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YRKANDEN M.M. 

 har yrkat att detaljplanen upphävs och som grund för yrkandet anfört 

i huvudsak följande.  

 

1. I kommunstyrelsens direktiv för planarbetet påpekas tydligt att byggnation skall 

anpassas så den smälter in i den typiska bebyggelse som finns på nedre Byttorp. 

Detta direktiv har inte alls följts i framtagen detaljplan. Byggnation på 

Byttorpstå är planerad till 7 våningar högt när det karakteristiska på nedre 

Byttorp är, som det står i planbeskrivningen, "En tvåvånings putsad byggnad". 

Den planerade bygganden passar på inget sätt in i miljön. Samtliga fastigheter 

utefter hela Alingsåsvägen har en grönremsa mellan fasadliv och gångbanekant 

på ca 6 m. I denna detaljplan byggs huset ända ut till gångbanekanten vilket 

kraftig avviker från alla annan bebyggelse. 

 

2. Boverket ändrade ganska nyligen (höjde) bestämmelserna beträffande 

fasadbuller. Efter det har det i vetenskapligt belagda studier framkommit att 

detta högre värde kraftigt ökar risken för hjärt-och kärlsjukdomar. Boverket har 

tagit till sig detta och planerar nu för en omstudie och att eventuellt ändra 

(sänka) fasadljudbullervärdet. I detaljplanen framgår att några fasader kommer 

att få ljudvärden som överstiger gällande regler. För att hantera det så vänder 

och vrider man på planlösningen av lägenheter för att visa att man klarat 

ljudvärdena. Vid närmare studier av denna ljudprojektering synes den inte vara 

korrekt utförd utan borde fördjupas och göras på ett riktigt sätt. Att bygga på ett 

sätt som riskerar människors hälsa kan aldrig vara acceptabelt. 

 
3. Under rubriken "Gator och Trafik" framkommer tydligt att Alingsåsvägen är 

överbelastad redan idag. Detta har också många myndigheter påpekat i sina 

samrådsyttranden. Samhällsbyggnadsförvaltningens svar att Alingsåsvägen 

kanske kommer att byggas om i framtiden tillför ju inget nu. Idag, vid vissa 

tidpunkter dagligen, är det köer från Vägporten ända upp till Hestra. Att vid 

dessa tider komma ut på Alingsåsvägen från Ribbingsgatan är oerhört svårt. Att 
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då planera in ett P-garage med in- och utfart på Ribbingsgatan i anslutning till 

Ribbingsgatans korsning med Alingsåsvägen är en stor trafikrisk. 

 
4. Kulturnämnden avstyrker detaljplanen i sitt yttrande pga. att byggnadshöjden är 

för massiv. Området omfattas av Kulturmiljöprogrammet och stora delar av 

detaljplanen tar inte hänsyn till stadsbild mm vilket enligt Kulturnämnden är 

extremt viktigt att ta hänsyn till. Att på detta sätt frångå Kulturmiljöprogrammet 

kan inte anses vara acceptabelt vilket också Kulturnämnden påpekar. 

 

5. Han har överklagat kommunstyrelsens beslut gällande detaljplanen till 

Förvaltningsrätten. Detta för att kommunstyrelsen inte hade det fulla 

beslutsunderlaget vid beslutet. Förvaltningsrätten har ännu inte avgjort ärendet. 

Att Kommunfullmäktige då skall kunna anta detaljplanen under pågående 

hantering av Förvaltningsrätten kan inte anses vara ok. 

 

DOMSKÄL 

Talerätt 

Av 13 kap. 8 § jfr med 13 kap. 2 a § § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 

framgår att bestämmelser om vem som får överklaga ett kommunalt beslut att ändra 

eller anta en detaljplan finns i 42 § förvaltningslagen (2018:845).  

 

Av allmänna processuella och förvaltningsrättsliga principer, som också kommer 

till uttryck i ovan nämnda 42 § förvaltningslagen, framgår att ett beslut får 

överklagas av den det angår, om beslutet gått honom emot och kan överklagas. Det 

krävs alltså att den klagande har ett sådant intresse i saken att det berättigar honom 

att överklaga.  

 

Beslut om detaljplan anses enligt fast praxis angå ägare till de fastigheter som ligger 

inom planområdet eller som gränsar direkt till detta. Även om en gata eller väg 

skiljer klagandens fastighet från planområdets gräns brukar rätt att överklaga anses 

föreligga. Vidare anses beslutet angå ägare till fastigheter i nära grannskap, om de 
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är särskilt berörda med hänsyn till arten och omfattningen av den aktuella åtgärden, 

natur- eller trafikförhållanden på platsen m.m. 

