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2. Karin Hartelius 
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3. Ralf Holmberg 
Aspvägen 11 
918 31 Sävar 
 
4. Sven-Åke Nilsson 
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5. Lisbeth Nilsson 
Skolvägen 30 
924 92 Blattnicksele 
  
Ombud för nr 1–5: Jur.kand. Magnus Norberg 
Terravia AB  
Storåvägen 17 
904 26 Umeå   
 
6. Sorsele kommun 
924 81 Sorsele 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Samhällsbyggnadsnämndens i Sorsele kommun beslut den 26 juni 2018, Sbn § 46,  
i ärende nr 2017.142-214 
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SAKEN 
Detaljplan för del av fastigheterna Sorsele Ammarnäs 1:1 och 1:2 m.fl. 
 
__________ 
 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen upphäver Samhällsbyggnadsnämndens i Sorsele 

kommun beslut den 26 juni 2018, Sbn § 46, i ärende nr 2017.142-214, ”Ändring av 

detaljplan för fastigheterna Ammarnäs 1:1 och 1:2”.  

 

_____________ 
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BAKGRUND 

Samhällsbyggnadsnämnden i Sorsele kommun antog i beslut den 26 juni 2018 med 

stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, en detaljplan för delar av fastig-

heterna Sorsele Ammarnäs 1:1 och 1:2. 

 

Detaljplanen omfattar bl.a. den samiska kyrkstaden i Ammarnäs (allmänt känd som 

”Lapplatsen”) och ett område med tre befintliga bostadshus. Bostadshusen står på 

ofri grund inom ett område som idag är planlagt för ”Park- eller plantering”, men 

som genom den nya detaljplanen istället planläggs för bostadsändamål. Den nya 

detaljplanen gör det därmed möjligt att avstycka och överlåta mark som tomtplats 

till de befintliga bostadsbyggnaderna. Ägare av byggnaderna är Anna Hartelius och 

Karin Hartelius, Ralf Holmberg samt Sven-Åke Nilsson och Lisbeth Nilsson.  

 

 

 
Utsnitt ur den i målet aktuella plankartan. Det rödmarkerade område utgör kvartersmark för 
kyrkstaden och det gulmarkerade området utgör kvartersmark för bostäder (tre planerade 
bostadstomter).  
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Ammarnäs sameförening har överklagat samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta  

detaljplanen till mark- och miljödomstolen.  

 

YRKANDEN M.M. 

Ammarnäs sameförening (sameföreningen) har yrkat att mark- och miljödomstolen 

upphäver beslutet att anta detaljplanen.  

 

Anna Hartelius, Karin Hartelius, Ralf Holmberg, Sven-Åke Nilsson och Lisbeth 

Nilsson (nedan benämnda som Ralf Holmberg och medparter) har bestritt same-

föreningens yrkande. För det fall mark- och miljödomstolen finner att det finns 

anledning att upphäva detaljplanen med anledning av Lapplatsen, anser de att 

endast den i plankartan rödmarkerade delen av detaljplanen (kvartersmark för 

kyrkstaden) bör upphävas och att beslutet att anta av detaljplan såvitt avser det gula 

området (kvartersmark bostäder) ska stå fast. 

 

Sorsele kommun (kommunen) har i första hand bestritt ändring. I andra hand har 

kommunen medgett att beslutet upphävs i den del som omfattar rödmarkerad 

kvartersmark (kyrkstaden).  

 

Sameföreningen har motsatt sig att förslaget från Ralf Holmberg och medparter att 

beslutet att anta detaljplanen upphävs till viss del.   

 

Mark- och miljödomstolen har hållit sammanträde samt syn på platsen i augusti 

2019.  
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VAD PARTERNA HAR ANFÖRT 

Parterna har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. 

 

Sameföreningen  

Föreningen åberopar vad som har framförts under planprocessen.  

 

Föreningen har sitt säte i Ammarnäs, driver Samegården i Ammarnäs och har ca 

149 medlemmar. Föreningen bedriver en omfattande kulturell verksamhet och dess 

aktiviteter har stor betydelse för Ammarnäs, för bofasta och besökare samt för 

kommunen. Föreningen är beroende av både sin Samegård [mark- och miljödom-

stolens anmärkning: belägen på fastigheten Ammarnäs 2:17, söder om plan-

området] och Lapplatsen vid kyrkan. Vid Lapplatsen finns den autentiska utemiljö 

som används vid traditionell kunskapsöverföring, vid språkutbildning i samiska, vid 

dokumentation av gamla berättelser och kulturmiljö för besökande.  

