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YRKANDE M.M.
Kommunfullmaktige i Li dingo stad beslutade den 27 augusti 2012, § 43,
att anta ny oversiktsplan for Li dingo, Oversiktsplan Lidingo 2030.
12 stycken kommunmedlemmar yrkar att beslutet upphavs med innebord att
kommunen antingen avfor omradet norr om Lidingobanan vid Kottlasjon som
utredningsomrade for trafik eller tar om beslutsprocessen for oversiktsplanen
och darmed har ett nytt samrad. Till stod for talan anfors bl.a. att.plan- och
bygglagen inte har foljts eftersom man gjort en vdsentlig andring i planen till
antagandehandlingen, utan att ha ett samrad med allmanheten och
remissinstanser med anledning av derma andring. Omradet norr om
Lidingobanan vid Kottlasjon utgjorde i samradshandlingen och i
utstallningshandlingen inte ett utredningsomrade for trafik. I antagandehandlingen kom detta omrade att utgora utredningsomrade for trafik. Det som
avses ar Sodra huvudledens nya strackning. Endast under ett foredrag for de
fortroendevalda augaende antagandekandlingama framgar att derma andring
avser att bereda mojlighet for Sodra huvudleden att forlaggas norr om
Lidingobanan. En sadan strackning skulle innebara mycket allvarliga
miljokonsekvenser, men detta berors inte overhuvudtaget i planen. Trots att
detta ar ett av Lidingos mest vardefulla naturomraden berors ingen av
bestandsdelarna overhuvudtaget for derma del i en miljokonsekvensbeskrivning.
Fragan om Sodra huvudledens strackning har varit Lidingos mest
kontroversiella fraga sedan langt tillbaka. En trafikutredning gjordes 2008 dar
det norra alternativet fanns med. Ett flertal foreningar, som tillsammans
representerade 4 000 medlemmar, gick da ihop och skrev ett gemensamt
remissvar till kommunen 2009 dar man kravde att norra alternativet skulle
avforas helt. Kommunen lyssnade pa detta och avforde 2010 norra alternativet.
Kommunstyrelsen uttalade da "Kommunstyrelsen anser dock att intranget vid
Skarsatra skola ar sa pass omfattande for samtliga vagalternativ norr om
Lidingobanan att inget av dem bor genomforas: Dessutom ar vagens narhet till
det kansliga naturomradet vid Kottlasjon negativt. Kommunstyrelsen anser
darfor att ytterligare utredningar av nagot av de norra alternativen inte ska
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genomforas." Att man valjer att infora detta omrade som utredningsomrade for
trafik innebar att man frangar det man sa 2010 i kommunstyrelsen dvs. att
samtliga vagalternativ norr om lidingobanan skulle avfb'ras. Den nu aktuella
andringen maste mot bakgrund harav anses vara en andring av vasentlig
betydelse.
Lidingo stad bestrider att beslutet ska upphavas och anfor foljande. Under
utstallningen av forslaget till oversiktsplan kom det in ungefar 830 yttranden.
Flera andringar i forslaget har darefter gjorts, daribland den som klagandena
vander sig mot. Andringen gjordes i fb'rsta hand for att na samstammighet med
den trafikutredning som gjordes 2008 och som rekommenderade en stracknmg
av Sodra huvudleden norr om Lidingobanan. Att omradet norr om Lidingobanan inte var tydligt inritat pa kartan i utstallningsversionen som utredningsomrade for trafik, var ett forbiseende fran kommunens sida. Det ar viktigt att
papeka att andringen enbart innebar att omradet omedelbart norr om
Lidingobanan ska utredas for trafik. Det innebar inte att omradet planeras for
trafik. Eftersom trafikproblemen i omradet Skarsatra ar valbekanta sedan
mycket lang tid tillbaka och fragan annu inte fatt en losning ar det naturligt att
inte utesluta narliggande omraden fran kommande utredningar. Vidare ar
andringen inte nodvandig for ett framtida beslut om att forlagga trafik i
omradet norr om Lidingobanan. Kommunen ar enligt 3 kap. 3 § nuvarande
plan- och bygglag inte bunden av oversiktsplanen. En eventuell planering av
trafik i omradet maste foregas av ny detaljplan och annan provning dar saval
allmanna som enskilda intressen ska beaktas. Anledningen till att andringen
anda gjordes var for att fortydliga att trafikutredningarna i omradet a'ven kan
omfatta delarna norr om Lidingobanan. Flera yttranden som kom in under
utstallningen inneholl krav pa att trafikproblemen mellan Dalenum och
Hogberga maste losas. I ett yttrande fran Skarsatra villaagarforening papekades
uttryckligen att utredningsomradet for trafik borde utokas till att omfatta
omradet norr om Lidingobanan. Forutom att detta bidrog till att forbiseendet
upptacktes, har det aven tillmatts viss vikt eftersom Skarsatra villaagareforening foretrader manga av dem som bor i omradet och ar narmast berorda av
de trafikproblem som firms dar idag.
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Kommunen anfor vidare att fragan om Sodra huvudledens dragning ar i sig
vasentlig men innebar inte att den aktuella andringen ar vasentlig i den mening
som avses i 4 kap. 10 § andra stycket i den tidigare plan- och bygglagen
(1987:10) som gallde nar oversiktsplanenpaborjades. I forarbetena till lagen
(prop. 1985/86 s. 457) anges bl.a. att sadant som ar av vikt for medborgarinflytandet kan utgora en vasentlig andring. Andringen maste sagas vara av
mindre vikt for medborgarinflytandet av den anledningen att kommunen inte ar
bunden av oversiktsplanen. Kommunen hade full frihet att utreda omradet for
trafik aven om andringen inte hade gjorts. Andringen ror ett fortydligande och
en utokning av ett omrade som ska utredas for trafik. For att i ett senare skede
kunna planlagga for trafik i omradet maste allmanna och enskilda intressen
beaktas da ocksa medborgarinflytandet tillmats en storre vikt.

