
 

   ÖVERKLAGANDE 1(2) 

2022-11-21 Dnr 525-40435-2022 
  

     

 

Kontaktperson   

Miljöavdelningen 
Charlotte Jönsson 
010-224 16 30 
skane@lansstyrelsen.se 

Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 
mmd.vaxjo@dom.se 

 

       

       

       

       

       

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx   102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A      

 

Överklagande av Mark- och miljödomstolen vid 
Växjö tingsrätts dom den 31 oktober 2022 i mål 
M 2479-22 

Länsstyrelsens yrkande 
Länsstyrelsen i Skåne län, som ansöker om prövningstillstånd, överklagar Mark- och 
miljödomstolen vid Växjö tingsrätts dom från den 31 oktober 2022 i mål M 2479-22 
angående upphävande av Länsstyrelse i Skåne läns beslut från den 26 april 2022 med 
dnr 525-25741-2020. Domen avser nyanläggning av solceller på fastigheten 
Svedberg 4:12 i Helsingborgs kommun.  
 
Länsstyrelsen yrkar att Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i första hand ska 
upphäva Mark- och miljödomstolens dom och fastställa länsstyrelsens beslut 525-
25741-2020. I andra hand yrkar länsstyrelsen att domen återförvisas till Mark- och 
miljödomstolen för att pröva sakfrågan. I tredje hand yrkar länsstyrelsen att ärendet 
återförvisas till länsstyrelsen för fastställande av försiktighetsmått. 
 
Länsstyrelsen yrkar också på att få möjlighet att utveckla talan när domar fastställts 
av MÖD i de nu pågående målen M 15064-21 och M 1026-22. Med hänsyn till jul- 
och nyårshelg önskar länsstyrelsen få tid att utveckla talan till den 13 januari 2023 
eller en månad efter det att dom meddelats i dessa två ärenden. 

Skäl för prövningstillstånd 
• Anläggande av stora solcellsanläggningar på mark är en ny företeelse i 

landskapet. Det saknas rättspraxis inom området, det är därför av stor vikt 
för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt.  

• I aktuellt mål har Mark- och miljödomstolen gjort en annan bedömning än i 
tidigare domar huruvida 3 kap 4 § miljöbalken ska beaktas i samråd enligt 
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12 kap 6 § miljöbalken. Motivering till varför saknas i domen. Mark- och 
miljööverdomstolen behöver avgöra vilken prövningsram som ska gälla. 

• Länsstyrelsen anser att kap 1-4 i miljöbalken är grunden i miljöbalken och 
ska tillämpas i prövningen. Prövning enligt 12 kap 6 § miljöbalken utgör inte 
något undantag. 

• Målet rymmer principiella frågor av stort samhällsintresse. En förutsättning 
för att brukningsvärd jordbruksmark ska få tas i anspråk för anläggande är att 
en enskild anläggning i det enskilda fallet för produktionen av förnyelsebar 
energi anses väga tyngre än bevarandet av den brukningsvärda 
jordbruksmarken. Länsstyrelsen anser att 3 kap 4 § miljöbalken ska beaktas i 
prövningen och finner att en sådan bedömning saknas i helt i domstolens 
beslut.  

• Länsstyrelsen i Skåne har under de senaste tre åren fått in 177 ärenden. 
52 solcellsetableringar är under handläggning idag och dessa omfattar 
tillsammans en yta på ca 1 780 ha. Av denna mark utgörs ca 1 329 ha av 
jordbruksmark, där majoriteten utgörs av åkermark. Om jordbruksmarken 
får tas i anspråk för denna typ av anläggningar kommer de kumulativa 
effekterna för jordbruksmarken bli allvarliga. Antalet ansökningar har ökat 
kraftigt även i andra län. Prövning av målet är därav av stor principiell vikt 
regionalt men även nationellt. 

• Mark- och miljödomstolen har meddelat försiktighetsmått gällande skötsel 
och avveckling av anläggningen. Länsstyrelsen anser att det inte är möjligt att 
ställa krav på sådana försiktighetsmått inom ramen för en anmälan om 
samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken och har därför inte prövat den 
möjligheten. Om det finns laglig möjlighet att ställa sådana försiktighetsmått 
så behöver ärendet återförvisas för fortsatt handläggning och t ex meddela 
tidsbegränsning. Genom att länsstyrelsen förbjudit anläggningen har 
länsstyrelsen inte heller prövat försiktighetsmått kring landskapsbilden.  

 
Detta ärende har avgjorts av avdelningschef Kristian Wennberg, beslutande och 
naturvårdshandläggare Charlotte Jönsson, föredragande. Inför den slutliga 
handläggningen har även enhetschef Helena Holmgren, naturprövningsenheten, och 
länsassessorer Peter Wencel, rättsenheten, medverkat. 
 
 
Kristian Wennberg Charlotte Jönsson  
 
Beslutet har signerats elektroniskt och har därför ingen namnunderskrift. 
 
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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