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Stockholm den 22 april 2022 

Mark- och miljööverdomstolen 
Box 2290 
103 17 Stockholm 
 

Mål nr F 4573-21, Leif Lignell m.fl. ./. Östersunds 

kommun, angående inlösen av mark, fastigheten 

, Östersunds kommun 

Leif Lignell och Anita Lignell har fått tillfälle att inkomma med yttrande 

samt samlad och slutlig bevisuppgift. Med anledning av detta får de anföra 

följande. De grunder för överklagandet som Leif Lignell och Anita Lignell 

anger nedan ersätter de tidigare angivna (se aktbilaga 4). Även 

bevisuppgiften ersätter den tidigare ingivna (se aktbilaga 23).  

1 YRKANDEN 

1.1 Leif Lignell och Anita Lignell yrkar att Mark- och miljööver-

domstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, ska 

lämna Östersunds kommuns talan utan bifall.  

1.2 Leif Lignell och Anita Lignell yrkar ersättning för sina 

rättegångskostnader med ett belopp som kommer att anges 

senare. 
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2 VAD MÅLET HANDLAR OM 

2.1 Östersunds kommun har den 8 april 2020 ansökt hos mark- och 

miljödomstolen om att få lösa in och med äganderätt överta 

fastigheten belägen i området Lillänge/Odenskog i 

Östersunds kommun. 

2.2 Syskonen Leif Lignell och Anita Lignell har ägt fastigheten sedan 

2009. De övertog då en tredjedel vardera av fastigheten från deras 

far, Arne Lignell, som fortsatt ägde den sista tredjedelen. År 2012 

fick Leif Lignell och Anita Lignell sin fars andel i fastigheten, 

och de äger sedan dess fastigheten med hälften vardera.  

2.3 På fastigheten ligger deras barndomshem och syskonen har en 

stark anknytning till platsen. Syskonen Lignells föräldrar bodde 

på fastigheten fram till år 2014 då de flyttade in på ett 

äldreboende. Leif Lignell är numera bosatt på deltid på 

fastigheten, något han avser att vara även framöver. 

2.4 Fastigheten har varit i familjen Lignells ägo sedan Arne Lignell 

köpte den år 1961. Vid den tiden dominerades området 

Lillänge/Odenskog av åker- och skogsmark. Området har därefter 

gradvis omvandlats genom åren. I ett första steg från landsbygd 

till ett område för hantverks- och småindustri, och sedermera till 

ett område för handel och kontor samt småskalig 

industriverksamhet.  

2.5 Familjen Lignell har aldrig motsatt sig att området utvecklats på 

det sätt som kommunen önskat, utan har själva varit en del i den 

processen. Arne Lignell bedrev själv verkstadsrörelse på 

fastigheten på heltid till dess att han pensionerade sig i början av 

1990-talet och på deltid långt in på 2000-talet.  
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2.6 År 2008 antog Östersunds kommun ett planprogram för området 

Lillänge/Odenskog (se Program för nya detaljplaner, Utökad 

detaljhandel i Odenskog, del av mark- och miljödomstolens 

aktbilaga 10, s. 24±40). Av planprogrammet framgår att 

kommunen planerade att utveckla området och omvandla det från 

att primärt vara ett hantverks- och industriområde till att primärt 

vara ett område för handel och kontor. 

2.7 Första gången syskonen Lignell fick ta del av kommunens planer 

var genom att skisser på området publicerades i lokalmedia. I de 

första skisserna var syskonens fastighet, , utplånad 

och marken omvandlad till parkeringsplats. I samband med att 

skisserna publicerades tog Leif Lignell kontakt med kommunen, 

och en kommunal tjänsteman gav honom ett muntligt löfte om att 

detaljplanearbetet inte skulle inledas förrän den tilltänkta privata 

exploatören nått en samförståndslösning med familjen om deras 

mark (se Leif Lignells och Anita Lignells överklagande av 

länsstyrelsens beslut, del av mark- och miljödomstolens aktbilaga 

10, s. 63±64, där Leif Lignell beskriver samtalet med 

tjänstemannen). 

2.8 Trots att någon sådan överenskommelse inte nåddes, påbörjades 

kommunens arbete med framtagandet av en ny detaljplan. När 

familjen Lignell fick ta del av samrådshandlingen från juni 2010 

var deras fastighet alltjämt planlagd som parkeringsplats (se 

plankarta ur samrådshandling, del av mark- och miljödomstolens 

aktbilaga 10, s. 42).  
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2.9 Kommunen verkade dock inte ha ansett det nödvändigt för 

planens omedelbara genomförande att gjordes om 

till parkering, utan i planbeskrivningen angavs i stället att 

fastigheten skulle få ´nyttjas för boende så länge fastighetsägaren 

önskar´ (se planbeskrivning ur samrådshandling, bilaga 1 till 

detta yttrande, s. 14). 

2.10 Planförslaget innebar dock att en cirka två meter bred markremsa 

skulle överföras från  till kommunal gatumark, för 

att möjliggöra en gång- och cykelbana längs Hagvägen (se 

plankarta ur samrådshandling, del av mark- och miljödomstolens 

aktbilaga 10, s. 42 och genomförandebeskrivning ur 

samrådshandling, bilaga 2 till detta yttrande, s. 2). 

2.11 Efter att ha tagit del av förslaget framförde familjen Lignell 

synpunkter på att ett förslag med så genomgripande konsekvenser 

för en enskild fastighet kunde läggas fram utan att det skett en 

dialog med fastighetens ägare (se familjen Lignells synpunkter på 

samrådshandlingen, del av mark- och miljödomstolens aktbilaga 

10, s. 43±51).   

2.12 Leif Lignell och Anita Lignell deltog därefter aktivt i den 

efterföljande detaljplaneprocessen för att freda familjens hem. De 

framförde synpunkter rörande den föreslagna detaljplanens 

påverkan på fastigheten, bl.a. avseende möjligheten att bygga på 

fastigheten, avseende trafiksäkerheten och trafikstörningar samt 

avseende den markremsa som enligt förslaget skulle planläggas 

som gatumark. Synpunkterna ledde till att detaljplanen ändrades 

på flera punkter; fastigheten planlades inte som parkeringsplats 

och åtgärder vidtogs för att minska den omkringliggande 

parkeringsplatsens påverkan på fastigheten (se 
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samrådsredogörelse ur utställningshandling, aktbilaga 19 s. 5±9 

samt utlåtandet i Detaljplan för handel i Odenskog Släpvagnen 1, 

2, 7, 8, 9 m.fl., mark- och miljödomstolens aktbilaga 5, s. 36±40).  

2.13 Uppgiften i planbeskrivningen om att fastigheten får ´nyttjas för 

boende så länge fastighetsägaren önskar´ kvarstod även i 

antagandehandlingen och den sedermera lagakraftvunna 

detaljplanen (se Detaljplan för handel i Odenskog Släpvagnen 1, 

2, 7, 8, 9 m.fl., mark- och miljödomstolens aktbilaga 5, s. 14).  

2.14 I fråga om den planlagda gatumarken tillställde kommunen Leif 

Lignell och Anita Lignell en handling benämnd ´MHGJLYDQGH´�

där kommunen uppgav att den inte hade för avsikt att förvärva 

den tilltänkta gatumarken från fastigheten så länge pågående 

användning (bostadshus/småhus) inte ändrades (se förslag till 

medgivande avseende gatumark på fastigheten, bilaga 3 till detta 

yttrande). En notering om ´PHGJLYDQGHW´ gjordes även i 

genomförandebeskrivningen till detaljplanen (se 

genomförandebeskrivning ur antagandehandling, revidering 

daterad 23 februari 2011, bilaga 4 till detta yttrande, s. 3).  

2.15 Eftersom kommunens medgivande sannolikt inte var juridiskt 

bindande överklagade Leif Lignell och Anita Lignell detaljplanen 

och yrkade att deras fastighet skulle planläggas som 

kvartersmark. Mark- och miljödomstolen gav syskonen rätt och 

konstaterade att deras intresse av att del av fastigheten inte 

omvandlas till gatumark vägde tyngre än det allmänna intresset 

av att anlägga en gång- och cykelbana på fastigheten. Mark- och 

miljödomstolen ändrade därmed detaljplanen så att  

i sin helhet fortsatt skulle utgöra kvartersmark. 
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2.16 Efter att detaljplanen, inklusive de ändringar som följde av 

processen i mark- och miljödomstolen, vunnit laga kraft den 13 

april 2012 var Leif Lignell och Anita Lignell av uppfattningen att 

fastigheten ± i enlighet med formuleringen i planbeskrivningen ± 

även framöver skulle få nyttjas av dem för bostadsändamål så 

länge de önskade.  

