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   Mark- och miljödomstolen 
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Överklagan av dom P 1191-22 gällande del av Mörbylånga 5:12 m.fl., Förbifart Mörbylånga kyrkby 

Mörbylånga kommun  

Föreningen Den Goda Jorden motsätter sig exploateringen av del av fastigheten Mörbylånga 5:12 

m.fl., av de skäl som angivits i föregående yttranden och anser att Mörbylånga kommun inte 

uppfyller bestämmelserna i 3 kap. 4 § miljöbalken. Därför överklagas härmed domen till högre 

instans.  

   ___________  

Föreningen Den Goda Jorden anser att detaljplanen saknar den resurshushållande inställning till 

markanvändning som kommunen anser sig ha, och förslaget innehåller heller inte den omfattande 

prövning mot 3 kap 4 § miljöbalken som kommunen är skyldig att genomföra.  

Kommunen är skyldig att följa bestämmelserna i 3 kap. 4 § miljöbalken:  "Brukningsvärd 

jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Denna bestämmelse ska 

kommunerna tillämpa vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt plan- 

och bygglagen."  

Kommunen hävdar att planen är förenlig med den gällande översiktsplanen och anser bland annat 

att förslaget överensstämmer med målet ”Mörbylånga har som mål att bland annat stimulera 

möjligheter till boende utanför kommunens tätorter. Dragningen av vägen en bit ifrån de boende i 

kyrkbyn kan bidra till att uppfylla detta mål.” Detta anser föreningen vara helt grundlösa argument 

för dragningen av vägen i detaljplaneförslaget för att uppfylla några få boendes önskemål samtidigt 

som man går emot en hel opinion av kommuninvånare, föreningar och markägare som inte ser 

nyttan med förslaget. Att vägen i detaljplaneförslaget skulle utgöra ett väsentligt samhällsintresse är 

inte möjligt på det grunder som processen fortlöpt. För att ett väsentligt samhällsintresse skall råda 

krävs att merparten av opinionen och berörda företag, boende och markägare tycker förslaget är bra 

vilket inte är fallet med denna detaljplan. Det är snarare det omvända.  
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När det kommer till den delen i lagrummet som handlar om alternativa placeringar så hävdar 

domstolen felaktigt att kommunen har utrett alternativa dragningar. Det man gjort är att på ett 

enkelt sätt föra ett ytligt resonemang om andra alternativ utan att ta del av inkomna förslag eller i 

dialog med berörda markägare. Förslag som skulle ta betydligt mindre jordbruksmark i anspråk har 

inkommit från markägare och dessa har inte bemötts överhuvudtaget. Planbeskrivningen saknar en 

utredning av alternativa lokaliseringsmöjligheter för den planerade industriverksamheten, som på ett 

klargörande sätt belyser vilka för och nackdelar som föreligger för några andra områden. Som 

lagtexten anger skall ju behovet av anläggningar eller byggnader ”tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt” gällande alternativa placeringar. Hur skall detta lagrum uppfyllas 

utan en dialog med berörda parter.  

Föreningen anser därför att detaljplanen inte är förenlig med reglerna om skydd för brukningsvärd 

jordbruksmark. Planbeskrivningen saknar en utredning av alternativa lokaliseringsmöjligheter för den 

planerade vägen, som på ett klargörande sätt belyser vilka för och nackdelar som föreligger för några 

andra områden.  

 

Den aktuella jordbruksmarken som består av mullrik mellanlera, i kombination med ett gynnsamt 

kustklimat, utgör en av Sveriges bästa jordar. Att exploatera brukningsvärd åkermark till industri-, 

väg- eller bostadsändamål är långsiktigt mycket allvarligt och undergräver såväl klimat- som 

hållbarhetsstrategiska mål både lokalt, regionalt och globalt. Vidare anser föreningen att 

exploateringen av brukningsvärd jordbruksmark som detaljplanen innebär påverkar 

självförsörjningsgraden och krisberedskapen negativt. Varje hektar åkermark är värdefull.  

 

Föreningen Den Goda Jorden, som enligt 16 kap. 13 § miljöbalken har talerätt i planärenden, 

överklagar av ovan nämnda skäl dom P 1191-22 och hemställer Mark- och Miljööverdomstolen att 

göra en korrekt bedömning.  

Föreningen Den Goda Jorden  

Anne-Marie Lindén ordf.  

 

 

 