 

Ärendet rör en autentisk miljö i en kyrkstad. Endast två kyrkstäder finns kvar i 

forna lappmarken, alltså samiska kyrkstäder. Dessa är Ammarnäs och Fatmomakke. 

Planärendet handlar om att privatisera delar av Ammarnäs kyrkstad.  

 

Efter begäran från bostadsägare som har tomtplats har Sorsele kommun tagit beslut 

om detaljplan för att möjliggöra avstyckning och försäljning av tomter till tre 

bostadshus. Bostadshusen ligger inom en av Västerbottens läns mest värdefulla 

kulturmiljöer. Såväl Rans och Grans samebyar som Sametinget och föreningen har 

motsatt sig detaljplanen, med bl.a. hänvisning till områdets viktiga roll i samisk 

historia och risken för att området utvecklas till ett bostadsområde. Dessa syn-

punkter måste tillskrivas stor vikt, då det rör sig om en ursprungsbefolknings 

möjlighet att utöva konventionsskyddade sedvänjor och utveckla sitt kulturella arv.  

 

Sorsele kommun beskriver själv i samrådshandlingarna området som en av länets 

värdefulla kulturmiljöer. Av översiktsplanen framgår att Ammarnäs kyrkstad är en 

kulturmiljö av riksintresse. Det är därför anmärkningsvärt att planärendet är hand-

lagt enligt det förenklade förfarandet enligt 5 kap. 7 § PBL, vilket inte är tillåtet om 
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detaljplanen inte är förenlig med översiktsplanen eller är av ”betydande intresse för 

allmänheten eller i övrigt av stor betydelse”.  

 

Kommunens grund för beslut 

Kommunen har grundat sitt beslut på en rättsutredning och ett bemyndigande från 

Kungl. Maj:t från år 1932. Båda dessa underlag har så stora brister att de varken var 

för sig eller tillsammans kan anses vara tillräckliga för ett beslut som detta. Under-

lagen har varit så bristande att kommunens beslut är felaktigt.  

 

Kommunen har hänvisat till ett riksdagsbeslut från år 1929, där riksdagen överlät 

marken till kommunen för att enligt planbeskrivningen ”upplåta tomtmark (också 

under äganderätt) åt enskilda”.  Det var riksdagens mening att ge en begränsad 

möjlighet att sälja mark till bostadsägarna, men den rätten skulle förfalla efter två 

år. Att nu avstycka mark skulle strida mot riksdagens intentioner när staten överlät 

marken till kommunen.  

 

Kommunen har tidigare ansökt om avstyckning av tio mycket små tomter. Förrätt-

ningen kunde då inte genomföras för att grundfastigheten vid den tiden utgjorde s.k. 

kronoöverloppsmark.  

 

Den rättsutredning som Kaidings Advokatbyrå har gjort har stora brister. Dels 

börjar den först år 1905, trots att Lapplatsens historia började långt tidigare, dels 

anger den i två avsnitt (2.11 och 3.47) att inga samiska rättigheter finns, vilket är 

märkligt då detta gäller mark ovan odlingsgränsen, i året-runt-marker för rennäring.  

 

Det torde inte råda några tvivel om att Ammarnäs är central för samerna i när-

området och att de har sina sedvanemarker där. Högsta domstolen har i domen i det 

s.k. Nordmalingsmålet, T 4028–07 fastlagt att renskötselrätt inte upphör av att 

infrastruktur, bebyggelse eller annan installation hindrar praktisk renskötsel på 

platsen (s.15 punkt 14). 
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Brister i samrådet 

Sameföreningen har inte inbjudits till samråd. Kommunen kallade Svenska kyrkan, 

vilket sameföreningen fick vetskap om och därmed kunde delta i samrådet. Enligt 

5 kap. 11 § punkt 2–4 PBL ska samråd hållas med sakägare. Enligt praxis ska 

kommunen kalla samebyarna till särskilda samråd gällande översiktsplaner och 

detaljplaner, vilket inte har skett i denna viktiga fråga.  

 

Planärendet ur ett internationellt rättsperspektiv 

Artikel 8 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna stadgar att var och en 

har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. Europadomstolen har i sin praxis 

ansett att ett skydd för minoritetsgruppers kultur omfattas av artikel 8. Med 

beaktande av den särställning som en urfolksstatus innebär, får artikel 8 även anses 

omfatta ett skydd för urfolks kulturliv. Detaljplanen möjliggör privatisering av 

samiskt kulturarv och kulturmiljö samt hindrar samiskt tillträde till marken. 

