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abccdefdggchijklm k nolfbpq ibccde rmqgdjosm sme t bijbrmp uvtw xyv ojj oejo z{pqgol jkgg 
smjog|}goe f{p pdrpk~mposm bcp�sm� abccdefdggchijklmq }pbjbibgg �op |dqjmpojq b~� oeqgolkjq }� 
ibccdemeq oeqgolqjo�go sme u bijbrmp uvtw b~� oeqgolmj �op jolkjq ems u� bijbrmp uvtw�  ��� ������ 
�� � 
 
nolfbpq ibccde �op mcbjjolkj �heqqj�pmgqmeq k~im�}p{�ekelqrmqgdj sojmpoj uvtw�tv�t�� ojj 
{�mp}p{�ekel o� ibccdemeq oejoloesmrmqgdj m| qio qim�  ��� ������ �� � 
 
�mqgdjmj ojj oejo smjog|}goeme �osm �ks {�mpigoloesmjksmeq djl�el sme u� bijbrmp {�mpigolojq� �jj 
qipkfjgklj {�mpigoloesm o� ibccdefdggchijklmq rmqgdj �osm s� keibcckj jkgg nolfbpq ibccde kebc 
sme {�mpigolekelqropo jksme� pmlkqjpmpoj uvtw�tv�t��  ��� ������ �� �  

nolfbpq ibccde l|bpsm me phjjksq}p{�ekel b~� qik~iosm jkgg �hempqrbplq �kelqphjj� �opi b~� 
ckg|{sbcqjbgme� f{p �oesghllekel�  

�m {�mpigoloesm qik~iosm ke me ibc}gmjjmpkel cms mjj qipkfjgklj jkgghllq�pioesm jkgg smj {�mpigolosm 
rmqgdjmj cms rmlhpoe bc ke�krkjkbe�  ��� ������ �� �  

�opi b~� ckg|{sbcqjbgme �ks �hempqrbplq �kelqphjj fojjosm uvtw�tt�vu rmqgdj ojj o��kqo 
ke�krkjkbeq�pioesmj� �mqgdjmj �op {�mpigolekelqropj�  ��� ������ ���  

�opi b~� ckg|{sbcqjbgme �ks �hempqrbplq �kelqphjj fojjosm rmqgdj uvt��v��t�� ojj kejm lm sm 
{�mpigoloesm qgdjgkl igolbphjj b~� smpoq {�mpigoloesm o��kqosmq� �mqgdjmj �op {�mpigolekelqropj jkgg 
b~� cms y co| uvt��  ��� ������ ��� 

 �lbj {�mpigoloesm �osm kejm pmlkqjpmpojq �ks �hempqrbplq �kelqphjj copi� b~� ckg|{sbcqjbgme sme w 
co| mggmp sme uv co| uvt� s� qihgkl �heq�e jolkjq jkgg jks f{p }bqjl�el b~� �oejmpkel� 

�hempqrbplq �kelqphjj� �opi� b~� ckg|{sbcqjbgme djfhpsosm mjj �oloipofjrm�kq sojmpoj uvt��v¡�ut� ojj 
o�l{poesmj rmjphffoesm sm {�mpigoloesm �op �deekj golo ipofj uvt��v¡�vy�  ��� ������ ¢��  
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

Mark- och miljödomstolen

R5

2019-05-21

Laga kraft
Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt), 2019-04-16

Mål nr: P 4314-18

Postadress

Box 1070

462 28 Vänersborg

Besöksadress

Hamngatan 6

Telefon

0521-27 02 00

E-post: mmd.vanersborg@dom.se

www.vanersborgstingsratt.domstol.se

Telefax

0521-27 02 80

Expeditionstid

måndag - fredag

08:00-16:00

Avgörandet beträffande Christina Engström har vunnit laga kraft 2019-05-07.

Avgörandet beträffande Anna-Lena Eriksson har vunnit laga kraft 2019-05-07.

Avgörandet beträffande Katrin Falk Haffling har vunnit laga kraft 2019-05-07.

Avgörandet beträffande Hagfors kommun (KN1783) har vunnit laga kraft 2019-05-
07.

Avgörandet beträffande Lena Norberg har vunnit laga kraft 2019-05-07.

Avgörandet beträffande Pär Säfström har vunnit laga kraft 2019-05-07.

Bilaga 7

Avgörandet beträffande Christina Engström har vunnit laga kraft 2019-05-07.

Avgörandet beträffande Anna-Lena Eriksson har vunnit laga kraft 2019-05-07.

Avgörandet beträffande Katrin Falk Haffling har vunnit laga kraft 2019-05-07.

Avgörandet beträffande Lena Norberg har vunnit laga kraft 2019-05-07.