 

 fastighet  är belägen på ett avstånd om ca 60 m från 

planområdet och åtskiljs från detta av en mindre lekplats och Ribbingsgatan. Den 

antagna planen medger uppförande av två flerbostadshus med en höjd om högst 7 

våningar totalt innehållande cirka 48 lägenheter. Mark- och miljödomstolen finner 

att  får anses berörd av den aktuella detaljplanen på sådant sätt att han 

har rätt att överklaga fullmäktiges ifrågavarande beslut.  

 

Prövningen i sak 

Den myndighet som prövar ett överklagande av ett beslut att anta en detaljplan ska 

enligt 13 kap. 17 § PBL endast pröva om det överklagade beslutet strider mot någon 

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

omständigheterna. Överprövningen innebär att en kontroll ska göras av om 

kommunens beslut ryms inom det handlingsutrymme som kommunen har enligt 

bestämmelserna i PBL och de krav som kan ställas på beslutsunderlag och 

beredningsförfarande. Finner den överprövande myndigheten att detaljplanen strider 

mot någon rättsregel ska beslutet att anta detaljplanen upphävas i sin helhet om inte 

kommunen medgett att viss del upphävs eller ändras på annat sätt. Någon möjlighet 

att pröva alternativa utformningar av detaljplanen föreligger inte. 

 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse utformas och placeras på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till bl.a. stadsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen, 

intresset av en god helhetsverkan samt trafikförsörjningen och behovet av en god 

trafikmiljö.  

 

Av 2 kap. 9 § PBL framgår vidare bl.a. att planläggning av mark- och vatten- 

områden samt placering och utformning av byggnadsverk inte får ske så att den 

avsedda användningen eller byggnadsverket innebär fara för människors hälsa och 

säkerhet eller medför betydande olägenhet på annat sätt. 
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Domstolens prövning stannar i många fall vid en bedömning av om beslutet att anta 

en detaljplan ligger inom ramen för det handlingsutrymme som reglerna i PBL ger 

kommunen. Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen (se 2 kap. 1 § 

PBL). Vid en avvägning mellan dessa intressen ska skälig hänsyn tas till bl.a. 

befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på 

planens genomförande (se 4 kap. 36 § PBL). De avvägningar som kommunen har 

gjort mellan olika samhällsintressen blir, om kommunen har hållit sig inom sitt 

handlingsutrymme, inte föremål för överprövning (se Mark- och miljööver-

domstolens avgörande MÖD 2014:12). 

 

Den antagna planen medger uppförande av två flerbostadshus med en höjd om 5-6 

våningar med en ytterligare indragen takvåning totalt innehållande cirka 48 

lägenheter. Bebyggelsen trappar ner mot sydöst där Ribbingsgatan möter 

Alingsåsvägen. Längs med Alingsåsvägen anordnas i botten- och souterrängplan 

parkeringsgarage och ges utrymme för centrumverksamhet. In- och utfart till 

området kommer att ske via Ribbingsgatan.  

 

Anpassning till kulturmiljön 

Planområdet nedre Byttorp finns med i redovisningen av ”Värdefulla kulturmiljöer i 

Borås kommun”. Kommunens Kulturnämnd har under granskningsskedet och efter 

samråd med stadsantikvarien bedömt att gatustruktur och upplevelsevärden i allt 

väsentligt kommer att bevaras och att det kulturhistoriska värdet i området inte 

minskar i sådan omfattning att det förvanskas. Vad gäller utformning och placering 

längs Alingsåsvägen har det bedömts att vägen ramas in väl av planerad 

byggnation. Mark- och miljödomstolen finner i denna del inte skäl att göra annan 

bedömning. 

 

Trafikbuller 

I förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader finns bestämmelser 

om riktvärden för bl.a. buller från spårtrafik och vägar vid bostäder. Enligt 3 § i 

denna förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad och  
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2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt  

3. 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning 

till byggnaden.  

 

För en bostad om högst 35 m2 får bullret vid fasad inte överskrida den ekvivalenta 

ljudnivån 65 dBA.   

 

Av 4 § förordningen följer att om ljudnivån för fasad ändå överskrids bör minst 

hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst hälften av bostadsrummen 

vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 

22.00 och 06.00 vid fasad. 