Kommunen har inte redovisat på vilket sätt denna inskränkning i sameföreningens 

kulturliv är nödvändigt och proportionerligt.  

 

Beslutet att anta detaljplanen är inte förenligt med gällande internationell rätt och 

Sveriges internationella åtaganden. Berörda samer har bl.a. inte getts ett reellt och 

effektivt inflytande i de samrådsprocesser som har hållits, vilket står i strid med 

principen om fritt informerat förhandssamtycke (FPIC), som utgör internationell 

sedvanerätt.  

 

Sverige är medlem i Europarådet och har ratificerat Europarådets ramkonvention 

om skydd för nationella minoriteter. Konventionen har inkorporerats i svensk 

lagstiftning genom minoritetsspråklagen (2009:724). Av 5 § minoritetsspråklagen 

framgår, efter ändring den 1 januari 2019, att förvaltningsmyndigheter ska ge de 

nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så 

långt som det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana 

frågor genom en strukturerad dialog.  
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Sorsele som samisk förvaltningskommun borde med detta som utgångspunkt ha 

genomfört särskilda samråd om Lapplatsen inför en ändring av detaljplanen.  

 

Konsekvenser om beslutet inte ändras  

Om detaljplanen och försäljningen av mark realiseras har inte bara sameföreningen 

och samerna i området utan också Sverige som land än en gång förlorat en viktig 

kulturmiljö inom samernas traditionella marker. Kommunen bryter mot sin plikt att 

samråda viktiga frågor med Sveriges urfolk utan att det får konsekvenser.  

 

En fastighetsförsäljning kommer med stor sannolikhet att medföra en stor fysisk 

förändring med tiden. Inom tomtgränsen är fastighetsägaren suverän att besluta om 

vad som placeras där. En privat tomt mitt i ett kulturområde och mitt emellan 

Samegården och Lapplatsen kommer att splittra området. Nya byggnader som kan 

komma att uppföras blir synliga från Lapplatsen kommer att förstöra känslan av en 

samisk miljö.  

 

Det finns en stig som förbinder Samegården med Lapplatsen och som går över en 

av de föreslagna tomterna. Vid privat ägande kan det ogillas att människor vandrar 

förbi så nära inpå.  

 

Sameföreningen betvivlar inte nuvarande stugägares ambitioner och strävan att 

bibehålla och vårda Lapplatsområdet som den kulturhistoriska plats det är, men den 

samiska miljön förstörs om det kommer in främmande inslag, samt om det styckas 

sönder med privata tomter mitt i kulturområdet. Ingen vet hur kommande stugägare 

kommer att respektera den samiska kulturen. Föreningens avsikt är att stugägarna 

ska ha samma möjlighet som hittills att äga och ha sina hus på Lapplatsen. Tomt-

frågan kan lösas genom avtal, både för stugägare och bodägare.  

 

Angående upphävande av del av beslutet 

Ett delvis upphävande av beslutet enligt Ralf Holmbergs och medparters förslag 

bestrids. Ett särskiljande av planens delområden skulle innebära att bostadsområdet 

skiljs från Lapplatsen. Området förblir då inte ett samiskt kulturområde.  
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Sammanfattning 

Det torde vara uppenbart att Lapplatsen är ett område av stor betydelse för den 

samiska kulturen och att den är av nationellt intresse. Med tanke på att detaljplanen 

tillåter nya komplementbyggnader m.m. så rör det sig om ett ingrepp som kan skada 

riksintresset. I detta sammanhang hänvisas till Mark- och miljööverdomstolens 

avgörande MÖD 2017:49, där ett beslut att anta en detaljplan bedömdes kunna 

medföra påtaglig skada på ett riksintresseområde för kulturmiljövården.  

 

Sorsele kommun är en samisk förvaltningskommun och denna fråga berör samerna i 

området. Beslutet brister i bl.a. en rättsutredning som inte ger en rättvisande bild av 

samiska rättigheter, kommunens felaktiga tolkning av ett förlegat uppdrag från 

regeringen år 1932 samt ett felaktigt val av planförfarande och en frånvaro av 

samråd med det samiska intresset.  

 

Ralf Holmberg och medparter  

Det finns ingen anledning att betvivla betydelsen av området både för samisk kultur 

eller för Ammarnäs med omnejd. Det finns heller ingen anledning att betvivla 

Lapplatsens värde för sameföreningens verksamhet. Det är dock svårt att se att 

antagandet av detaljplanen och det som därmed regleras utifrån PBL:s bestäm-

melser skulle kunna påverka detta på ett negativt sätt.  

