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Avgörandet beträffande Mirans AB har vunnit laga kraft 2021-03-24.

Avgörandet beträffande Kimberly Råbrant har vunnit laga kraft 2021-03-24.

Avgörandet beträffande Niklas Råbrant har vunnit laga kraft 2021-03-24.

Avgörandet beträffande Simrishamns kommun (KN1291) har vunnit laga kraft
2021-03-24.
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 81 
351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-560 100   måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.vaxjo@dom.se 
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PARTER 
 
Klagande 
1. Mirans AB 
2. Kimberly Råbrant 
3. Niklas Råbrant 
 
Ombud: Kimberly Råbrant 
Knutstorpsgatan 40 
216 22 Limhamn 
  
Motpart 
Simrishamns kommun 
272 80 Simrishamn 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Simrishamns kommun, Samhällsplaneringsnämndens beslut den 17 december 2020 
i ärende nr 2020/256, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Detaljplan för del av fastigheten Hammenhög 27:91, Simrishamns kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.  

 

_____________ 
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BAKGRUND 

 

Samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun har den 17 december 2020 an-

tagit en detaljplan för del av Hammenhög 27:91. Syftet med detaljplanen är att ändra 

markanvändningen från natur/plantering till verksamhetsmark på en yta om ca 10 400 

m². Länsstyrelsen i Skåne (länsstyrelsen) har den 23 december 2020 beslutat att inte 

överpröva detaljplanen enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Mirans AB, Kimberly Råbrant och Niklas Råbrant yrkar att detaljplanen ska upphä-

vas. De anför i huvudsak följande. Kimberly Råbrant och Niklas Råbrant äger Mirans 

AB som äger fastigheten Hammenhög 27:92. De bedriver en åter-runt Bed & Break-

fastverksamhet med café, restaurang och kursverksamhet främst inom olika områden 

med särskilt fokus på hälsa och välmående. De motsätter sig ändringen av markan-

vändningen från natur/plantering till verksamhetsmark, då den verksamhet som de 

bedriver kommer att starkt missgynnas av en ändrad markanvändning. Det är tröstlöst 

att försöka satsa på något som Simrishamns kommun inte ens har undersökt. Kom-

munen visste inte ens om vilken typ av verksamhet som Mirans AB bedrev. De har 

själva uttryckt ett intresse av att få köpa marken, men har då endast fått till svar att 

marken inte var till försäljning. Som turist och hälsocenter gynnas deras verksamhet 

inte av att vara omringad av en åkeriverksamhet och Skånefrö.  

 

Simrishamns kommun har även att följa EU:s statsstödsregler, som innebär att ett 

stöd inte får gynna ett visst företag eller en viss produktion, finansiera ett sådant stöd 

med offentliga medel, genom stöd snedvrida eller hota konkurrensen och påverka 

handeln mellan medlemsstaterna. Vid en kommande försäljning av kommunägd mark 

bör man alltid utgå ifrån marknadsvärdet. Kommunen beställer vid behov en obero-

ende värdering av marken. Försäljningspriserna på mark beslutas av samhällsbygg-

nadsnämnden. 
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DOMSKÄL 

 

Tillämpliga bestämmelser 

 

Enligt 1 kap. 2 § PBL är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen 

av mark och vatten. Vid prövningen av frågor enligt plan- och bygglagen ska, enligt 

2 kap. 1 § PBL, hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. 

  

Av 2 kap. 2 § PBL framgår att planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 

förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används 

för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaf-

fenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän syn-

punkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 

vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken tillämpas. 

  

I 2 kap. 3 § PBL föreskrivs att planläggningen, med hänsyn till natur- och kultur-

värden, ska främja en ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande utformning 

av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder. Bebyggelse ska enligt 5 § 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat de 

boendes och övrigas hälsa och säkerhet, möjligheterna att ordna trafik, att förebygga 

vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar. Enligt 9 § får planläggning av 

mark samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 

avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra sådan påverkan på omgiv-

ningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller en betydande olä-

genhet på annat sätt. 

 

Ramen för prövningen 

 

Enligt 13 kap. 17 § PBL ska den myndighet som prövar ett överklagande av ett beslut 

att anta en detaljplan endast pröva om det överklagade beslutet strider mot någon 

rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som framgår av omständighet-

erna. Om myndigheten vid prövningen finner att beslutet strider mot en rättsregel, 
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ska beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska beslutet fastställas i sin helhet. Beslutet 

ska inte upphävas om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. Om 

kommunen har medgett det, får dock beslutet upphävas i en viss del eller ändras på 

annat sätt. Ändringar som har ringa betydelse får göras utan kommunens medgivande. 