 

I 5 § samma förordning anges att, om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå 

som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas 

med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 

22.00. 

 

Av utredningen i ärendet framgår att ljudnivåerna vid fasad mot Alingsåsvägen 

överskrider 65 dBA samt att en bostad på plan 4 i det sydöstra hörnet kommer att 

utsättas för buller från järnvägen som överskrider riktvärdet 70 dBA.  

 

För att de planerade bostäderna ska kunna uppfylla de i förordningen angivna 

bullervärdena anges i en bestämmelse till detaljplanen följande: Området är 

bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utformas så att gällande riktvärden för 

vägtrafikbuller klaras. Varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats och 

minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en ljuddämpad sida.  

 

Med dessa regleringar får enligt mark- och miljödomstolens bedömning 

detaljplanen anses ha fått en sådan utformning att risken för att olägenheter för 

människors hälsa uppstår till följd av trafikbuller förebyggs på ett godtagbart sätt.   
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Gator och trafik 

Alingsåsvägen, väg 180 med kommunalt väghållarskap i berörd del, löper längs 

med planområdet i norr. Alingsåsvägen är enligt vad som framgår av utredningen i 

målet den huvudsakliga kommunikationsleden mellan Borås och Alingsås och 

trafikeras av ca 10 000 fordon/dygn. Hastighetsgränsen är 50 km/timmen. Väg 180 

är enligt Trafikverket utpekad i Funktionellt Prioriterat Vägnät för godstransporter, 

långväga och dagliga personresor samt kollektivtrafik, vilket enligt Trafikverket 

innebär att extra fokus ska läggas på att söka lösningar som ger god tillgänglighet 

till dessa vägar.  

 

Enligt planbestämmelserna får körbar utfart mot Alingsåsvägen inte anordnas. 

Tillkommande trafik kommer att ledas via lokalgatan Ribbingsgatan som trafikeras 

av ca 500 fordon per dygn. Ribbingsgatan ansluter öster om planområdet till 

Alingsåsvägen. Alingsåsvägen uppges av kommunen vara ansträngd av mycket 

biltrafik vid vissa tidpunkter. Tillkommande bebyggelses trafikalstring bedöms 

dock av kommunen som liten och någon påverkan av den omfattningen att några 

åtgärder nu behöver vidtas på Alingsåsvägen förväntas inte uppstå. Arbete pågår 

enligt vad kommunen uppger med att ta fram en trafikplan för en förbättring av 

trafiksituationen i Borås där väg 180 förbi aktuella delar i Byttorp ingår.   

 

Enligt mark- och miljödomstolens bedömning får trafiklösningen för den 

tillkommande bebyggelsen anses ha fått en tillfredsställande utformning. Skäl att 

upphäva detaljplanen på denna grund föreligger inte.   

 

Det finns inget lagreglerat krav på att en detaljplan måste följa de direktiv som 

lämnats när planarbetet påbörjades. 

 

Kommunstyrelsen har i granskningsyttrande den 21 januari 2019 beslutat att 

tillstyrka planförslaget för Byttorpstå.  har överklagat 

Kommunstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten. Då Samhällsbyggnadsnämndens 

delegation att anta detaljplanen därmed bedömts som oklar har Kommunfullmäktige 
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antagit detaljplanen. Att kommunstyrelsens granskningsyttrande överklagats utgör 

inte något hinder mot att Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

 

Mark- och miljödomstolen bedömer sammantaget att kommunen har handlagt 

aktuellt planärende på ett formellt riktigt sätt och hållit sig inom det 

handlingsutrymme som kommunen har vid detaljplaneläggning. Ett genomförande 

av detaljplanen kan vidare inte anses medföra sådana olägenheter för klaganden att 

beslutet om detaljplanen ska upphävas. Detaljplanen ger också en tillräckligt tydlig 

bild av hur planområdet kommer att se ut efter planens genomförande. Det har 

heller inte i övrigt framkommit något som utgör skäl att upphäva beslutet. 

Överklagandet ska därför avslås. 

 

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

Överklagande senast den 17 september 2019. 

 

 

Titti Heina   Martin Kvarnbäck 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Titti Heina, ordförande, och 

tekniska rådet Martin Kvarnbäck. Föredragande har varit beredningsjuristen Eva 

Högmark.  
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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

http://www.domstol.se/