2.17 Därefter dröjde det åtta år innan kommunen plötsligt tog kontakt 

med syskonen Lignell angående deras fastighet. Den 24 mars 

2020 meddelade mark- och exploateringschefen syskonen via 

mejl att kommunen samma dag skulle fatta beslut om att ansöka 

om expropriation av fastigheten (se mejlkorrespondens mellan 

, mark- och exploateringschef vid Östersunds 

kommun, och Anita Lignell, del av mark- och miljödomstolens 

aktbilaga 10, s. 6±8). I mejlet uppgavs att kommunen ville 

anlägga en lokalgata som skulle dras över fastigheten och det 

bifogades även en presentation av en trafikutredning som utförts 

av kommunen (se Teknisk förvaltnings presentation av en 

trafikutredning avseende Odenskog/Lillänge, bilaga 5 till detta 

yttrande). 

2.18 Beskedet om expropriation ändrades senare till en ansökan om 

rätt till inlösen av marken med stöd av 6 kap. 15 § plan- och 

bygglagen (2010:900). Kommunen lämnade in stämningsansökan 

till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt den 8 april 

2020, dvs. fem dagar innan fristen för en sådan talan skulle löpa 

ut.  

2.19 Den centrala frågan i det här målet är om ett bifall till 

kommunens talan om rätt till inlösen av fastigheten är förenligt 

med Leif Lignells och Anita Lignells egendomsskydd enligt 2 
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kap. 15 § första stycket regeringsformen och artikel 1 i första 

tilläggsprotokollet till Europakonventionen. 

3 GRUNDER FÖR ÖVERKLAGANDET 

3.1 Mark- och miljödomstolen har felaktigt kommit fram till att 

förutsättningarna är uppfyllda för Östersunds kommun att inlösa 

och med äganderätt överta Leif Lignells och Anita Lignells 

fastighet, , Östersunds kommun.  

3.2 Mark- och miljödomstolen har underlåtit att göra en sådan 

proportionalitetsbed|mning som krävs enligt egendomsskyddet i 

2 kap. 15 § regeringsformen och artikel 1 i första 

tilläggsprotokollet till Europakonventionen (se t.ex. rättsfallet 

´3DUNIDVWLJKHWHQ´�1-$������V������S����±25). 

3.3 Om mark- och miljödomstolen hade gjort en sådan 

proportionalitetsbedömning som krävs hade den kommit fram till 

att det begärda ingreppet inte är proportionerligt och att ett bifall 

till kommunens talan skulle innebära att Leif Lignell och Anita 

Lignell får bära en oskälig börda i strid med deras 

egendomsskydd. 

4 RÄTTSLIG ARGUMENTATION 

4.1 Rättsliga utgångspunkter 

4.1.1 Om kommunen är huvudman för en allmän plats som är avsedd 

att tillgodose bl.a. kvartersmark, och kvartersmarken under 

genomförandetiden inte bebyggts i huvudsak enligt detaljplanen 
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får kommunen enligt 6 kap. 15 § plan- och bygglagen lösa in 

marken, om den inte omfattas av bygglov.  

4.1.2 Syftet med bestämmelsen är att tillse att värdet av offentliga 

investeringar i infrastruktur som uppförs i samband med en ny 

detaljplan inte går förlorat (se SOU 2018:67 s. 70±71). En talan 

om inlösen enligt 6 kap. 15 § plan- och bygglagen ska väckas 

inom tre år efter utgången av detaljplanens genomförandetid (se 

15 kap. 4 § första stycket plan- och bygglagen). 

4.1.3 Utöver att de formella förutsättningarna enligt 6 kap. 15 § plan- 

och bygglagen ska vara uppfyllda, får inlösen av enskildas mark 

ske endast om det är förenligt med bestämmelserna om 

egendomsskydd i 2 kap. 15 § första stycket regeringsformen och 

artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen (se 

t.ex. prop. 2009/10:170 s. 250 och rättsfallet NJA 2016 s. 868 där 

Högsta domstolen konstaterar att de krav som 

Europakonventionen ställer i fråga om proportionalitet utgör en 

integrerad del av prövningen enligt 2 kap. 1 § plan- och 

bygglagen). 

4.1.4 Enligt 2 kap. 15 § första stycket regeringsformen är vars och ens 

egendom tryggad bl.a. genom att ingen kan tvingas avstå sin 

egendom till det allmänna genom expropriation eller något annat 

sådant förfogande, utom när det krävs för att tillgodose angelägna 

allmänna intressen. Vidare följer det av artikel 1 i första tilläggs-

protokollet till Europakonventionen att varje fysisk eller juridisk 

person har rätt till respekt för sin egendom.  

4.1.5 Frågan om ett ingrepp innebär en överträdelse av den enskildes 

egendomsskydd innefattar en prövning i fyra led. Prövningen 
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avser om den aktuella åtgärden innebär ett ingrepp i den enskildes 

äganderätt, om ingreppet sker med stöd i lag och i ett allmänt 

intresse och om ingreppet är proportionerligt (se t.ex. rättsfallet 

NJA 2013 s. 350 p. 11). Prövningsordningen är i princip 

densamma enligt regeringsformens och Europakonventionens 

egendomsskydd �VH�UlWWVIDOOHW�´3DUNIDVWLJKHWHQ´ NJA 2018 

s. 753). 

4.1.6 Högsta domstolen har slagit fast att åtgärder som innebär ett 

ingrepp i skyddet för egendom kräver en proportionalitets-

bedömning i det enskilda fallet och att en sådan bedömning i sin 

tur omfattar en prövning i tre led. Prövningen avser om det 

aktuella ingreppet är ägnat att tillgodose det avsedda ändamålet 

(ändamålsenlighet), om ingreppet är nödvändigt för att uppnå det 

avsedda ändamålet eller om det finns likvärdiga, mindre 

ingripande alternativ (nödvändighet) och slutligen om den fördel 

som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada 

som ingreppet förorsakar den enskilde (proportionalitet i strikt 

mening). �6H�UlWWVIDOOHW�´3DUNIDVWLJKHWHQ´�NJA 2018 s. 753 p. 23.) 

4.1.7 Kravet på att ingreppet måste vara proportionerligt i strikt mening 

innebär att det måste finnas en rimlig balans mellan de allmänna 

och enskilda intressen som aktualiseras vid ingreppet. Vid denna 

bedömning har rätten att ta ställning till om den enskilde ± på 

grund av det allmännas agerande eller passivitet ± har fått bära en 

RSURSRUWLRQHUOLJ�RFK�RVNlOLJ�E|UGD���6H�UlWWVIDOOHW�´3DUNIDVWLJ-

KHWHQ´�NJA 2018 s. 753 p. 17; se även Danelius, Mänskliga 

rättigheter i europeisk praxis, 5 uppl., 2015, s. 581 samt 

rättsfallen Sporrong and Lönnroth v. Sweden, 23 September 
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1982, § 69, Series A no. 52 och Broniowski v. Poland [GC], no. 

31443/96, §§ 147±151, ECHR 2004-V.)  

4.2 Mark- och miljödomstolen har underlåtit att göra en sådan 

proportionalitetsbedömning som krävs enligt egendoms-

skyddet i regeringsformen och Europakonventionen 

4.2.1 Mark- och miljödomstolen har bifallit kommunens yrkande om 

rätt till inlösen av fastigheten i huvudsak med hänvisning till att 

villkoren som uppställs i 6 kap. 15 § plan- och bygglagen 

bedömdes vara uppfyllda. Redan den omständigheten att dessa 

YLOONRU�NXQGH�DQVHV�YDUD�XSSI\OOGD�LQQHEDU�HQOLJW�GRPVWROHQ�´DWW�

det får anses vara av mycket stort allmänt intresse att 

kvartersmarkeQ�LQO|VHV´��Enligt mark- och miljödomstolen fanns 

det mot den bakgrunden ´inte skäl för domstolen att bedöma 

kommunens i målet angivna planering med fastigheten´.  

4.2.2 Leif Lignell och Anita Lignell ifrågasätter inte att det i och för sig 

ligger i det allmännas intresse att detaljplaner genomförs, men 

mark- och miljödomstolen har underlåtit att värdera kommunens 

intresse av att fastigheten inlöses i det aktuella fallet och har inte 

prövat om ingreppet är ändamålsenligt, nödvändigt och 

proportionerligt i strikt mening.  

4.2.3 Mark- och miljödomstolen har därmed inte gjort en sådan 

proportionalitetsbedömning som krävs enligt egendomsskyddet i 

regeringsformen och Europakonventionen, och som framgår av 

UlWWVIDOOHW�´Parkfastigheten´ NJA 2018 s. 753.  
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4.3 Om mark- och miljödomstolen hade gjort en sådan 

proportionalitetsbedömning som krävs hade den kommit 

fram till att ingreppet inte är proportionerligt 

4.3.1 Leif Lignells och Anita Lignells uppfattning är att om mark- och 

miljödomstolen hade gjort en sådan proportionalitetsbed|mning 

som krävs enligt regeringsformen och Europakonventionen, så 

hade den kommit fram till att ingreppet inte är proportionerligt 

och att ett bifall till kommunens talan skulle innebära att Leif 

Lignell och Anita Lignell får bära en oskälig börda i strid med 

deras egendomsskydd. Skälen för det är följande.  