  

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

Det innebär att under förutsättning att planläggningen i handläggning och innehåll 

följer gällande lagstiftning är det kommunen som har beslutanderätten över vad och 

hur det ska planläggas inom den egna kommunen. Stor vikt ska därför tillmätas de 

lämplighetsbedömningar som görs av kommunen. Domstolen är därför förhindrad att 

pröva sådant som inte ingår i det ursprungliga beslutet och kan t.ex. inte ta ställning 

till alternativa förslag till bestämmelser eller markanvändning som inte ingår i beslu-

tet om den antagna detaljplanen. Inte heller försäljningen av den i målet aktuella mar-

ken är något som faller inom domstolens prövning. 

 

Mark- och miljödomstolens bedömning 

 

För det nu aktuella området gäller en detaljplan från 1973 där markanvändningen för 

större delen av området är industri. Markanvändningen för det i målet aktuella områ-

det är dock park/plantering. Enligt översiktsplanen har planområdet pekats ut som ett 

utvecklingsområde för verksamheter.  

 

Mark- och miljödomstolen anser att nämnden har handlagt den nu aktuella detaljpla-

nen på ett formellt korrekt sätt och avvägningen som har gjorts mellan det allmänna 

och enskilda intresset innebär inte att nämnden har överskridit sina befogenheter en-

ligt 1 kap. 2 § PBL. När det gäller frågan om detaljplanen kan anses utgöra en bety-

dande olägenhet i den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL måste beaktas bl. a. områ-

dets karaktär och förhållandena på orten. Detta innebär att toleransnivån måste vara 

något högre i vissa fall (se prop. 1985/86:1 s. 483–485). I det aktuella fallet framgår 

att markanvändningen för större delen av området redan idag är industri. Även om 

ändringen av markanvändningen i detaljplanen – från park/plantering till verksam-
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hetsmark – indirekt kan komma att påverka den verksamhet som bedrivs på fastig-

heten Hammenhög 27:92, anser domstolen att det inte är att betrakta som sådana be-

tydande olägenheter som avses i 2 kap. 9 § PBL. Eventuella störningar från kom-

mande verksamhet inom planområdet är inte en fråga som faller inom ramen för pröv-

ningen av det överklagade beslutet. Domstolen anser vidare att det inte heller i övrigt 

föreligger skäl att upphäva beslutet att anta detaljplanen för fastigheten Hammenhög 

27:91. Vad klagandena har anfört föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet 

ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 24 mars 2021.  

 

 

Alexander Warnolf   Lars Fransson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Alexander Warnolf, ordförande, och 

tekniska rådet Lars Fransson. Föredragande har varit beredningsjuristen Anna Fridh.  



Paragrafer 275-307 

Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2020-12-17 

Plats och tid 

Beslutande 

Björkegrenska gården/Teams, kl 08.30-14.30 

Enligt särskild förteckning, sidan 2 

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 

Utses att justera 

Justeringens 

plats och tid 

Underskrifter 

Lars Johansson 

samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 18 december 2020 

a 66- /Air-) 
Annette  Knutsson 

'ia SAlensson 

Sekreterare 

Ordrörande 

Justerande 
TS Jo nsson 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Samhällsplaneringsnämnden 

2020-12-17 

2020-12-18 Datum för 2021-01-11 
anslags nedtagande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 

66-L_ 4,47\kw 
Annette  Knutsson 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum for 

anslags uppsättande 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

1 

usterandes sign Protokollsutdrag intygas: 

VÄXJÖ TINGSRÄTT 
 
INKOM: 2021-01-25 
MÅLNR: P 411-21 
AKTBIL: 2
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• •• Samhällsplaneringsnämnden Sammanträdesprotokoll 
2020-12-17 

R 

Kristina Åliberg (M) 

Carl Strömberg (M) tjänstgör för Henne Appelkvist (M) 
Carl-Göran Svensson (C), ordförande 
Gunilla Tynell (L) 
Pär Rosenberg (I(D) 
Lars Johansson (S) 
Christi.  Bengtsson (S) 
Jan-Erik Persson (S) 

Staffan Olzon (FI) 

Roland Thord  (MP) 
Thomas Paulsson  (SD) 
Jan Dahl  (SD) 