En miljokonsekvensbeskrivning har gjorts med avseende pa oversiktsplanen.
Enligt miljobalkens 6 kap. 13 § ska en miljokonsekvensbeskrivning innehalla
de uppgifter som ar rimliga med hansyn till bl.a. planens innehall och
detaljeringsgrad. Det aktuella omradet ar markt som "utredningsomrade for
trafik" vilket just indikerar att mer detaljerade utredningar inklusive
miljokonsekvensbeskrivningar kan komma att goras i framtiden om omradet
utreds narmare. Nagot behov av ytterligare miljokonsekvensbeskrivningar med
anledning av den aktuella andringen har darfor inte funnits.

SKALEN FOR AVGORANDET
Forvaltningsratten kan endast prova det overklagade beslutet i den for
laglighetsprovning bestamda ordningen enligt 10 kap. kommunallagen
(1991:900), KL. Det innebar att ratten inte kan bedoma lampligheten och
skaligheten i beslutet utan provnrng kan endast ske i den begransade
omfattning som anges i 10 kap. 8 § namnda lag.

Enligt 10 kap. 8 § KL ska ett 6'verklagat beslut upphavas om
1. det inte har tillkommit i laga ordning
2. beslutet hanfor sig till nagot som inte ar en angelagenhet for kommunen,
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3. det organ som har fattat beslutet har 6'verskridit sina befogenheter,
4. beslutet strider mot lag eller annan fb'rfattning.
Nagot annat beslut far inte sattas i det overklagade beslutets stalle.
Klagandena har bl.a. gjort gallande art plan- och bygglagen inte har fb'ljts
eftersom en vasentlig andring har gjorts i planen till antagandehandlingen utan
samrad med allmanheten och remissinstanser med anledning av andringen samt
art den beslutade andringen inte har behandlats i en miljokonsekvensbeskrivning.

Plan- och bygglagen
Den 2 maj 2011 tradde en ny plan- och bygglag (2010:900), PBL, i kraft.
Av overgangsbestammelserna framgar art aldre foreskrifter fortfarande ska
galla for bl.a. mal och arenden som har paborjats fore den 2 maj 2011. Av
handlingarna i malet framgar att arbetet med arendet paborjats fore detta
datum. Forvaltningsratten utgar darmed fran PBL i dess aldre iydelse
(1987:10).
Bestammelser om oversiktsplanering firms i 4 kap. PBL. Innan en oversiktsplan antas ska kommunen stalla ut planforslaget under minst tva manader,
4 kap. 6 § PBL. Om forslaget andras vasentligt efter utstallningen ska en ny
utstallning ske enligt 4 kap. 10 § andra stycket PBL.
Av forarbetena till bestammelsen (prop. 1985/86:1 s. 547) framgar att som
vasentlig andring raknas sadant som ar av vikt for medborgarinflytandet
och andringar som beror omraden av riksintresse och mellankommunala
samordningsfragor.
Den aktuella andringen av utstallt planforslag avser ett omrade omedelbart
norr om Lidingobanan och andringen innebar att omradet ska utredas for
trafik. Fraga ar da om denna andring ar att anse som vasentlig i den mening
som avses i 4 kap. 10 § PBL. Forvaltningsratten konstaterar att vid en
eventuell utrcdiiing av trafik ska bl.a. mcdborgamas iiitrcsscn bcaktas. En
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andring av ett planforslag med innebord att ett omrade ska utredas for ett
visst andamal kan enligt forvaltningsrattens mening inte vara av sadan vikt
fb'r medborgarinflytandet i en planprocess att andringen darmed ar att anse
som vasentlig. Vad klagandena anfb'rt i denna del medfb'r inte att
bestammelserna i PEL har asidosatts.
Miljokonsekvensbeskrivning
Nar en kommun upprattar en oversiktsplan ska bestammelserna i 6 kap.
11-18 och 22 §§ miljobalken om miljobedomningar och miljokonsekvensbeskrivningar tillampas.