4.3.2 Vad först gäller frågan om ingreppet är ändamålsenligt kan det 

konstateras att kommunen såväl under detaljplaneprocessen som 

under den nu aktuella processen har angett olika, och delvis 

motstridande, syften med det tilltänkta ianspråktagandet av 

fastigheten.   

4.3.3 Under det inledande skedet av detaljplaneprocessen var 

fastigheten planlagd som parkeringsplats som endast fick 

bebyggas med skärmtak för cyklar, kundvagnsparkering och 

dylikt (se plankarta ur samrådshandling, del av mark- och 

miljödomstolens aktbilaga 10, s. 42).  

4.3.4 I kommunens beslut att ansöka om inlösen tycks syftet med 

ianspråktagandet L�VWlOOHW�YDUD�DWW�DQOlJJD�HQ�´ORNDOJDWD´�LQRP�

kvarteret Släpvagnen för att komma till rätta med 

trafikproblematiken i området (se Kommunstyrelsens beslut 

avseende ansökan om inlösning enligt 6:15 PBL ± , 

mark- och miljödomstolens aktbilaga 2). Det har härvid varit 

oklart om den trafikproblematik som kommunen velat komma till 



 

 
12 

rätta med har avsett situationen inom själva handelsområdet 

Odenskog eller den generella trafiksituationen i handelsområdet 

´/LOOlQJH´�VRP�DYVHU�HWW�EHW\GOLJW�VW|UUH�RPUnGe utanför den 

aktuella detaljplanen.  

4.3.5 Kommunen har senare i processen angett att syftet med inlösen-

förfarandet är att få till stånd ett plangenomförande så att hela 

området utgör ett handelsområde i enlighet med detaljplanen. 

Kommunen har i samband med detta påstått att en exploatör ska 

ges möjlighet att utveckla fastigheten i enlighet med detaljplanen. 

Samtidigt vidhåller kommunen planerna på att anlägga en 

´ORNDOJDWD´�Sn�IDVWLJKHWHQ�PHQ�DQJHU�DWW�GHWWD�LQWH�lU�GHW�

huvudsakliga syftet (se kommunens svarsskrift, aktbilaga 9). 

4.3.6 Leif Lignell och Anita Lignell bestrider att det aktuella 

inlösenyrkandet är ägnat att tillgodose det avsedda ändamålet.  

4.3.7 För det första kan det konstateras att bestämmelsen i 6 kap. 15 § 

plan- och bygglagen tar sikte på situationen då en kommun lagt 

ner resurser på att anlägga allmänna platser i form av gator och 

parkmark m.m. och då inlösen krävs för att det nedlagda arbetet 

inte ska vara förgäves (se SOU 2018:67 s. 70±71). Leif Lignell 

och Anita Lignell vidhåller sin uppfattning om att en sådan 

situation inte föreligger i förevarande fall. Kommunen har inte 

haft några särskilda kostnader eftersom gatunätet i allt väsentligt 

motsvarar det som gällde enligt den tidigare stadsplanen. De 

kommunala vägar och andra allmänna platser som finns i 

handelsområdet nyttjas redan fullt ut genom de befintliga 

verksamheterna i området. Bestämmelsen om inlösen i 6 kap. 15 

§ plan- och bygglagen är således inte avsedd att tillämpas i en 

situation som den aktuella.  
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4.3.8 För det andra ifrågasätter Leif Lignell och Anita Lignell om 

kommunens planerade åtgärder för fastigheten överhuvudtaget är 

förenliga med varandra eller möjliga att genomföra.  

4.3.9 Som framgår av det värderingsutlåtande som togs fram på 

uppdrag av kommunen med anledning av nu aktuell ansökan om 

inlösen är det primärt exploatörer som vill uppföra en 

snabbmatsrestaurang som kan tänkas vara intresserade av en 

byggrätt på fastigheten (se värderingsutlåtande för fastigheten, 

mark- och miljödomstolens aktbilaga 7, s. 17±19).  

4.3.10 Samtidigt konstateras i värderingsutlåtandet att sådana 

snabbmatsrestauranger ´DOOWLG�KDU�HQ�WRPW\WD�RP�ca 3 500±4 000 

NYP´��dvs. en tomtyta som är mer än dubbelt så stor som 

. Slutsatsen i värderingsutlåtandet är därmed att en 

eventuell köpare av fastigheten antingen skulle behöva sluta en 

överenskommelse med ägaren av den intilliggande fastigheten 

eller helt enkelt förvärva delar av den intilliggande fastigheten, 

för att byggrätten på  ska kunna användas för avsett 

ändamål.  

4.3.11 Det bör dessutom understrykas att slutsatserna i värderings-

utlåtandet avser förhållandena på fastigheten utan att den av 

NRPPXQHQ�SODQHUDGH�´ORNDOJDWDQ´�DQOlJJV��Det får antas att 

´ORNDOJDWDQ´�NRPPHU�DWW�WD�HQ�DQVHQOLJ�GHO�DY�IDVWLJKHWHQ�L�

anspråk. Möjligheten för en verksamhet att bebygga och bedriva 

rörelse på fastigheten kommer alltså att vara än mer begränsad än 

vad som framgår av värderingsutlåtandet. Av den anledningen 

kan det ifrågasättas om kommunens planerade åtgärder för 

fastigheten överhuvudtaget är förenliga med varandra eller 

möjliga att genomföra. 
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4.3.12 För det tredje kan det konstateras att anläggandet av en 

´ORNDOJDWD´�LQWH�Sn�QnJRW�VlWW�ELGUDU�WLOO�JHQRPI|UDQGHW�DY�

detaljplanen. 'HQ�´ORNDOJDWD´�VRP�kommunen planerar redovisas 

inte i den nu gällande detaljplanen. Efter processen där Leif 

Lignell och Anita Lignell överklagade detaljplanen står det 

dessutom klart att  i sin helhet utgör kvartersmark. 

Gatan kan således inte på något sätt anses bidra till 

genomförandet av den nu gällande detaljplanen.  

4.3.13 För det fjärde har kommunen inte lagt fram någon utredning som 

YLVDU�DWW�DQOlJJDQGHW�DY�´ORNDOJDWDQ´�VNXOOH�I|UElWWUD�

trafiksituationen för de gator som kommunen är huvudman för. 

Leif Lignells och Anita Lignells uppfattning är att de 

trafikproblem som kan uppstå i området sker under en begränsad 

tid under dagen vid rusningstrafik och att problemen beror på 

köbildning i en rondell som ansluter till E14 (Trafikplats 

Odenskog) som ligger utanför den aktuella detaljplanen. 

Eventuella problem med trafiksituationen skulle därmed inte 

O|VDV�DY�DWW�GHW�DQOlJJV�HQ�´ORNDOJDWD´, dvs. en förbindelse på 

kvartersmark mellan parkeringsplatserna på handelsområdet, på 

fastigheten   

4.3.14 Sammanfattningsvis är kommunens inlösenyrkande inte ägnat att 

tillgodose det avsedda ändamålet, vare sig detta bedöms vara att 

fullt ut genomföra detaljplanen eller att komma till rätta med 

trafiksituationen i området. 

4.3.15 När det sedan gäller det andra ledet i proportionalitets-

bedömningen ± huruvida ingreppet är nödvändigt för att uppnå 

det avsedda ändamålet eller om det finns likvärdiga, mindre 

ingripande alternativ ± kan det konstateras att kommunen inte 
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visat att den utrett andra mindre ingripande alternativ till att lösa 

in fastigheten. Det vill säga alternativ som inte medför att Leif 

Lignell och Anita Lignell måste avstå äganderätten till sin 

fastighet.  

4.3.16 I förhållande till ´lokalgatan´ har kommunen inte visat att 

trafiksituationen inte går att lösa på något annat sätt än genom 

inlösen av den aktuella fastigheten  

4.3.17 Kommunen har inte heller visat att det är nödvändigt att lösa in 

fastigheten för att tillse att de eventuella kostnader kommunen 

haft för gator och allmänna platser i området inte ska bli onyttiga. 

4.3.18 Vad slutligen gäller det tredje och sista ledet i proportionalitets-

bedömningen, huruvida ingreppet är proportionerligt i strikt 

mening, får Leif Lignell och Anita Lignell anföra följande.  

4.3.19 Leif Lignell och Anita Lignell ifrågasätter inte att det i och för sig 

ligger i det allmännas intresse att kommuner ges möjlighet att 

genomföra detaljplaner. Att genomföra detaljplaner fullt ut kan 

dock inte per automatik anses vara ett intresse som i varje fall 

väger tyngre än enskildas intressen av att slippa utsättas för 

tvångsförfoganden. Även om det finns ett allmänt intresse som 

kan motivera ingreppet måste det vägas mot den enskildes 

intresse och åtgärden måste genomföras på ett sådant sätt att den 

inte innebär en oskälig börda för den enskilde (jfr NJA 2013 s. 