Lage Engebo (M) 
Lars Göransson (C) 

Kaj Ovesson (M) 

Hans-Olof Höglund  (MP) 

Mats Sundbeck (V) 
Kjell Dahlberg (ÖP) 
Fredrik Ramberg  (SD) 
Alf Persson  (SD) 

Anna  Bartels,  landskapsarkitekt, §§ 275-278 
Anna Eliasson, enhetschef plan/exploatering/MBK, §§ 275-278 
Arm-Sofie Pellas, översiktsplanerare, §§ 275-278 
Emilia Hallgren, kommunikatör, §§ 275-278 
Fredrik von Segebaden, enhetschef hamn, §§ 275-278 
Ina Jacobsen, planarkitekt, §§ 275-278 
Johan Persson, Österlen VA AB, §§ 275-278 
Jonas Eriksson, kostchef, §§ 275-278 
Linda Larsson, tf enhetschef gata/park, §§ 275-278 

Magnus Lindblom, gatuingenjör, §§ 275-278 
MalM Alm, planerings- och exploateringsingenjör, §§ 275-278 
Maria Adolfsson, kommunekolog, §§ 275-278 
Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef 
Oscar Pelin, kvalitets- och utvecklingsstrateg, §§ 275-278 
Pia  Bocander, enhetschef städ, §§ 275-278 
Pia  Petersson, parkingenjör, §§ 275-278 
Robert Odeberger, ekonom, §§ 275-278 

Ulf Widemark, enhetschef fastighet, §§ 275-278 
Tommy Samuelsson, kommande tf samhällsbyggnadschef, §§ 275-278 
Annette  Knutsson, nämndsekreterare 

Beslutande: 

Närvarande ersättare: 

Övriga närvarande: 

 

usterandes ign 

 

Protokollsutdrag intygas: 
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2020-12-17 

§ 296 Dnr 2020/256 

Detaljplan för del av Hammenhög 27:91 

Ärendebeskrivning 

Begäran om planbesked för fastigheten Hammenhög, del av 27:91 kom den 18 mars 2020 

in då kommunen fått en förfrågan om ytterligare mark för verksamheter i anslutning till 

befintlig verksamhetsyta som ägs av Klas Hanssons Åkeri AB, 

Aktuell yta är delvis planlagd som park/plantering, det vill säga mark som inte får bebyg-

gas. Berörda fastigheter ägs av Simrishamns kommun. 

Planområdet ligger inom ett område som i översiktsplanen pekats ut som område för verk-

 

samhetsutveckling. 

För närvarande har kommunen ingen verksamhetsmark att erbjuda i Hammenhög. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att inom planområdet ändra markanvändning 

på del av Hammenhög 27:91 från natur/plantering till verksamhetsmark. Ytan är cirka 10 

400 m2, 

Planförslaget ansluter till nämndmålen Levande landsbygd, Hållbar effektiv resurshante-

ring samt God beredskap för verksamhetsområden. 

Utveckling av område i anslutning till befintligt verksamhetsområde bedöms vara positivt 

liksom genomförbarheten av planläggningen. 

Detaljplanen anpassas i stort till angränsande detaljplan i väster, norr och öster. Planområ-

det berör enbart kvartersmark för industri-, verksamhet och handelsändamål. Infarten till 

planområdet sker över del av Hammenhög 27:91 som inte är inom planområdet, via Bryde-

vägen. 

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 31 oktober —25 november 2020. 

Inkomna yttrande under granskningen har i övergripande drag berört: 

• Dagvatten 

• En sakägare har uttryckt missnöje med detaljplanen 

• Formalia 

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 4 september — 26 september 2020. Inkomna 

yttrande under samrådet har i övergripande drag berört: 

• VA-frågor såsom dagvattenhantering och dragning av ledningar 

• Förväntad trafikalstring 

• En sakägare har uttryckt missnöje med detaljplanen 
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Sammanträdesprotokoll 

2020-12-17 

§ 296 forts Dnr 2020/256 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-12-03 
Planbeskrivning, 2020-12-03 

Plankarta, 2020-12-03 

Granslcningsredogörelse, 2020-12-01 

SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDENS BESLUT 

• Godkänna detaljplan för del av Hammenhög 27:91 för antagande. 

• Godkänna granskningsutlåtandet. 

Beslutet expedieras till: 
Klas Hanssons Åkeri AB 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 

Juste/and sign 

 

Protokollsutdrag intygas: 

/A 
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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. 

Bilaga 2
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