 

Att området ”utvecklas till ett bostadsområde” är ett uppenbart missvisande 

påstående från föreningens sida. Marken är bebyggd i linje med detaljplanens 

bestämmelser sedan drygt 100 år, detaljplanen avser bara att möjliggöra av-

styckning av tomter som idag ligger på mark betecknad som allmän platsmark. 

Detta ger förutsättningar för ett ordnat och strukturerat ägande samt möjliggör att 

mark och byggnader som finns på platsen sedan mycket lång tid tillbaka kan vara 

kvar.  

 

Planen innehåller inga ambitioner eller förutsättningar för exploatering, förtätning 

eller förändring av befintliga förhållanden. Planbestämmelserna innebär att bygg-

nadernas karaktär ska bibehållas. Även om förändringar skulle ske i framtiden, är 
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det svårt att se att detta skulle få en negativ påverkan på föreningens intressen. 

Detsamma gäller för det rödmarkerade området. Om det i någon del skulle betraktas 

som en negativ påverkan, är det under alla förhållanden en rimlig avvägning mellan 

de intressen som ska beaktas i detaljplaneprocessen.  

 

Detaljplanen möjliggör ett tydligt ägande och för deras del finns ett mycket starkt 

enskilt intresse som talar för att detaljplanen ska stå fast. Ett upphävande skulle 

medföra att oklara förhållanden består, något som inte gagnar någon.  

 

Angående framtagandet av detaljplanen 

Påståendet att planen har handlagts med ett förenklat förfarande är felaktigt. Av 

handlingarna framgår att standardförfarandet har använts, med såväl samråds- som 

granskningsskeden där föreningen har fått tillfälle att påverka beslutet.  

 

I fråga om påverkan på kulturmiljövården kan noteras att planbestämmelser har 

justerats efter länsstyrelsens samrådsyttrande, medförande att Länsstyrelsen vid 

granskningen inte har haft något att erinra mot planförslaget. Detta talar klart för att 

det inte finns skäl att upphäva beslutet att anta planen med anledning av föreningens 

synpunkter.  

 

Angående eventuella brister i samråd 

Vad sameföreningen har anfört om brister i samråd är felaktigt. Såväl same-

föreningen som Rans sameby och Grans sameby yttrade sig under samråds- 

och/eller granskningsskedet. Här finns ingen koppling mellan PBL och det som 

föreningen har anfört om internationell folkrätt m.m.  

 

Frågan om avstyckning av tomter 

Vad som föreskrevs i överlåtelsebrev den 7 april 1932 innebar en företrädesrätt för 

vem som först skulle få köpa loss marken innan den eventuellt erbjöds någon annan. 

Fastighetsbildning med grund i överlåtelsebrevet slutfördes först i september 1957. 

Av någon anledning har det därefter inte skett något erbjudande om att lösa 
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tomterna på det sätt som avsetts, men tanken är att det ska åtgärdas nu. Riksdags-

beslutet och överlåtelsebeslutet kan inte tolkas så att kommunen nu skulle vara 

förhindrad att överlåta marken. Vilka intentioner som staten kan ha haft vid 

överlåtelsen kan knappas ha betydelse vid prövning enligt PBL 90 år senare. 

 

Sameföreningens invändning beträffande advokatbyrån Kaidings rättsutredning är 

märklig och det framgår inte vilka rättsliga bedömningar som sameföreningen 

egentligen kritiserar och på vilket sett detta skulle vara relevanta för beslutet att anta 

detaljplanen.  

 

Sameföreningen har vidare själv haft avsikt att förvärva marken där föreningen 

bedriver verksamhet och det var detta som också medförde att frågan om avstyck-

ning aktualiserades.  

 

Argumentation kring internationell klagorätt 

Sameföreningen bör ha klagorätt på den grund att den äger byggnader inom 

planområdet. Klagorätt innebär dock ingen bestämmanderätt eller vetorätt.  

 

Det är svårt att se att det som sameföreningen har framfört kring urfolksrättigheter 

m.m. har bäring på de konkreta frågor som prövas i detaljplanen.  

 

Deras enskilda perspektiv 

Utöver vad som ovan nämnts har de var för sig egna enskilda intressen i saken.   

 

Ralf Holmberg har själv samiskt påbrå och när han som same äntligen får möjlighet 

att förvärva mark runt sitt bostadshus, något som tidigare vägrats av staten, så 

motarbetas detta av sameföreningen. Farhågorna om att en viktig kulturmiljö för 

den ursprungsbefolkning som han själv tillhör förloras tar han som en föro-

lämpning.  