350 p. 11). 

4.3.20 Enligt Leif Lignell och Anita Lignell är omständigheterna i det 

här fallet sådana att ett bifall till kommunens talan om inlösen 

skulle innebära att de får bära en oskälig börda i strid med deras 

egendomsskydd. Skälen för det är följande. 
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4.3.21 För det första kan det konstateras att det allmännas intresse av att 

fullt ut genomföra detaljplanen i aktuellt fall får betraktas som 

svagt. Kommunen har i såväl detaljplaneprocessen som under den 

nu aktuella processen anfört olika och delvis motstridande 

tänkbara användningsområden för fastigheten. Enligt Leif Lignell 

och Anita Lignell har kommunen dock inte kunnat visa att det 

finns ett verkligt behov av något av dem. Utöver det som tidigare 

DQI|UWV�DYVHHQGH�EHKRYHW�DY�´ORNDOJDWDQ´�NDQ�GHW�QRWHUDV�DWW�det 

inte finns någon tilltänkt exploatör eller verksamhet som kan 

etablera sig på fastigheten för det fall inlösen beviljas (se 

kommunens yttrande i mark- och miljödomstolen, aktbilaga 12, 

XQGHU�UXEULNHQ�´6\IWHW�PHG�LQO|VHQ�DY�IDVWLJKHWHQ´�� Som ovan 

anförts ifrågasätts det också om det överhuvudtaget är möjligt för 

en verksamhet att bebygga och bedriva rörelse på fastigheten, 

särskilt om det samtLGLJW�DQOlJJV�HQ�´ORNDOJDWD´�Sn�GHQ� 

4.3.22 För det andra har kommunen i detaljplanearbetet godtagit att 

fastigheten fortsatt får nyttjas för boende, bl.a. genom att i 

planbeskrivningen ange att IDVWLJKHWHQ�InU�´Q\WWMDV�I|U�ERHQGH�Vn�

länge fastighetsägaren önskar´��Kommunens agerande har enligt 

Leif Lignell och Anita Lignell betydelse i framför allt två 

avseenden.  

4.3.23 Dels har agerandet betydelse i förhållande till frågan om hur 

starkt det allmänna intresset av plangenomförande kan anses vara 

avseende fastigheten. Formuleringen i planbeskrivningen visar att 

kommunen i samband med upprättandet av detaljplanen gjort 

bedömningen att planen kan genomföras utan att fastigheten tas i 

anspråk. Om kommunen hade ansett att det var nödvändigt att 

förändra markanvändningen på fastigheten hade en sådan 
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skrivning inte tagits in i planbeskrivningen. Kommunen har på 

detta sätt själv gett uttryck för att genomförandeintresset är lågt 

beträffande den del av planen som avser Leif Lignells och Anita 

Lignells fastighet. 

4.3.24 Dels har kommunens agerande betydelse i förhållande till de 

förväntningar som agerandet med fog har skapat hos Leif Lignell 

och Anita Lignell. Genom formuleringen i planbeskrivningen har 

kommunen riktat sig direkt till dem, i egenskap av ägare av 

fastigheten och utlovat att den även fortsättningsvis ska få nyttjas 

till boende.  

4.3.25 Kommunen har i skriftväxlingen i nu aktuellt mål anfört att 

formuleringen i planbeskrivningen endast avser syskonens far, 

$UQH�/LJQHOO��RFK�LQWH�´IUDPWLGD�IDVWLJKHWVlJDUH´��'HW�NDQ�GRFN�

noteras att Leif Lignell och Anita Lignell sedan flera år tillbaka 

tillsammans ägde två tredjedelar av fastigheten när formuleringen 

togs fram och detaljplanen vann laga kraft.  

4.3.26 Efter att detaljplanen vunnit laga kraft förlitade sig Leif Lignell 

och Anita Lignell på att fastigheten även fortsättningsvis skulle få 

nyttjas för bostadsändamål. Därefter dröjde det åtta år innan 

kommunen återigen tog kontakt med syskonen, då för att meddela 

att kommunen hade för avsikt att lösa in fastigheten. Ansökan om 

inlösen av marken lämnades in till Mark- och miljödomstolen vid 

Östersunds tingsrätt den 8 april 2020, dvs. fem dagar innan fristen 

för en sådan talan skulle löpa ut.   

4.3.27 Genom formuleringen i planbeskrivningen och kommunens 

agerande har Leif Lignell och Anita Lignell med fog förlitat sig 



 

 
18 

på att fastigheten inte skulle lösas in och att den även 

fortsättningsvis skulle få nyttjas för boende.  

4.3.28 För det tredje kan det konstateras att såväl Leif Lignell som Anita 

Lignell har en stark anknytning till fastigheten. De har båda 

tillbringat en stor del av sin barndom och uppväxt i det röda huset 

som än i dag finns på fastigheten. Såväl Leif Lignell som Anita 

Lignell har tillbringat tid på fastigheten sedan deras föräldrar 

flyttade därifrån år 2014. Leif Lignell är bosatt på deltid på 

fastigheten, något han avser att vara även framöver. 

4.3.29 Sammantaget medför de ovan anförda omständigheterna att 

ingreppet inte är proportionerligt och att ett bifall till kommunens 

talan skulle innebära att Leif Lignell och Anita Lignell får bära en 

oskälig börda i strid med deras egendomsskydd enligt 

regeringsformen och Europakonventionen. Kommunens talan ska 

därför lämnas utan bifall. 

5 SAMLAD OCH SLUTLIG BEVISUPPGIFT 

5.1 Inledning 

5.1.1 Bevisuppgiften nedan ersätter den som Leif Lignell och Anita 

Lignell tidigare har givit in (se aktbilaga 23). Den åberopade 

bevisningen består i vissa delar av handlingar som Leif Lignell 

och Anita Lignell tidigare inte åberopat. I allt väsentligt avser 

denna bevisning handlingar som sedan tidigare är ingivna i målet. 

De handlingar som åberopas under punkterna 5.3.2 ii), iv), v), och 

vii), 5.3.4 och 5.3.5 i)±iv) är dock nya. Vidare åberopar Leif 

Lignell och Anita Lignell att partsförhör ska hållas med Anita 
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Lignell samt att Leif Lignell ska höras på nytt i Mark- och 

miljööverdomstolen. 

5.1.2 Möjligheterna att åberopa ny bevisning i Mark- och 

miljööverdomstolen är enligt 50 kap. 25 § tredje stycket 

rättegångsbalken visserligen inskränkta, men Leif Lignell och 

Anita Lignell utgår från att innehållet i handlingarna är ostridigt 

och att kommunen inte motsätter sig att viss ny bevisning 

åberopas i målet. De vill härvid särskilt framhålla följande. 

5.1.3 Det aktuella målet rör tvångsinlösen av mark och har stora 

indispositiva inslag. Redan den omständigheten talar för en 

generös tillämpning av bestämmelsen i 50 kap. 25 § tredje stycket 

rättegångsbalken (jfr rättsfallet NJA 2014 s. 445, särskilt p. 13). 

Det kan också konstateras att målet är av stor betydelse för Leif 

Lignell och Anita Lignell samt att det rör deras grundläggande 

rättigheter enligt regeringsformen och Europakonventionen. 

Därutöver har Leif Lignell och Anita Lignell inte företrätts av 

något ombud under processen i mark- och miljödomstolen. Även 

detta är en omständighet som talar för att den nya bevisningen bör 

tillåtas (jfr rättsfallen NJA 1982 s. 27 och NJA 1985 s. 738). 

5.2 Muntlig bevisning 

5.2.1 Nytt partsförhör under sanningsförsäkran med Leif Lignell. Han 

ska höras om sin anknytning till fastigheten och om kontakterna 

mellan kommunen och familjen Lignell från det att planerna på 

att utveckla handelsområdet i Lillänge/Odenskog initierades. 

Beräknad tidsåtgång för förhöret är 30 minuter. Förhöret åberopas 

till styrkande av 

- att Leif Lignell har en stark anknytning till fastigheten, 
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- att familjen Lignell vidtagit omfattande åtgärder för att 

säkerställa att fastigheten även fortsättningsvis ska kunna 

nyttjas för boende, 

- att Leif Lignell och Anita Lignell efter detaljplaneprocessen 

har förlitat sig på att fastigheten får nyttjas för boende så 

länge som de önskar, samt 

- att fastigheten nyttjas och planeras att nyttjas för boende. 

5.2.2 Partsförhör under sanningsförsäkran med Anita Lignell. Hon ska 

höras om sin anknytning till fastigheten och om kontakterna 

mellan kommunen och familjen Lignell från det att planerna på 

att utveckla handelsområdet i Lillänge/Odenskog initierades. 

