
SVEA HOVRÄTT 

Mark- och miljööverdomstolen 

060101 

PROTOKOLL 

2017-11-28 

Föredragning i 

Stockholm 

Aktbilaga 4 

Mål nr P 9702-17 

Dok.Id 1383385 

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.hovratt@dom.se 

www.svea.se 

RÄTTEN 

Hovrättsråden Lars Borg, Malin Wik, referent, och Margaretha Gistorp (deltar inte i 

frågan om prövningstillstånd) samt tekniska rådet Tommy Åström 

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 

Föredraganden Melina Malafry 

PARTER 

Klagande 

Eslövs Bostads AB 

Motpart 
1. Försvarsmakten

 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun

 

SAKEN 

Tidsbegränsat bygglov för bostadsändamål på fastigheten A i Eslövs kommun; nu 

fråga om prövningstillstånd och överlämnande till regeringen 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-10-04 i mål nr P 3866-17 

_______________ 

Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen antecknar följande. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun (nämnden) beslutade den 14 

juni 2017, § 114, att bifalla en ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov med 

tre år för ombyggnad av gamla stationshuset i Harlösa på fastigheten A i Eslövs 

kommun. Försvarsmakten överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Skåne län som den 

11 augusti 2017 upphävde nämndens beslut. Eslövs Bostads AB överklagade till 

mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet i dom den 4 oktober 2017.  

Mark- och miljödomstolens dom har nu överklagats av Eslövs Bostads AB. 
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SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL P 9702-17 

Mark- och miljööverdomstolen 

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande 

BESLUT (att meddelas 2017-12-01) 

1. Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd.

2. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer den överklagade domen och överlämnar

målet till regeringen. 

Skäl 

Om ett ärende som har överklagats hos en mark- och miljödomstol rör en fråga som 

har särskild betydelse för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets 

materialverk eller Försvarets radioanstalt, ska domstolen, enligt 13 kap. 7 § plan- och 

bygglagen (2010:900), överlämna målet till regeringen för prövning. 

Av handlingarna i målet framgår att den aktuella fastigheten ligger inom influens-

området till ett riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap. 9 § andra 

stycket miljöbalken. Försvarsmakten anförde i sitt överklagande till länsstyrelsen att 

ett beviljande av bygglov på fastigheten A på sikt kan medföra inskränkningar av 

försvarets verksamhet och därigenom påtagligt skada riksintresset för totalförsvaret. 

Mot denna bakgrund konstaterar Mark- och miljööverdomstolen att målet rör en 

fråga som mark- och miljödomstolen enligt 13 kap. 7 § plan- och bygglagen borde ha 

överlämnat till regeringen. Den överklagade domen ska därför undanröjas och målet 

överlämnas till regeringen för prövning i sak.  

Beslutet under punkten 1 får inte överklagas. Beslutet under punkten 2 får enligt 5 kap. 

5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte heller överklagas. 

Melina Malafry 

Protokollet uppvisat/ 
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