett beslut att anta, ändra eller 

upphäva 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 (se 13 kap. 17 § PBL). Om myndigheten vid prövningen finner 

att beslutet strider mot en rättsregel ska beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska 

beslutet fastställas i sin helhet. 
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Av 14 kap. 9 § PBL framgår att om en detaljplan ändras eller upphävs före 

genomförandetidens utgång, har den som äger en fastighet rätt till ersättning av 

kommunen för den skada som ändringen eller upphävandet medför för ägaren. 

  

Mark- och miljödomstolen konstaterar att genomförandetiden för den av kommunen 

upphävda detaljplanen gick ut i januari 2008. Någon rätt till ersättning i enlighet 

med 14 kap. 9 § PBL föreligger därmed inte för fastighetsägare inom området för 

den upphävda detaljplanen. När genomförandetiden har gått ut har kommunen 

möjlighet att upphäva planen även om berörda fastighetsägare motsätter sig detta. 

  

Mark- och miljödomstolen noterar vidare att det av handlingarna i målet framgår att 

kommunfullmäktige i beslut den 13 december 2017 gav samhällsbyggnadsnämnden 

i uppdrag att upprätta upphävandehandlingar för detaljplanen för Stadskärnan 

1:295. I kommunens översiktsplan betecknas aktuellt område som ett omvandlings-

område. Domstolen bedömer att beslutet att upphäva detaljplanen i aktuell del inte 

är att anse som ett ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt så 

att beslutet av den anledningen skulle behöva tas av kommunfullmäktige. Sam-

hällsbyggnadsnämndens upphävandebeslut strider således inte mot 5 kap. 27 § PBL. 

 

Sammanfattningsvis gör domstolen bedömningen att kommunen har handlagt 

aktuellt planärende på ett formellt riktigt sätt och att upphävandebeslutet inte strider 

mot någon bestämmelse i PBL på sätt som anförts av klaganden eller som framgår 

av omständigheterna och som skulle motivera ett upphävande av kommunens 

beslut. Kommunen har alltså hållit sig inom det handlingsutrymme som PBL ger. 

Av det anförda följer att Petricons överklagande ska avslås. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 18 juni 2021 

 

 

Kristian Andersson   Hans Ringstedt  

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Kristian Andersson, ordförande, 

och tekniska rådet Hans Ringstedt. Föredragande har varit tingsnotarien Henrik 

Jansson.  
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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