Beräknad tidsåtgång för förhöret är 30 minuter. Förhöret åberopas 

till styrkande av 

- att Anita Lignell har en stark anknytning till fastigheten, 

- att familjen Lignell vidtagit omfattande åtgärder för att 

säkerställa att fastigheten även fortsättningsvis ska kunna 

nyttjas för boende, 

- att Leif Lignell och Anita Lignell efter detaljplaneprocessen 

har förlitat sig på att fastigheten får nyttjas för boende så 

länge som de önskar, samt 

- att fastigheten nyttjas och planeras att nyttjas för boende. 
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5.3 Skriftlig bevisning 

5.3.1 Detaljplan för Handel i Odenskog Släpvagnen 1, 2, 7, 8, 9 m.fl. 

(mark- och miljödomstolens aktbilaga 5) åberopas till styrkande 

av 

- att de åtgärder som kommunen vill vidta med fastigheten inte 

leder till plangenomförande,  

- att det inte är nödvändigt att ändra användningen av 

fastigheten för att uppnå syftet med detaljplanen, 

- att kommunen inte har utrett mindre ingripande alternativ till 

att lösa in fastigheten,  

- att kommunen i detaljplanearbetet medgett att fastigheten får 

nyttjas för boende så länge som fastighetsägaren önskar, samt 

- att det allmännas intresse av att lösa in fastigheten är svagt. 

5.3.2 Handlingarna 

(i) Program för nya detaljplaner, Utökad detaljhandel i 

Odenskog, (del av mark- och miljödomstolens aktbilaga 10, 

s. 24±40), 

(ii) Planbeskrivning ur samrådshandling, Detaljplan för Handel 

i Odenskog Släpvagnen 1, 2, 7, 8, 9 m.fl., (bilaga 1 till detta 

yttrande),  

(iii) Plankarta ur samrådshandling, Detaljplan för Handel i 

Odenskog Släpvagnen 1, 2, 7, 8, 9 m.fl., (del av mark- och 

miljödomstolens aktbilaga 10, s. 42), 
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(iv) Illustrationskarta ur samrådshandling, Detaljplan för 

Handel i Odenskog Släpvagnen 1, 2, 7, 8, 9 m.fl., (bilaga 6 

till detta yttrande),  

(v) Planbeskrivning ur utställningshandling, Detaljplan för 

Handel i Odenskog Släpvagnen 1, 2, 7, 8, 9 m.fl., (bilaga 7 

till detta yttrande), 

(vi) Plankarta ur utställningshandling, Detaljplan för Handel i 

Odenskog Släpvagnen 1, 2, 7, 8, 9 m.fl., (del av mark- och 

miljödomstolens aktbilaga 10, s. 52),  

(vii) Illustrationskarta ur utställningshandling, Detaljplan för 

Handel i Odenskog Släpvagnen 1, 2, 7, 8, 9 m.fl., (bilaga 8 

till detta yttrande), samt 

(viii) ´9LVLRQ�����´��LOOXVWUDWLRQ�|YHU�GHWDOMSODQHRPUnGHW�DY�GHQ�

privata exploatören NHP, (del av mark- och 

miljödomstolens aktbilaga 10, s. 41) 

åberopas till styrkande av 

- att det inte är nödvändigt att ändra användningen av 

fastigheten för att uppnå syftet med detaljplanen, samt 

- att det allmännas intresse av att lösa in fastigheten är svagt. 

5.3.3 Samrådsredogörelse ur utställningshandling, (aktbilaga 19) 

åberopas till styrkande av 

- att kommunen i detaljplanearbetet medgett att fastigheten får 

nyttjas för boende så länge som fastighetsägaren önskar,  

- att det inte är nödvändigt att ändra användningen av 

fastigheten för att uppnå syftet med detaljplanen, samt 
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- att det allmännas intresse av att lösa in fastigheten är svagt. 

5.3.4 Östersunds kommuns yttrande den 31 augusti 2011 i mål nr 

P 1667-11, Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt, 

(bilaga 9 till detta yttrande) åberopas till styrkande av 

- att kommunen i detaljplanearbetet medgett att fastigheten får 

nyttjas för boende så länge som fastighetsägaren önskar,  

- att det inte är nödvändigt att ändra användningen av 

fastigheten för att uppnå syftet med detaljplanen, samt 

- att det allmännas intresse av att lösa in fastigheten är svagt. 

5.3.5 Handlingarna 

(i) Förslag till medgivande avseende gatumark på fastigheten 

(bilaga 3 till detta yttrande), 

(ii) mejlkorrespondens mellan , planingenjör 

vid Östersunds kommun, och Anita Lignell från den 15 

februari 2011, angående kommunens förslag till 

medgivande avseende gatumark på fastigheten (bilaga 10 

till detta yttrande), samt 

(iii) mejlkorrespondens mellan , fastighetschef vid 

Östersunds kommun, och Leif Lignell från den 9±30 mars 

2011, angående kommunens inställning till medgivandets 

rättsliga betydelse (bilaga 11 till detta yttrande), samt 

(iv) Genomförandebeskrivning ur antagandehandling, 

revidering daterad 23 februari 2011, Detaljplan för Handel i 

Odenskog Släpvagnen 1, 2, 7, 8, 9 m.fl, (bilaga 4 till detta 

yttrande) 
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åberopas till styrkande av 

- att kommunen i detaljplanearbetet medgett att fastigheten får 

nyttjas för boende så länge som fastighetsägaren önskar,  

- att det inte är nödvändigt att ändra användningen av 

fastigheten för att uppnå syftet med detaljplanen, 

- att familjen Lignell vidtagit omfattande åtgärder för att 

säkerställa att fastigheten även fortsättningsvis ska kunna 

nyttjas för boende, samt 

- att EHJUHSSHW�´IDVWLJKHWVlJDUHQ´�L�SODQEHVNULYQLQJHQ�lYHQ�

omfattar Leif Lignell och Anita Lignell. 

5.3.6 Handlingarna 

(i) Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut avseende 

ansökan om expropriationstillstånd ± , den 18 

mars 2020, (del av mark- och miljödomstolens aktbilaga 

10, s. 9±10), 

(ii) Kommunstyrelsens beslut avseende ansökan om 

expropriationstillstånd ± , den 24 mars 2020, 

(del av mark- och miljödomstolens aktbilaga 10, s. 16±17), 

(iii) Kommunstyrelsens beslut avseende ansökan om inlösning 

enligt 6:15 PBL ± , den 7 april 2020, inklusive 

bilagor (mark- och miljödomstolens aktbilaga 2), 

(iv) Östersunds kommuns första illustration av lokalgatan (del 

av mark- och miljödomstolens aktbilaga 2, s. 5), 

(v) Östersunds kommuns andra illustration av lokalgatan (del 

av mark- och miljödomstolens aktbilaga 21, s. 14), samt 
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(vi) mejlkorrespondens mellan , mark- och 

exploateringschef vid Östersunds kommun, och Anita 

Lignell från den 24 mars 2020 (del av mark- och 

miljödomstolens aktbilaga 10, s. 6±8) 

åberopas till styrkande av  

- att de åtgärder som kommunen vill vidta med fastigheten inte 

leder till plangenomförande,  

- att kommunen inte har utrett mindre ingripande alternativ till 

att lösa in fastigheten, samt 

- att det allmännas intresse av att lösa in fastigheten är svagt. 

5.3.7 Värderingsutlåtande för fastigheten (mark- och miljödomstolens 

aktbilaga 7) åberopas till styrkande av 

- att de åtgärder som kommunen vill vidta med fastigheten inte 

leder till plangenomförande, samt 

- att det allmännas intresse av att lösa in fastigheten är svagt. 

5.3.8 Handlingarna 

(i) Familjen Lignells synpunkter på samrådshandlingen, den 

13 augusti 2010 (del av mark- och miljödomstolens 

aktbilaga 10, s. 43±51), 

(ii) familjen Lignells synpunkter på utställningshandlingen, den 

24 januari 2011, (del av mark- och miljödomstolens 

aktbilaga 10, s 53±55), 
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(iii) Leif Lignells och Anita Lignells överklagande av 

detaljplanen, den 16 april 2011 (del av mark- och 

miljödomstolens aktbilaga 10, s. 57), 

(iv) Leif Lignells och Anita Lignells överklagande av 

Länsstyrelsens beslut, den 2 juni 2011 (del av mark- och 

miljödomstolens aktbilaga 10, s. 63±64), samt 

(v) Leif Lignells och Anita Lignells skrivelse till mark- och 

miljödomstolen, den 21 september 2011 (del av mark- och 

miljödomstolens aktbilaga 10, s. 66±67) 

åberopas till styrkande av 

- att familjen Lignell vidtagit omfattande åtgärder för att 

säkerställa att fastigheten även fortsättningsvis ska kunna 

nyttjas för boende. 

5.3.9 7LGQLQJVDUWLNHOQ�´,�YlJHQ�I|U�SODQHUQD´�ursprungligen publicerad 

i 100% Östersund i november 2014, (del av mark- och 

miljödomstolens aktbilaga 25, s. 22±25) åberopas till styrkande 

av  

- att Leif Lignell och Anita Lignell efter detaljplaneprocessen 

har förlitat sig på att fastigheten får nyttjas för boende så 

länge som de önskar. 