 

Sven-Åke Nilsson och Lisbeth Nilsson förvärvade sitt hus år 1989. Det fanns fler 

budgivare, men de var de enda med samisk hävd. De har inte haft för avsikt att 
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förändra huset på något sätt. De har gjort omfattande renoveringsarbeten och 

anslutit byggnaden till kommunalt vatten och avlopp m.m. De är mycket 

intresserade av byggnadsvård och vill bevara huset som det såg ut från början.  

 

Anna Hartelius och Karin Hartelius innehar ett hus som uppfördes år 1909 och 

huset har sedan år 1947 gått i arv inom släkten. Befintliga byggnader har under-

hållits bl.a. i samråd med dåvarande länsantikvarien. De har hela tiden vinnlagt sig 

om att behålla de kulturella värden som området uppvisar.  

 

Angående upphävande av del av beslutet 

Om mark- och miljödomstolen finner att det finns anledning att upphäva detalj-

planen med anledning av Lapplatsen, bör beslutet upphävas endast beträffande den 

på plankartan rödmarkerade delen av detaljplanen, dvs. beslutet om detaljplan ska 

fastställas såvitt avser det gula området (kvartersmark för bostäder). Kommunen bör 

om möjligt lämna sitt medgivande till detta enligt 13 kap. 17 § andra stycket PBL.  

 

Sammanfattning 

Sameföreningen har inte anfört något som med stöd av 13 kap. 17 § PBL skulle 

utgöra skäl att upphäva beslutet att anta detaljplanen. Att sameföreningen har starka 

åsikter i frågan och är missnöjd med statens och kommunens hantering av kontakter 

med samiska intressen utgör dock inte skäl att upphäva beslutet och ska inte tillåtas 

gå ut över deras enskilda intressen. Sameföreningen har haft möjlighet att framföra 

sina åsikter under planarbetet.  

 

Kommunen 

Kommunen står fast vid sitt beslut. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

avstyckning och försäljning av tomter till befintliga bostadshus inom fastigheten 

Ammarnäs 1:2. Detaljplanen bekräftar befintliga förhållanden.  

 

Kommunen hänvisar till Kungl. Maj:ts bemyndigande den 7 april 1932 samt till 

advokatbyrån Kaidings rättsutredning.  
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I gällande detaljplan, fastställd år 1975, är området där de aktuella byggnaderna 

finns utlagt som park eller plantering. Byggnaderna är uppförda i 1900-talets början 

och är alltsedan dess bebodda. Marken nyttjas som tomtmark. Kommunen har inte 

haft för avsikt att lösa in byggnaderna. De har underhållits och givits en god stan-

dard under årens lopp.  

 

Området gränsar till ”värdefull miljö” och utökad lovplikt gäller när byggnaderna 

byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckning. Den befintliga grusvägen genom 

kyrkstaden ska underhållas med grus och får inte breddas eller beläggas med asfalt 

eller liknande, utan behålla sin nuvarande karaktär.  

 

Påståendet om att kommunen inte har samrått med samebyarna och sameföreningen 

stämmer inte. Förslaget till detaljplan skickades för samråd till myndigheter, kända 

sakägare och boende som är berörda, där bl.a. sameföreningen och samebyar ingår. 

Sameföreningen fick efter begäran anstånd med att inkomma med samrådsyttrande. 

Därefter upprättades samrådsredogörelsen, i vilken kommunen kommenterade och 

justerade planförslaget utifrån inkomna synpunkter. Därefter skickades detaljplanen 

ut för granskning, varefter ett granskningsutlåtande skrevs.  

 

Detaljplanen har handlagts med standardförfarande, vilket framgår av samråds-

redogörelsen och av beslut av samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Kommunen har inget emot att beslutet att anta detaljplanen upphävs i den del som 

omfattar fastigheten Ammarnäs 1:1 (rödmarkerat område) enligt Ralf Holmbergs 

och medparters förslag.  

 

INGIVNA HANDLINGAR 

Sameföreningen har gett in bl.a. föreningens stadgar, ett yttrande från Sametinget 

avgivet under samrådsförfarandet, en historisk faktasammanställning –”Ammarnäs 

kyrkstad - Lapplatsen” – framtagen på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbottens län 

(meddelande 6, 2012) och Riksdagens skrivelse nr 197 (godkänd den 24 maj 1929 

av första och andra kamrarna) i anledning av Kung. Maj:ts proposition angående 
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överlåtande till Sorsele kommun av visst område av den vid avvittring inom Sorsele 

socken till kyrkstad avsatta marken.   

