Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg
Stockholm den 20 januari 2014

Slutförande av talan i mål nr 13577–12, Rolf Johansson
m.fl. . /. Partille kommun
1. Givna tillfälle att slutföra talan enligt förvaltningsrättens beslut av den 17
december 2013 i rubricerat mål får vi anföra följande (tidigare angivna
förkortningar och definitioner kommer även att användas nedan).
Detaljplanen som ligger till grund för gatukostnadsuttaget har upphävts
2. Makarna Johansson har överklagat den aktuella gatukostnadsutredningen
för Hultet Södra eftersom denna strider mot såväl ÄPBL som makarna
Johanssons egendomsskydd enligt RF 2 kap. 15 § och TP 1-1. Som
makarna Johansson tidigare har anfört inför förvaltningsrätten är
gatukostnadsutredningen ett led i att genomföra den detaljplan som Partille
kommun antagit för Hultet Södra genom kommunfullmäktiges beslut av den
16 oktober 2012.

3. Eftersom den antagna detaljplanen för Hultet Södra utgör grunden för
gatukostnadsutredningen, samt för ytterligare begränsningar av makarna
Johanssons

egendomsskydd

genom

påtvingade

marköverföringar,

överklagade makarna Johansson detaljplanen i november 2012.
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4. I november 2013 upphävdes detaljplanen för Hultet Södra av Mark- och
miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt eftersom domstolen fann att
Partille kommun inte tagit tillräcklig hänsyn till befintliga äganderätts- och
fastighetsförhållanden (Bilaga 1, Mark- och miljödomstolens dom av den 11
november 2013 i mål nr P 1385-13). Partille kommun har överklagat mark-

och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen den 2 december
2013.

5. För

det

fall

att

Mark-

och

miljööverdomstolen

inte

meddelar

prövningstillstånd och underrättens dom vinner laga kraft avser makarna
Johansson återkalla sin talan i förevarande mål hos förvaltningsrätten. Detta
eftersom detaljplanens upphävande innebär att det inte längre finns grund
för genomförandet av gatukostnadsutredningen, varför föremålet för talan i
målet hos förvaltningsrätten under sådana omständigheter inte längre är
aktuellt.

Som ovan

Viktoria Hybbinette
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