
    

 

SVEA HOVRÄTT 

Mark- och miljööverdomstolen 

Rotel 0613 

DOM 
2012-10-31 

Stockholm 

Mål nr 

M 7222-12 

 

 

 

Dok.Id 1042777     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2290 

103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 

08-561 675 50  

08-561 675 59 måndag – fredag 

09:00-15:00 

E-post: svea.avd6@dom.se 

www.svea.se 

 

 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-07-12 i mål M 3735-12, se 

bilaga  

 

KLAGANDE 

1. M E

  

2. C P 

  

3. L B

  

4. U B

  

MOTPARTER 

1. Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 

2. AB Hvalfisken  

  

SAKEN 

Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion på fastigheten X i 

Västerås kommun 

 

___________________ 

 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

1. Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd. 

 

2. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom 

och avvisar M Es, C Ps, L Bs och 

U Bs överklagande av länsstyrelsens beslut. 
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SVEA HOVRÄTT DOM M 7222-12 

Mark- och miljööverdomstolen  

 

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Länsstyrelsen beslutade, efter anmälan från AB Hvalfisken om att ta jordbruksmark ur 

jordbruksproduktion, den 30 november 2011 att inte försöka förhindra att 9,2 ha 

jordbruksmark planteras. Beslutet överklagades den 29 juni 2012 av M E, 

C P, L B och U B (klagandena). Mark- 

och miljödomstolen tog upp klagandenas överklagande till prövning och avslog det i 

den överklagade domen.  

 

Klagandena har i Mark- och miljööverdomstolen yrkat att prövningstillstånd ska 

meddelas och, såsom deras yrkande får uppfattas, att länsstyrelsens beslut ska 

upphävas och ändras med hänsyn till områdets höga naturvärden. De har till stöd för 

sitt överklagande anfört i huvudsak att fastigheten delvis ingår i ett program för 

odlingslandskapets bevarande och att fastigheten är belägen inom ett område med 

mycket höga bevarandevärden för natur- och kulturmiljön. Vidare har de anfört att de 

äger grannfastigheterna Y och Z. 

 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

 

Målet kan avgöras utan att motparterna ges tillfälle att svara (15 § andra stycket lagen 

(1996:242) om domstolsärenden).  

 

De i målet aktuella bestämmelserna, 12 kap. 9 § miljöbalken och 3 § förordningen 

(1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, stadgar att jordbruksmark får tas ur 

jordbruksproduktion tidigast åtta månader efter anmälan till länsstyrelsen, om inte 

åtgärden är av ringa betydelse. Bestämmelserna har till syfte att skydda allmänna 

intressen på så sätt att länsstyrelsen efter en anmälan ges tillfälle att med stöd av andra 

bestämmelser eventuellt vidta åtgärder med hänsyn till natur- och kulturvärden. 
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SVEA HOVRÄTT DOM M 7222-12 

Mark- och miljööverdomstolen  

 

Ett beslut efter en anmälan enligt 12 kap. 9 § miljöbalken om att inte förhindra att 

jordbruksmark planteras innebär inte annat än att den anmälande åtta månader efter det 

att anmälan inkom kan vidta den önskade åtgärden. Ett beslut enligt den nämnda 

bestämmelsen angår endast anmälaren och det är därmed endast anmälaren som, för 

det fall beslutet kan anses gå denne emot, har rätt att överklaga det i enlighet med 16 

kap. 12 § miljöbalken. 

 

Eftersom länsstyrelsens beslut inte angår klagandena har de inte haft rätt att överklaga 

det. Mark- och miljödomstolen borde därför inte ha tagit upp klagandenas 

överklagande till prövning. Mark- och miljödomstolens dom ska alltså undanröjas och 

klagandenas överklagande av länsstyrelsens beslut ska avvisas. 

 

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulla Bergendal och Roger Wikström, tekniska 

rådet Mikael Schultz samt tf. hovrättsassessorn Hanna Granberger, referent. 

Avgörandet är enhälligt.  
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NACKA TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 

Enhet 4 

DOM 
2012-07-12 

meddelad i 

Nacka Strand 

Mål nr M 3735-12 

 

  

  
 

 

Dok.Id 281681 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1104 

131 26 Nacka Strand 

Augustendalsvägen 

20 

08-561 656 00  08-561 657 99 måndag – fredag 

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

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

 

 

KLAGANDE 

1. M E

  

2. C P

  

3. L B

  

4. U B 

  

MOTPART 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

721 86 Västerås 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut 2011-11-30 i ärende nr 523-5169-11,  

se bilaga 1 

 

SAKEN 

Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion på fastigheten   

X 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. 

 

_____________ 

  

1
Bilaga A



   

NACKA TINGSRÄTT DOM M 3735-12 

Mark- och miljödomstolen 

Enhet 4 

 

 

YRKANDEN M.M. 

M E, C P samt U och L B (härefter 

klagandena) har, som de får förstås, yrkat att beslutet ska upphävas. Vidare har kla-

gandena yrkat att beslutet ska inhiberas samt att, som de får förstås, att domstolen  

i övrigt interimistiskt ska förordna att planterade barrskogsplantor tas bort. 

 

Till stöd för sin talan har klagandena anfört väsentligen följande. Fastigheten ingår 

delvis i ett program för odlingslandskapets bevarande. Fastigheten är belägen inom 

ett område mycket höga bevarandevärden för natur- och kulturmiljön. 

 

DOMSKÄL 

Målet avgörs nu slutligt. Det saknas därför skäl att pröva klagandenas yrkande om 

att beslutet tills vidare inte får verkställas (inhibition) samt yrkande om 

interimistiskt förordnande. 

 

Jordbruksmark får, enligt 12 kap. 9 § första stycket miljöbalken jämförd med 3 §  

förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, tas ur jordbruksproduktion 

tidigast åtta månader efter anmälan till länsstyrelsen, om inte åtgärden är av ringa 

betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.  

 

Mark- och miljödomstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning. Överklagandena 

ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427) 

Överklagande senast den 2 augusti 2012. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

Inge Karlström  Staffan Ljung 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Inge Karlström, ordförande, och 

tekniska rådet Staffan Ljung. Enhälligt. Föredragande har varit beredningsjuristen 

Alexandra Venander.  
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