 

Kommunen har gett in ett den 7 april 1932 undertecknat överlåtelsebrev om över-

låtelse av ett till kyrkostad vid Ammarnäs vid avvittring avsatta markområde om 

ca 0,65 hektar från (efter bemyndigande av Kungl. Maj:t) Länsstyrelsen i Väster-

bottens län till Sorsele kommun. 

 

DOMSKÄL  

 

Rättsliga förutsättningar 

Föreningens klagorätt 

Sameföreningen äger ett antal byggnader på ofri grund inom planområdet och är 

därmed berörda av beslutet att anta den nya detaljplanen (13 kap. 8 § PBL). 

Föreningen har vidare yttrat sig skriftligen under såväl samråds- som 

granskningstiden (13 kap. 11 § PBL). Mark- och miljödomstolen bedömer mot den 

bakgrunden att sameföreningen har klagorätt i målet.  

 

Det kommunala planmonopolet 

Av 1 kap. 2 § PBL framgår att det är en kommunal angelägenhet att planlägga 

användningen av mark och vatten. Detta kallas vanligen för det kommunala 

planmonopolet och ger kommunen ett stort handlingsutrymme när det kommer till 

att avgöra hur marken ska disponeras och hur miljön ska utformas i den egna 

kommunen. 

 

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen vid 

prövning av frågor enligt PBL. Planläggning ska enligt 2 kap. 2 § PBL syfta till att 

mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 

lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt 

sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestäm-

melserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ 

miljöbalken ska tillämpas.  
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Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 

övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 

kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder 

som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse 

för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot sådana 

åtgärder. 

 

Överprövningen av beslut att anta detaljplaner är begränsad. Mark- och miljö-

domstolen ska endast pröva om det överklagade beslutet strider mot någon rätts-

regel på det sätt som klaganden har angett eller som framgår av omständigheterna. 

Om beslutet strider mot en rättsregel ska det som huvudregel upphävas i sin helhet, 

annars ska det fastställas i sin helhet (13 kap. 17 § PBL). Av praxis framgår att 

beslutet endast bör upphävas om kommunen i sin bedömning har gjort en felaktig 

avvägning mellan motstående enskilda intressen eller motstående enskilda och 

allmänna intressen, eller i de fall då kommunen har förfarit felaktigt vid handlägg-

ningen av planärendet (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens refererade 

avgöranden MÖD 2013:44 och 2014:12). 

 

När det gäller områden som omfattas av bestämmelserna i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ 

miljöbalken kan kommunens handlingsutrymme sägas vara mindre. När det gäller 

statliga intressen är det dock i första hand länsstyrelsen som bevakar dessa, genom 

delaktighet i den kommunala planprocessen. Det saknas i många fall skäl för över-

prövande myndigheter att, på talan av enskilda, frångå den bedömning som läns-

styrelsen därvid har redovisat (jfr MÖD 2014:12). 

 

Utgångspunkter för mark- och miljödomstolens prövning 

Sameföreningen har som grund för upphävande av beslutet att anta detaljplanen. 

anfört att det finns formella brister i samhällsbyggnadsnämndens handläggning, 

varvid föreningen har hänvisat såväl till PBL:s bestämmelser som till internationell 

folkrätt. Sameföreningen har vidare anfört att planområdet ligger inom en av 

Västerbottens läns mest värdefulla kulturmiljöer och att Ammarnäs kyrkstad är av 

riksintresse för kulturmiljövården samt att detaljplanen medför skada på områdets 
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speciella värde som samisk miljö och utgör ett ingrepp i miljön som kan skada 

riksintresset.  

 

Mark- och miljödomstolen kommer i det följande att inledningsvis pröva om 

planområdet, eller del av det, är av riksintresse för kulturmiljövården. Därefter 

prövar domstolen om det finns formella brister i handläggningen av planärendet 

som medför att beslutet bör upphävas av det skälet. Om så inte är fallet prövar 

domstolen avslutningsvis om beslutet att anta detaljplanen strider mot någon annan 

rättsregel på det sätt som sameföreningen har gjort gällande eller som framgår av 

omständigheterna och som medför att beslutet bör upphävas eller ändras.  

 
Mark- och miljödomstolens bedömning  

Utgör planområdet, eller del av det, riksintresse för kulturmiljövården? 

Riksantikvarieämbetet är enligt 2 § förordningen (1998:896) om hushållning med 

mark- och vattenområden den myndighet som ansvarar för att identifiera kultur-

miljöer av riksintresse. Länsstyrelsen i Västerbottens län har vid samrådet av 

planförslaget upplyst om att planområdet med kyrkstaden berör flera riksintressen, 

bl.a. Kulturmiljövård med området Ammarnäs AC 30. Länsstyrelsen har därvid 

föreslagit att planförslaget kompletteras med vissa planbestämmelser för att inte 

riskera att riksintresset påverkas negativt. Kommunen har efter samrådet komplet-

terat planförslaget i enlighet med länsstyrelsens förslag.   