5.3.10 7UDILNYHUNHWV�´cWJlUGVYDOVVWXGLH�/LOOlQJH�2GHQVNRJ´��GDWHUDG�

den 22 december 2017, (del av mark- och miljödomstolens 

aktbilaga 25, s. 91±132).  

Handlingen åberopas till styrkande av 
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- att det inte är nödvändigt att anlägga den föreslagna 

´ORNDOJDWDn´�I|U�DWW komma till rätta med trafiksituationen i 

området. 

5.4 Syn på fastigheten 

5.4.1 Syn på fastigheten och dess omedelbara omgivning åberopas till 

styrkande av  

- att det inte är nödvändigt att ändra användningen av 

fastigheten för att uppnå syftet med detaljplanen, samt  

- att det allmännas intresse av att lösa in fastigheten är svagt. 

6 MÅLETS FORTSATTA HANDLÄGGNING  

6.1 Leif Lignell och Anita Lignell vidhåller begäran om att målet ska 

avgöras efter huvudförhandling. De uppskattar tidsåtgången för 

deras sakframställning till ungefär 60 minuter och för deras 

slutanförande till ungefär 45 minuter.  

 

Som ovan, 

 

Erik Scherstén           Emanuel Klerfelt Johansson           Olivia Möller 
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Förteckning över bilagor till yttrandet 

Bilaga 1 ± Planbeskrivning ur samrådshandling, Detaljplan för Handel i 

Odenskog Släpvagnen 1, 2, 7, 8, 9 m.fl. 

Bilaga 2 ± Genomförandebeskrivning ur samrådshandling, Detaljplan för 

Handel i Odenskog Släpvagnen 1, 2, 7, 8, 9 m.fl. 

Bilaga 3 ± Förslag till medgivande avseende gatumark på fastigheten 

Bilaga 4 ± Genomförandebeskrivning ur antagandehandling, revidering 

daterad 23 februari 2011, Detaljplan för Handel i Odenskog Släpvagnen 1, 

2, 7, 8, 9 m.fl. 

Bilaga 5 ± Teknisk förvaltnings presentation av en trafikutredning avseende 

Lillänge/Odenskog 

Bilaga 6 ± Illustrationskarta ur samrådshandling, Detaljplan för Handel i 

Odenskog Släpvagnen 1, 2, 7, 8, 9 m.fl. 

Bilaga 7 ± Planbeskrivning ur utställningshandling, Detaljplan för Handel i 

Odenskog Släpvagnen 1, 2, 7, 8, 9 m.fl. 

Bilaga 8 ± Illustrationskarta ur utställningshandling, Detaljplan för Handel i 

Odenskog Släpvagnen 1, 2, 7, 8, 9 m.fl. 

Bilaga 9 ± Östersunds kommuns yttrande den 31 augusti 2011 i mål nr 

P 1667-11, Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt 

Bilaga 10 ± Mejlkorrespondens mellan , planingenjör vid 

Östersunds kommun, och Anita Lignell från den 15 februari 2011, angående 

kommunens förslag till medgivande avseende gatumark på fastigheten 
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Bilaga 11 ± Mejlkorrespondens mellan , fastighetschef vid 

Östersunds kommun, och Leif Lignell från den 9±30 mars 2011, angående 

kommunens inställning till medgivandets rättsliga betydelse 

 


	1 yrkanden
	1.1 Leif Lignell och Anita Lignell yrkar att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, ska lämna Östersunds kommuns talan utan bifall.
	1.2 Leif Lignell och Anita Lignell yrkar ersättning för sina rättegångskostnader med ett belopp som kommer att anges senare.

	2 Vad målet handlar om
	2.1 Östersunds kommun har den 8 april 2020 ansökt hos mark- och miljödomstolen om att få lösa in och med äganderätt överta fastigheten Släpvagnen 9, belägen i området Lillänge/Odenskog i Östersunds kommun.
	2.2 Syskonen Leif Lignell och Anita Lignell har ägt fastigheten sedan 2009. De övertog då en tredjedel vardera av fastigheten från deras far, Arne Lignell, som fortsatt ägde den sista tredjedelen. År 2012 fick Leif Lignell och Anita Lignell sin fars a...
	2.3 På fastigheten ligger deras barndomshem och syskonen har en stark anknytning till platsen. Syskonen Lignells föräldrar bodde på fastigheten fram till år 2014 då de flyttade in på ett äldreboende. Leif Lignell är numera bosatt på deltid på fastighe...
	2.4 Fastigheten har varit i familjen Lignells ägo sedan Arne Lignell köpte den år 1961. Vid den tiden dominerades området Lillänge/Odenskog av åker- och skogsmark. Området har därefter gradvis omvandlats genom åren. I ett första steg från landsbygd ti...
	2.5 Familjen Lignell har aldrig motsatt sig att området utvecklats på det sätt som kommunen önskat, utan har själva varit en del i den processen. Arne Lignell bedrev själv verkstadsrörelse på fastigheten på heltid till dess att han pensionerade sig i ...
	2.6 År 2008 antog Östersunds kommun ett planprogram för området Lillänge/Odenskog (se Program för nya detaljplaner, Utökad detaljhandel i Odenskog, del av mark- och miljödomstolens aktbilaga 10, s. 24–40). Av planprogrammet framgår att kommunen planer...
	2.7 Första gången syskonen Lignell fick ta del av kommunens planer var genom att skisser på området publicerades i lokalmedia. I de första skisserna var syskonens fastighet, Släpvagnen 9, utplånad och marken omvandlad till parkeringsplats. I samband m...
	2.8 Trots att någon sådan överenskommelse inte nåddes, påbörjades kommunens arbete med framtagandet av en ny detaljplan. När familjen Lignell fick ta del av samrådshandlingen från juni 2010 var deras fastighet alltjämt planlagd som parkeringsplats (se...
	2.9 Kommunen verkade dock inte ha ansett det nödvändigt för planens omedelbara genomförande att Släpvagnen 9 gjordes om till parkering, utan i planbeskrivningen angavs i stället att fastigheten skulle få ”nyttjas för boende så länge fastighetsägaren ö...
	2.10 Planförslaget innebar dock att en cirka två meter bred markremsa skulle överföras från Släpvagnen 9 till kommunal gatumark, för att möjliggöra en gång- och cykelbana längs Hagvägen (se plankarta ur samrådshandling, del av mark- och miljödomstolen...
	2.11 Efter att ha tagit del av förslaget framförde familjen Lignell synpunkter på att ett förslag med så genomgripande konsekvenser för en enskild fastighet kunde läggas fram utan att det skett en dialog med fastighetens ägare (se familjen Lignells sy...
	2.12 Leif Lignell och Anita Lignell deltog därefter aktivt i den efterföljande detaljplaneprocessen för att freda familjens hem. De framförde synpunkter rörande den föreslagna detaljplanens påverkan på fastigheten, bl.a. avseende möjligheten att bygga...
	2.13 Uppgiften i planbeskrivningen om att fastigheten får ”nyttjas för boende så länge fastighetsägaren önskar” kvarstod även i antagandehandlingen och den sedermera lagakraftvunna detaljplanen (se Detaljplan för handel i Odenskog Släpvagnen 1, 2, 7, ...
	2.14 I fråga om den planlagda gatumarken tillställde kommunen Leif Lignell och Anita Lignell en handling benämnd ”Medgivande” där kommunen uppgav att den inte hade för avsikt att förvärva den tilltänkta gatumarken från fastigheten så länge pågående an...
	2.15 Eftersom kommunens medgivande sannolikt inte var juridiskt bindande överklagade Leif Lignell och Anita Lignell detaljplanen och yrkade att deras fastighet skulle planläggas som kvartersmark. Mark- och miljödomstolen gav syskonen rätt och konstate...
	2.16 Efter att detaljplanen, inklusive de ändringar som följde av processen i mark- och miljödomstolen, vunnit laga kraft den 13 april 2012 var Leif Lignell och Anita Lignell av uppfattningen att fastigheten – i enlighet med formuleringen i planbeskri...
	2.17 Därefter dröjde det åtta år innan kommunen plötsligt tog kontakt med syskonen Lignell angående deras fastighet. Den 24 mars 2020 meddelade mark- och exploateringschefen syskonen via mejl att kommunen samma dag skulle fatta beslut om att ansöka om...
	2.18 Beskedet om expropriation ändrades senare till en ansökan om rätt till inlösen av marken med stöd av 6 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900). Kommunen lämnade in stämningsansökan till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt den 8 apr...
	2.19 Den centrala frågan i det här målet är om ett bifall till kommunens talan om rätt till inlösen av fastigheten är förenligt med Leif Lignells och Anita Lignells egendomsskydd enligt 2 kap. 15 § första stycket regeringsformen och artikel 1 i första...