En miljokonsekvensbeskrivning har upprattats med anledning av forslag till ny
oversiktsplan, oversiktsplan Lidingo 2030. Miljokonsekvensbeskrivningen har
dock inte reviderats efter det att planen stallts ut och inkomna synpunkter
beaktats, vilka foranlett viss andring av oversiktsplanen.
Det 6'verklagade beslutet avser en antagen oversiktsplan och den del som
nu ar aktuell avser ett omrade som ska utredas for trafik. Med beaktande
harav firmer forvaltningsratten att vad klagandena har anfort i denna del
inte innebar att beslutet strider mot bestammelserna i 6 kap. miljobalken.
Ovrigt
Vad klagandena anfort i ovrigt innefattar inte heller nagon omstandighet
som kan medfb'ra att det overklagade beslutet ska upphavas med stod av 10
kap. 8 § KL. Sammanfattningsvis finner forvaltningsratten att
overklagandena ska avslas.
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HUR MAN OVERKLAGAR
Detta avgorande kan overklagas. Information om hur man overklagar firms
ibilaga2(DV3109/lA)

Maria Ek Oldsjo
Radman

De sarskilda ledamoterna Karl Pfeifer och Soren Strand har ocksa deltagit i
avgorandet. Ann-Kristin Rosen har fb'redragit malet.
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Bilaga 1
KLAGANDE
1. LILIAN Maria Becker, 410204-1003
Vinkelvagen 7
18157Lidingo
2. Dennis Bederoff, 510929-0196
Vinkelvagen 13
181 57 Lidingo
3. Tore Evang, 670715-9072
Vinkelvagen 28
181 57 Lidingo
4. BO Johan Martin Kastengren, 540209-0079
Vinkelvagen 3
181 57 Lidingo
5. ALBERT Christian Libik, 590420-1034
Vinkelvagen 22
181 57 Lidingo
6. Per GORAN Ragnar Ljungberg, 321003-1013
Storgardsvagen 5

18157Lidingo
7. JAN Alvar Lorensson, 530727-1071
Lerbovagen 5
181 61 Lidingo
8. JAN Erik Aloisy Nowacki, 470122-1238
Sodra Kungsvagen 269
181 63 Lidingo
9. ULRIKA Sofia Maria Sandell, 810617-7481
Gangstigen 4 Lgh 1101
181 61 Lidingo
10. ROGER Reinhold Sjostrand, 391106-2374
Vinkelvagen 1
181 57 Lidingo
11. LARS Johan Soderberg, 390716-1214
Vinkelvagen 4
181 57 Lidingo
12. MARIE Anne Soderberg, 480509-0067
Vinkelvagen 4
181 57 Lidingo

SVERIGES DOMSTOLAR
Bilaga

HUR MAN OVERKLAGAR - PROVNINGSTILLSTAND

Den som vill overklaga forvaltningsrattens beslut
ska skriva till Kammarratten i Stockholm.
Skrivelsen ska dock skickas eller lamnas till
forvaltningsratten.
For att kammarratten ska kunna ta upp Ert overklagan.de maste Er skrivelse ha kommit in till forvaltningsratten inom tte veckor fran den dag da
Ni fick del av domen/beslutet Om beslutet har
meddelats vid en muntlig forhandling, eller det vid
en sadan forhandling har angetts nar beslutet
kommer att meddelas, ska dock overklagandet ha
kommit in inom tre veckor fran den dag domstolens beslut meddelades. Om sista dagen for overklagande infaller pa lordag, sondag eller helgdag,
midsommarafton, julafton eller nyarsafton racker
det att besvarshandlingen kommer in nasta vardag.

Om provningstillstand inte meddelas star forvaltningsrattens beslut fast. Det ar darfor viktigt att det
klart och tydligt framgar av overklagandet till
kammarratten varfor man anser att provningstillstand bor meddelas.

Skrivelsen med overklagande ska innehalla

1.

Om klaganden ar en part som foretrader det allmanna, ska overklagandet alltid ha kommit in inom
tre veckor fran den dag beslut meddelades.
For att ett overklagande ska kunna tas upp i kammarratten fordras att provningstillstand meddelas. Kammarratten lamnar provningstillstand om
1.

2.

s
c

I

3.

4.

det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som forvaltningsratten har
kommit till,
det inte utan att sadant tillstind meddelas
gar att bedoma riktigheten av det slut som
forvaltningsratten har kommit till,
det ar av vikt for ledning av rattstillampningen att overklagandet provas av hogre
ratt, eller

Klagandens person-/organisationsnummer,
postadress, e-postadress och telefonnummer
till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska
ocksa anges samt eventuell annan adress dar
klaganden kan nas for delgivning. Om dessa
uppgifter har lamnats tidigaie i malet — och om
de fortfarande ar aktuella — behover de inte
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska
ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om nagon person- eller
adressuppgift andras, ska andringen utan
drojsmal anmaks till kammarratten.

2.

den dom/beslut som overklagas med uppgift
. om forvaltningsrattens namn, malnummer
samt dagen for beslutet,

3.

de skal som klaganden anger till stod for en
begaran om provningstillstand,

4.

den andring av forv'altningsrattens dom/beslut
som kkganden vill fa till stand,

5.

de bevis som klaganden vill aberopa och vad
han/hon vill styrka med varje sarskilt bevis.

Adressen till forvaltningsratten framgar av domen/beslutet.

det annars finns synnerliga skal att prova
overklagandet

Q

www.domstol.se