 

Myndigheternas utpekanden av ett område som riksintressant är endast att betrakta 

som anspråk på riksintressen och är inte rättsligt bindande vid en prövning enligt 

PBL och miljöbalken. Det ankommer i stället på prövningsmyndigheten att i det 

enskilda fallet göra den bedömningen.  
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I Riksantikvarieämbetets publikation ”Riksintressen för kulturmiljövården – 

Västerbottens län (AC)” (uppdaterad 2013-09-11) anges följande beträffande 

Ammarnäs AC 30: 

Motivering: 
Fjällbygd med samisk kyrkstad, kyrka och odlingslandskap. 
Uttryck för riksintresset: 
Kyrkan, uppförd 1912, ersatte det år 1858 uppförda kapellet. Vid kyrkan ligger 
ett 15-tal kyrkstugor och stolpbodar vilka utgör den samiska kyrkstaden. 
Deltalandskapet, vid Tjulåns sammanflöde med Vindelälven, med slåtter- och 
betesmarker med många ängslador. Potatisbacken, en kulle mitt i samhället, har 
sedan lång tid utgjort ammarnäsbornas potatisland. 

 

Kyrkstaden i Ammarnäs (Lapplatsen) hyser otvivelaktigt stora kulturmiljövärden, 

detta eftersom området på ett påtagligt sätt berättar om samernas historia i området 

och om tillkomsten av Ammarnäs samhälle. De enskilda byggnaderna ger en 

bevarad beskrivning inte bara av traditionella byggnadssätt utan även om byggna-

dernas inbördes samspel på platsen och om kyrkstadens placering i förhållande till 

kyrkan. Kyrkstaden är belägen på ett kort avstånd från Ammarnäs kyrka och till 

följd av höjdförhållandena i en svacka som inbäddas i öst och syd av björkar. 

Lapplatsen är på så vis, trots det korta avståndet, avskild från kyrkan. Platsen 

dokumenterar också enligt domstolens uppfattning perioden av kristnandet av de 

svenska samerna.  

 

Endast ett fåtal samiska kyrkstäder finns bevarande i landet, varav kyrkstaden i 

Ammarnäs är en av dem. Enligt mark- och miljödomstolens bedömning råder det 

ingen tvekan om att kyrkstaden i Ammarnäs (Lapplatsen) är av riksintresse för 

kulturmiljövården.  

 

När det däremot gäller den del av planområdet som inte omfattar kyrkstaden – dvs. 

det gulmarkerade området på plankartan samt (delar av) Nolsivägen och 

Lapplassvägen – bedömer mark- och miljödomstolen att de områdena som sådana 

inte är av riksintresse för kulturmiljövården. Slänten med björkar direkt söder om 

kyrkstaden och som är prickmarkerad på plankartan, utgör dock enligt domstolens 

uppfattning en i sammanhanget viktig ”buffertzon” mellan kyrkstaden och de bygg-

nader på ofri grund som ägs av Ralf Holmberg och medparter.   
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Finns det formella brister i handläggningen av planärendet med avseende på 

bestämmelser i PBL? 

Sameföreningen har gjort gällande att detaljplanen har handlagts genom ett s.k. 

förenklat förfarande och att detta utgör en formell brist.  

 

Genom ändringar i PBL som trädde i kraft den 1 juni 2015 (prop. 2013/14:126) har 

det tidigare s.k. enkla planförfarandet kommit att bli huvudregel (standardför-

farande) och det tidigare normala förfarandet i allt väsentligt kommit att bli undan-

taget (utökat planförfarande). Det i målet aktuella planarbetet påbörjades genom 

beslut av nämnden den 20 juni 2017 (Sbn § 54) och vid framtagande av den aktuella 

detaljplanen har ett s.k. standardförfarande enligt 5 kap. PBL tillämpats. Mark- och 

miljödomstolen tolkar sameföreningens invändning på så sätt att föreningen gör 

gällande att ett utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § PBL skulle ha tillämpats. 

 

Av 5 kap. 7 § PBL framgår att bestämmelserna om utökat planförfarande ska 

tillämpas 1) för en detaljplan som inte är förenlig med översiktsplanen eller 

länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § PBL, 2) är av betydande 

intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse eller 3) kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan.  