	3 Grunder för överklagandet
	3.1 Mark- och miljödomstolen har felaktigt kommit fram till att förutsättningarna är uppfyllda för Östersunds kommun att inlösa och med äganderätt överta Leif Lignells och Anita Lignells fastighet, Släpvagnen 9, Östersunds kommun.
	3.2 Mark- och miljödomstolen har underlåtit att göra en sådan proportionalitetsbedömning som krävs enligt egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen och artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen (se t.ex. rättsfallet ”Parkfast...
	3.3 Om mark- och miljödomstolen hade gjort en sådan proportionalitetsbedömning som krävs hade den kommit fram till att det begärda ingreppet inte är proportionerligt och att ett bifall till kommunens talan skulle innebära att Leif Lignell och Anita Li...

	4 rättslig argumentation
	4.1 Rättsliga utgångspunkter
	4.1.1 Om kommunen är huvudman för en allmän plats som är avsedd att tillgodose bl.a. kvartersmark, och kvartersmarken under genomförandetiden inte bebyggts i huvudsak enligt detaljplanen får kommunen enligt 6 kap. 15 § plan- och bygglagen lösa in mark...
	4.1.2 Syftet med bestämmelsen är att tillse att värdet av offentliga investeringar i infrastruktur som uppförs i samband med en ny detaljplan inte går förlorat (se SOU 2018:67 s. 70–71). En talan om inlösen enligt 6 kap. 15 § plan- och bygglagen ska v...
	4.1.3 Utöver att de formella förutsättningarna enligt 6 kap. 15 § plan- och bygglagen ska vara uppfyllda, får inlösen av enskildas mark ske endast om det är förenligt med bestämmelserna om egendomsskydd i 2 kap. 15 § första stycket regeringsformen och...
	4.1.4 Enligt 2 kap. 15 § första stycket regeringsformen är vars och ens egendom tryggad bl.a. genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna genom expropriation eller något annat sådant förfogande, utom när det krävs för att tillgodos...
	4.1.5 Frågan om ett ingrepp innebär en överträdelse av den enskildes egendomsskydd innefattar en prövning i fyra led. Prövningen avser om den aktuella åtgärden innebär ett ingrepp i den enskildes äganderätt, om ingreppet sker med stöd i lag och i ett...
	4.1.6 Högsta domstolen har slagit fast att åtgärder som innebär ett ingrepp i skyddet för egendom kräver en proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet och att en sådan bedömning i sin tur omfattar en prövning i tre led. Prövningen avser om det ...
	4.1.7 Kravet på att ingreppet måste vara proportionerligt i strikt mening innebär att det måste finnas en rimlig balans mellan de allmänna och enskilda intressen som aktualiseras vid ingreppet. Vid denna bedömning har rätten att ta ställning till om d...

	4.2 Mark- och miljödomstolen har underlåtit att göra en sådan proportionalitetsbedömning som krävs enligt egendomsskyddet i regeringsformen och Europakonventionen
	4.2.1 Mark- och miljödomstolen har bifallit kommunens yrkande om rätt till inlösen av fastigheten i huvudsak med hänvisning till att villkoren som uppställs i 6 kap. 15 § plan- och bygglagen bedömdes vara uppfyllda. Redan den omständigheten att dessa ...
	4.2.2 Leif Lignell och Anita Lignell ifrågasätter inte att det i och för sig ligger i det allmännas intresse att detaljplaner genomförs, men mark- och miljödomstolen har underlåtit att värdera kommunens intresse av att fastigheten inlöses i det aktuel...
	4.2.3 Mark- och miljödomstolen har därmed inte gjort en sådan proportionalitetsbedömning som krävs enligt egendomsskyddet i regeringsformen och Europakonventionen, och som framgår av rättsfallet ”Parkfastigheten” NJA 2018 s. 753.

	4.3 Om mark- och miljödomstolen hade gjort en sådan proportionalitetsbedömning som krävs hade den kommit fram till att ingreppet inte är proportionerligt
	4.3.1 Leif Lignells och Anita Lignells uppfattning är att om mark- och miljödomstolen hade gjort en sådan proportionalitetsbedömning som krävs enligt regeringsformen och Europakonventionen, så hade den kommit fram till att ingreppet inte är proportio...
	4.3.2 Vad först gäller frågan om ingreppet är ändamålsenligt kan det konstateras att kommunen såväl under detaljplaneprocessen som under den nu aktuella processen har angett olika, och delvis motstridande, syften med det tilltänkta ianspråktagandet av...
	4.3.3 Under det inledande skedet av detaljplaneprocessen var fastigheten planlagd som parkeringsplats som endast fick bebyggas med skärmtak för cyklar, kundvagnsparkering och dylikt (se plankarta ur samrådshandling, del av mark- och miljödomstolens ak...
	4.3.4 I kommunens beslut att ansöka om inlösen tycks syftet med ianspråktagandet i stället vara att anlägga en ”lokalgata” inom kvarteret Släpvagnen för att komma till rätta med trafikproblematiken i området (se Kommunstyrelsens beslut avseende ansöka...
	4.3.5 Kommunen har senare i processen angett att syftet med inlösenförfarandet är att få till stånd ett plangenomförande så att hela området utgör ett handelsområde i enlighet med detaljplanen. Kommunen har i samband med detta påstått att en exploatö...
	4.3.6 Leif Lignell och Anita Lignell bestrider att det aktuella inlösenyrkandet är ägnat att tillgodose det avsedda ändamålet.
	4.3.7 För det första kan det konstateras att bestämmelsen i 6 kap. 15 § plan- och bygglagen tar sikte på situationen då en kommun lagt ner resurser på att anlägga allmänna platser i form av gator och parkmark m.m. och då inlösen krävs för att det nedl...
	4.3.8 För det andra ifrågasätter Leif Lignell och Anita Lignell om kommunens planerade åtgärder för fastigheten överhuvudtaget är förenliga med varandra eller möjliga att genomföra.
	4.3.9 Som framgår av det värderingsutlåtande som togs fram på uppdrag av kommunen med anledning av nu aktuell ansökan om inlösen är det primärt exploatörer som vill uppföra en snabbmatsrestaurang som kan tänkas vara intresserade av en byggrätt på fas...
	4.3.10 Samtidigt konstateras i värderingsutlåtandet att sådana snabbmatsrestauranger ”alltid har en tomtyta om ca 3 500–4 000 kvm”, dvs. en tomtyta som är mer än dubbelt så stor som Släpvagnen 9. Slutsatsen i värderingsutlåtandet är därmed att en ev...
	4.3.11 Det bör dessutom understrykas att slutsatserna i värderingsutlåtandet avser förhållandena på fastigheten utan att den av kommunen planerade ”lokalgatan” anläggs. Det får antas att ”lokalgatan” kommer att ta en ansenlig del av fastigheten i ans...
	4.3.12 För det tredje kan det konstateras att anläggandet av en ”lokalgata” inte på något sätt bidrar till genomförandet av detaljplanen. Den ”lokalgata” som kommunen planerar redovisas inte i den nu gällande detaljplanen. Efter processen där Leif Lig...
	4.3.13 För det fjärde har kommunen inte lagt fram någon utredning som visar att anläggandet av ”lokalgatan” skulle förbättra trafiksituationen för de gator som kommunen är huvudman för. Leif Lignells och Anita Lignells uppfattning är att de trafikprob...
	4.3.14 Sammanfattningsvis är kommunens inlösenyrkande inte ägnat att tillgodose det avsedda ändamålet, vare sig detta bedöms vara att fullt ut genomföra detaljplanen eller att komma till rätta med trafiksituationen i området.
	4.3.15 När det sedan gäller det andra ledet i proportionalitetsbedömningen – huruvida ingreppet är nödvändigt för att uppnå det avsedda ändamålet eller om det finns likvärdiga, mindre ingripande alternativ – kan det konstateras att kommunen inte visa...
	4.3.16 I förhållande till ”lokalgatan” har kommunen inte visat att trafiksituationen inte går att lösa på något annat sätt än genom inlösen av den aktuella fastigheten
	4.3.17 Kommunen har inte heller visat att det är nödvändigt att lösa in fastigheten för att tillse att de eventuella kostnader kommunen haft för gator och allmänna platser i området inte ska bli onyttiga.
	4.3.18 Vad slutligen gäller det tredje och sista ledet i proportionalitetsbedömningen, huruvida ingreppet är proportionerligt i strikt mening, får Leif Lignell och Anita Lignell anföra följande.
	4.3.19 Leif Lignell och Anita Lignell ifrågasätter inte att det i och för sig ligger i det allmännas intresse att kommuner ges möjlighet att genomföra detaljplaner. Att genomföra detaljplaner fullt ut kan dock inte per automatik anses vara ett intress...
	4.3.20 Enligt Leif Lignell och Anita Lignell är omständigheterna i det här fallet sådana att ett bifall till kommunens talan om inlösen skulle innebära att de får bära en oskälig börda i strid med deras egendomsskydd. Skälen för det är följande.
	4.3.21 För det första kan det konstateras att det allmännas intresse av att fullt ut genomföra detaljplanen i aktuellt fall får betraktas som svagt. Kommunen har i såväl detaljplaneprocessen som under den nu aktuella processen anfört olika och delvis ...
	4.3.22 För det andra har kommunen i detaljplanearbetet godtagit att fastigheten fortsatt får nyttjas för boende, bl.a. genom att i planbeskrivningen ange att fastigheten får ”nyttjas för boende så länge fastighetsägaren önskar”. Kommunens agerande har...
	4.3.23 Dels har agerandet betydelse i förhållande till frågan om hur starkt det allmänna intresset av plangenomförande kan anses vara avseende fastigheten. Formuleringen i planbeskrivningen visar att kommunen i samband med upprättandet av detaljplanen...
	4.3.24 Dels har kommunens agerande betydelse i förhållande till de förväntningar som agerandet med fog har skapat hos Leif Lignell och Anita Lignell. Genom formuleringen i planbeskrivningen har kommunen riktat sig direkt till dem, i egenskap av ägare...
	4.3.25 Kommunen har i skriftväxlingen i nu aktuellt mål anfört att formuleringen i planbeskrivningen endast avser syskonens far, Arne Lignell, och inte ”framtida fastighetsägare”. Det kan dock noteras att Leif Lignell och Anita Lignell sedan flera år ...
	4.3.26 Efter att detaljplanen vunnit laga kraft förlitade sig Leif Lignell och Anita Lignell på att fastigheten även fortsättningsvis skulle få nyttjas för bostadsändamål. Därefter dröjde det åtta år innan kommunen återigen tog kontakt med syskonen, d...
	4.3.27 Genom formuleringen i planbeskrivningen och kommunens agerande har Leif Lignell och Anita Lignell med fog förlitat sig på att fastigheten inte skulle lösas in och att den även fortsättningsvis skulle få nyttjas för boende.
	4.3.28 För det tredje kan det konstateras att såväl Leif Lignell som Anita Lignell har en stark anknytning till fastigheten. De har båda tillbringat en stor del av sin barndom och uppväxt i det röda huset som än i dag finns på fastigheten. Såväl Leif ...
	4.3.29 Sammantaget medför de ovan anförda omständigheterna att ingreppet inte är proportionerligt och att ett bifall till kommunens talan skulle innebära att Leif Lignell och Anita Lignell får bära en oskälig börda i strid med deras egendomsskydd enli...