Avgörandet beträffande Pär Säfström har vunnit laga kraft 2019-05-07.
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

PROTOKOLL 
2019-04-16 
Handläggning i  
parternas utevaro 

Aktbilaga 8 
Mål nr P 4314-18 

 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1070 
462 28 Vänersborg 

Hamngatan 6 0521-27 02 00  0521-27 02 80 måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.vanersborg@dom.se 

www.vanersborgstingsratt.domstol.se 

 

RÄTTEN 
Rådmannen Christina Olsen Lundh, ordförande, samt tekniska rådet Rolf Dalbert 
 
FÖREDRAGANDE TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE 
Beredningsjuristen Matilda Karlsson 
 
PARTER 
 
Klagande 
1. Christina Engström, Karlströms Väg 7A , 683 40 Uddeholm 
  
2. Anna-Lena Eriksson, Lillstugevägen 1 D, 683 34 Hagfors 
  
3. Katrin Falk Haffling, Skogstavägen 1, 683 93 Råda 
  
4. Lena Norberg, Stålnackens Väg 15, 683 91 Hagfors 
  
5. Pär Säfström, Björnängsvägen 6, 683 33 Hagfors 
  
Motpart 
Hagfors kommun, 683 80 Hagfors 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktige i Hagfors kommuns beslut av den 1 oktober 2018, dnr KS 2016/405 § 
70 
 
SAKEN 
Detaljplan för cirkusplatsen Hagfors 2:194 m.fl. i Hagfors kommun; nu fråga om klagorätt
 
___________________ 

 

Handlingarna i målet gås igenom varvid mark- och miljödomstolen antecknar följande. 

 

Kommunfullmäktige i Hagfors kommun beslutade den 1 oktober 2018 att anta detaljplan 

för cirkusplatsen Hagfors 2:194 m.fl. i Hagfors kommun. Kommunfullmäktiges beslut har 

överklagats av Christina Engström, Anna-Lena Eriksson, Katrin Falk Haffling, Lena 

Norberg och Pär Säfström (klagandena). I beslut av den 2 november 2018 avvisade mark- 

och miljödomstolen klagandenas yrkande om inhibition på den grunden att ett beslut om 

att anta, ändra eller upphäva en detaljplan gäller först sedan det vunnit laga kraft. 
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Rådmannen Christina Olsen Lundh, ordförande, samt tekniska rådet Rolf DalbertRådmannen Christina Olsen Lundh, ordförande, samt tekniska rådet Rolf Dalbert

Matilda Karlsson

Christina Engström, Karlströms Väg 7A , 683 40 Uddeholm

2. Anna-Lena Eriksson, Lillstugevägen 1 D, 683 34 Hagfors

3. Katrin Falk Haffling, Skogstavägen 1, 683 93 Råda

4. Lena Norberg, Stålnackens Väg 15, 683 91 Hagfors

5. Pär Säfström, Björnängsvägen 6, 683 33 Hagfors

överklagats av Christina Engström, Anna-Lena Eriksson, Katrin Falk Haffling, Lena 

Norberg och Pär Säfström



  Sid 2
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT PROTOKOLL 

2019-04-16 
P 4314-18

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 
Mark- och miljödomstolen fattar följande 

 

SLUTLIGA BESLUT  

Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandena från Christina Engström, Anna-Lena 

Eriksson, Katrin Falk Haffling, Lena Norberg och Pär Säfström. 

 

Skäl för beslutet 

Enligt 13 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL) och 42 § förvaltningslagen 

(2017:900) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller 

henne emot. 

 

Enligt 13 kap. 11 § PBL får ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan överklagas 

endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter 

som inte har blivit tillgodosedda. 

 

Christina Engström, Anna-Lena Eriksson, Katrin Falk Haffling, Lena Norberg och Pär 

Säfström har inte före utgången av granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som 

inte blivit tillgodosedda. De är därför inte klagoberättigade och deras överklagande ska 

således avvisas. 

 

Även om mark- och miljödomstolen inte prövat inhibitionsyrkandet i sak utan avvisat 

detsamma så har den prövat yrkandet vilket implicerar att mark- och miljödomstolen ansett 

att klagandena haft klagorätt såtillvida att de kunnat yrka något. Emellertid binder inte 

inhibitionsfrågan partsställningen (se rättsfallet MÖD 2012:45) varför den omständigheten 

att ett yrkande om inhibition prövats inte konstituerar slutlig klagorätt för den som 

framställt det prövade inhibitionsyrkandet. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (MMD-11) 
Överklagande senast den 7 maj 2019. 
 
Som ovan 
 
 
Matilda Karlsson  Protokollet uppvisat/ 

Christina Engström, Anna-Lena 

Eriksson, Katrin Falk Haffling, Lena Norberg och Pär Säfström.

Christina Engström, Anna-Lena Eriksson, Katrin Falk Haffling, Lena Norberg och Pär 

Säfström har inte före utgången av granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som 

Matilda Karlsson
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Hur man överklagar MMD-11 
_________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet 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 dom-
stolen inom 3 veckor från beslutets datum. Sista 
datum för överklagande finns på sista sidan i 
beslutet. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och 
varför du tycker att Mark- och miljö-
överdomstolen 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 
telefonnummer. 

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 
beslutet. 

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 beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
domstolen överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

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 det 
överklagade beslutet. 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 hittar 
du på första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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