 

När det gäller 2 p i 5 kap. 7 § PBL anges följande i förarbetena (prop. 2013/14:126 

s. 293 ff).   

Enligt punkt 2 ska det utökade förfarandet användas för detaljplaner som är 
av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Med 
uttrycket ”av betydande intresse för allmänheten” avses sådana planförslag 
som kan antas angå en större krets människor som inte redan kommer att 
underrättas om planförslaget i egenskap av sakägare eller boende i eller i 
anslutning till planområdet. Vid denna bedömning måste platsens karaktär 
beaktas. Ett område som används av allmänheten för rekreation och frilufts-
liv har t.ex. ett större intresse för allmänheten än ett område som från början 
är otillgängligt. Förändringar av vissa betydelsefulla kulturmiljöer kan också 
ha stort intresse för allmänheten. Därigenom avses inte enbart kultur-
historiskt värdefulla miljöer, utan även sådana miljöer eller byggnadsverk 
som har ett stort lokalt intresse. Ärenden där strandskydd sätts i fråga, bör 
tillhöra denna kategori, men endast i de fall då tidigare allmänt tillgänglig 
mark tas i anspråk. Den omständigheten att en detaljplan berör allmän 
platsmark innebär inte med automatik att planen är av betydande intresse för 
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allmänheten. Endast i de fall där det står klart att intresset för den allmänna 
platsen verkligen är betydande från allmänhetens sida ska det vara obliga-
toriskt att planen handläggs med ett utökat förfarande. 
 
Med uttrycket ”av stor betydelse” avses sådana planer som omfattar större 
områden, planer som reglerar många motstridiga intressen, särskilt känsliga 
miljöer eller som är av principiellt intresse. Även sådana planer som medför 
större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen bör hänföras till 
kategorin av stor betydelse. Likaså bör planer som kan komma att medföra 
allvarliga risker i förhållande till människors hälsa och säkerhet hänföras till 
denna kategori. Planer som omfattar eller berör s.k. sevesoverksamheter (jfr 
lagen [1999:381] om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor) bör alltid anses vara av stor betydelse, men 
även planer som innefattar mindre allvarliga risker kan ofta anses tillhöra 
denna kategori. Vid bedömningen av om planen är av stor betydelse bör i 
första hand beaktas om planen kan antas vara av stor betydelse för andra än 
berörda sakägare, t.ex. bostadsrättshavare och hyresgäster, inom eller i när-
heten av planområdet. Den omständigheten att planförslaget kan ha stor 
betydelse för en enskild sakägare innebär inte nödvändigtvis att planför-
slaget har stor betydelse från allmän synpunkt på så sätt som avses i para-
grafen. Om kommunen avser att överta ett område privatägd mark med 
äganderätt, t.ex. för att marken ska användas som allmän plats, bör ett 
sådant övertagande alltid anses vara av stor betydelse. Att t.ex. ett mindre 
område privatägd mark t.ex. läggs ut som ett ledningsreservat, där fastig-
hetsägaren kommer att behålla äganderätten, bör dock vanligtvis inte med-
föra att planförslaget anses vara av stor betydelse. 

 
Mark- och miljödomstolen bedömer att det aktuella planförslaget, vilket möjliggör 

avstyckning och överlåtelse av mark som idag är planlagt för ”Park- eller 

plantering” och belägen i direkt anslutning till kyrkstaden i Ammarnäs, vilken 

ligger inom planområdet och är av riksintresse för kulturmiljövården, måste anses 

vara av intresse för en bredare allmänhet. Förutsättningarna för att tillämpa 

standardförfarandet vid framtagande av planen har därmed inte varit uppfyllda (jfr 

bl.a. Mark- och miljööverdomstolens dom den 10 maj 2017 i mål nr P 91755-16). 

Ett utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § PBL skulle i stället ha tillämpats. Detta 

utgör ett sådant formellt fel vid handläggningen av planärendet som medför att 

beslutet att anta detaljplanen ska upphävas.  

 

Mark- och miljödomstolen finner mot bakgrund av denna bedömning inte skäl att 

pröva sameföreningens övriga invändningar mot samhällsbyggnadsnämndens 

beslut.  
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Sameföreningens överklagande ska följaktligen bifallas och samhällsbyggnads-

nämndens beslut att anta detaljplanen således upphävas.  

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (MMD-02) 

Överklagande senast den 22 juni 2020. 

 

 

Kristina Johnsson  Daniel Janonius Löwgren 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Kristina Johnsson, ordförande, och 

tekniska rådet Daniel Janonius Löwgren.  
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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 1
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