	5 samlad och slutlig bevisuppgift
	5.1 Inledning
	5.1.1 Bevisuppgiften nedan ersätter den som Leif Lignell och Anita Lignell tidigare har givit in (se aktbilaga 23). Den åberopade bevisningen består i vissa delar av handlingar som Leif Lignell och Anita Lignell tidigare inte åberopat. I allt väsentli...
	5.1.2 Möjligheterna att åberopa ny bevisning i Mark- och miljööverdomstolen är enligt 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken visserligen inskränkta, men Leif Lignell och Anita Lignell utgår från att innehållet i handlingarna är ostridigt och att...
	5.1.3 Det aktuella målet rör tvångsinlösen av mark och har stora indispositiva inslag. Redan den omständigheten talar för en generös tillämpning av bestämmelsen i 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken (jfr rättsfallet NJA 2014 s. 445, särskilt ...

	5.2 Muntlig bevisning
	5.2.1 Nytt partsförhör under sanningsförsäkran med Leif Lignell. Han ska höras om sin anknytning till fastigheten och om kontakterna mellan kommunen och familjen Lignell från det att planerna på att utveckla handelsområdet i Lillänge/Odenskog initiera...
	- att Leif Lignell har en stark anknytning till fastigheten,
	- att familjen Lignell vidtagit omfattande åtgärder för att säkerställa att fastigheten även fortsättningsvis ska kunna nyttjas för boende,
	- att Leif Lignell och Anita Lignell efter detaljplaneprocessen har förlitat sig på att fastigheten får nyttjas för boende så länge som de önskar, samt
	- att fastigheten nyttjas och planeras att nyttjas för boende.
	5.2.2 Partsförhör under sanningsförsäkran med Anita Lignell. Hon ska höras om sin anknytning till fastigheten och om kontakterna mellan kommunen och familjen Lignell från det att planerna på att utveckla handelsområdet i Lillänge/Odenskog initierades....
	- att Anita Lignell har en stark anknytning till fastigheten,
	- att familjen Lignell vidtagit omfattande åtgärder för att säkerställa att fastigheten även fortsättningsvis ska kunna nyttjas för boende,
	- att Leif Lignell och Anita Lignell efter detaljplaneprocessen har förlitat sig på att fastigheten får nyttjas för boende så länge som de önskar, samt
	- att fastigheten nyttjas och planeras att nyttjas för boende.

	5.3 Skriftlig bevisning
	5.3.1 Detaljplan för Handel i Odenskog Släpvagnen 1, 2, 7, 8, 9 m.fl. (mark- och miljödomstolens aktbilaga 5) åberopas till styrkande av
	- att de åtgärder som kommunen vill vidta med fastigheten inte leder till plangenomförande,
	- att det inte är nödvändigt att ändra användningen av fastigheten för att uppnå syftet med detaljplanen,
	- att kommunen inte har utrett mindre ingripande alternativ till att lösa in fastigheten,
	- att kommunen i detaljplanearbetet medgett att fastigheten får nyttjas för boende så länge som fastighetsägaren önskar, samt
	- att det allmännas intresse av att lösa in fastigheten är svagt.
	5.3.2 Handlingarna
	- att det inte är nödvändigt att ändra användningen av fastigheten för att uppnå syftet med detaljplanen, samt
	- att det allmännas intresse av att lösa in fastigheten är svagt.
	5.3.3 Samrådsredogörelse ur utställningshandling, (aktbilaga 19) åberopas till styrkande av
	- att det allmännas intresse av att lösa in fastigheten är svagt.
	5.3.4 Östersunds kommuns yttrande den 31 augusti 2011 i mål nr P 1667-11, Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt, (bilaga 9 till detta yttrande) åberopas till styrkande av
	- att kommunen i detaljplanearbetet medgett att fastigheten får nyttjas för boende så länge som fastighetsägaren önskar,
	- att det inte är nödvändigt att ändra användningen av fastigheten för att uppnå syftet med detaljplanen, samt
	- att det allmännas intresse av att lösa in fastigheten är svagt.
	5.3.5 Handlingarna
	- att kommunen i detaljplanearbetet medgett att fastigheten får nyttjas för boende så länge som fastighetsägaren önskar,
	- att det inte är nödvändigt att ändra användningen av fastigheten för att uppnå syftet med detaljplanen,
	- att familjen Lignell vidtagit omfattande åtgärder för att säkerställa att fastigheten även fortsättningsvis ska kunna nyttjas för boende, samt
	- att begreppet ”fastighetsägaren” i planbeskrivningen även omfattar Leif Lignell och Anita Lignell.
	5.3.6 Handlingarna
	åberopas till styrkande av
	- att de åtgärder som kommunen vill vidta med fastigheten inte leder till plangenomförande,
	- att kommunen inte har utrett mindre ingripande alternativ till att lösa in fastigheten, samt
	- att det allmännas intresse av att lösa in fastigheten är svagt.
	5.3.7 Värderingsutlåtande för fastigheten (mark- och miljödomstolens aktbilaga 7) åberopas till styrkande av
	- att de åtgärder som kommunen vill vidta med fastigheten inte leder till plangenomförande, samt
	- att det allmännas intresse av att lösa in fastigheten är svagt.
	5.3.8 Handlingarna
	- att familjen Lignell vidtagit omfattande åtgärder för att säkerställa att fastigheten även fortsättningsvis ska kunna nyttjas för boende.
	5.3.9 Tidningsartikeln ”I vägen för planerna” ursprungligen publicerad i 100% Östersund i november 2014, (del av mark- och miljödomstolens aktbilaga 25, s. 22–25) åberopas till styrkande av
	- att Leif Lignell och Anita Lignell efter detaljplaneprocessen har förlitat sig på att fastigheten får nyttjas för boende så länge som de önskar.
	5.3.10 Trafikverkets ”Åtgärdsvalsstudie Lillänge/Odenskog”, daterad den 22 december 2017, (del av mark- och miljödomstolens aktbilaga 25, s. 91–132).
	Handlingen åberopas till styrkande av

	5.4 Syn på fastigheten Släpvagnen 9
	5.4.1 Syn på fastigheten och dess omedelbara omgivning åberopas till styrkande av
	- att det inte är nödvändigt att ändra användningen av fastigheten för att uppnå syftet med detaljplanen, samt
	- att det allmännas intresse av att lösa in fastigheten är svagt.


	6 målets fortsatta handläggning
	6.1 Leif Lignell och Anita Lignell vidhåller begäran om att målet ska avgöras efter huvudförhandling. De uppskattar tidsåtgången för deras sakframställning till ungefär 60 minuter och för deras slutanförande till ungefär 45 minuter.


