Dnr

2016-08-05

STR.2014.2845

Jelinka Hall
jelinka.hall@varmdo.se
08-570 481 49
Avdelningschef

Tjänsteskrivelse

BJÖRKVIK 1:2, Svartklippan: Förslag till yttrande
gällande strandskyddsdispens, mål nr: M2992-16
Förslag till beslut
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta att:
1. anta yttrandet i sin helhet.
2. omedelbart justera beslutet

Ärende
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har av mark- och miljödomstolen beretts
tillfälle att yttra sig i ovanstående ärende. Aktbilaga 5. Ärendet gäller
strandskyddsdispens i efterhand för redan utförd byggnation av bod och
anläggande av två trappor på allmän plats. Yttrandet ska vara mark- och
miljödomstolen tillhanda senast 2016-09-16.
Klaganden har via sitt ombud yrkat bland annat på att mark- och miljödomstolen i
första hand upphäver länsstyrelsens beslut mot bakgrund av att strandskyddet
inom området inte gäller, alternativt beslutar att bevilja strandskyddsdispens för
sökta åtgärder.

Yttrande
Enligt 10 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken ska inte mark i
byggnadsplaner som fastställts före 1 juli 1975 omfattas av strandskydd om inte
annat bestäms. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 3 juni 1999 ska
det äldre beslutet från den 2 februari 1980 fortsätta att gälla i den del som avser
införande av strandskydd i detaljplaner som fastställts före 1 juli 1975. 1980-0228 beslutade Länsstyrelsen att i detaljplaner som fastställts innan 1 juli 1975 ska
strandskyddet gälla i vattenområde intill 100 meter från strandlinjen och inom
Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00 (vxl) • E-post: varmdo.kommun@varmdo.se
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allmänplats (parkmark och vägar) intill 100 meter från strandlinjen.
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning att fastigheten Björkvik 1:2
omfattas av strandskydd vad gäller fastighetens landareal, då denna är planlagd
som kvartersmark enligt byggnadsplanen för fastigheten.
Fastigheten Björkvik 1:2 omfattas av strandskydd inom allmän plats (park). Det
innebär förbud mot att uppföra nya byggnader, anläggningar eller anordningar
och att byggnation endast får ske om det finns särskilda skäl till undantag från
bestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken. Inom strandskyddsområde får heller
inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter
eller byggnader ändras så att de avhåller allmänheten från att vistas i ett område
där den annars skulle ha fått färdas fritt, enligt samma paragraf.
Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden har bedömt att det saknas särskilda skäl
enligt miljöbalken att medge dispens i efterhand för den aktuella trapporna och
den aktuella komplementbyggnaden.
Då den aktuella marken är planlagd som allmän plats i byggnadsplanen för
fastigheten får heller inte en dispens meddelas för den aktuella anläggningen på
denna plats då detta inte är en avvikelse från planens bestämmelser som bedöms
liten. Allmän plats innebär att den ska vara tillgänglig för allmänheten och att den
inte får användas för enskilda ändamål.
Av inlagan framgår även att de anser att saken har behandlats i tidigare beslut från
1990-talet och att samma sak inte kan avgöras igen. De tidigare besluten på
fastigheten avsåg endast bryggor på fastigheterna på Stora Älgö och varken
trapporna eller den aktuella boden har prövats enligt strandskyddsbestämmelserna.
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden vidhåller sitt beslut och även
länsstyrelsens beslut.
BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall
Avdelningschef
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BESLUT

Länsstyrelsen
Stockholm

1

Datum

Beteckning

2016-04-19

5051-14709-2015

Enheten för överklaganden
Carina Johansson

KOMMUN
och

2016
KOMMUN

Klaganden

22

Diarienr

Överklagande av ett beslut att inte m e d g e s t r a n d s k y d d s d i s p e n s i
efterhand för uppförda trappor o c h komplementbyggnad ( p u m p h u s )
på fastigheten Björkvik 1:2, s a m t att meddela rättelseföreläggande
vid vite, V ä r m d ö k o m m u n
Beslut

Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Bakgrund

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
BMHN47,

i Värmdö kommun beslutade den

mars

inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i efterhand för
trappa med måtten 7,5 x 0,83 meter, enligt bilaga 1 och 2.
2. inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i efterhand för
trappa med måtten 3,0 x 0,83 meter, enligt bilaga 1 och 3.
3. inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i efterhand för
komplementbyggnad med byggnadsarea
om ca 2,5 kvm, enligt
bilaga 1 och 4.
4. förelägga
att vid ett vite om
000 kronor ta bort den
olovligt uppförda trappan som avses i beslutspunkt enligt bilaga 1 och 2
senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft, med stöd av 26 kap.
9 och
§§ miljöbalken.
5. förelägga
att vid ett vite om 10 000 kronor ta bort den
olovligt uppförda trappan som avses i beslutspunkt 2, enligt bilaga 1 och 3,
senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft, med stöd av 26 kap.
9 och
§§ miljöbalken.
6. förelägga
att vid ett vite om 20 000 kronor ta bort den
olovligt uppförda komplementbyggnaden enligt beslutspunkt 3, enligt
bilaga 1 och 4, senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft, med
stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Länsstyrelsen Stockholm
Box 2 2 0 6 7
104 2 2 S T O C K H O L M

Regeringsgatan 66

010-223 10 00
Fax

11

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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7. anmäla beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistret enligt bestämmelserna i 26 kap.
§ miljöbalken.
Som skäl för beslutet angav nämnden i huvudsak
Fastigheten är belägen
inom strandskyddat område. Det innebär förbud mot att uppföra nya byggnader,
anläggningar eller anordningar och att byggnation endast får ske om det finns
särskilda skäl till undantag från bestämmelserna i 7 kap.
§ miljöbalken. Den
uppförda komplementbyggnaden är en dispenspliktig åtgärd. Vad gäller de
uppförda trapporna gör nämnden bedömningen att de är sådana åtgärder som kan
avhålla allmänheten varför åtgärderna bedöms som dispenspliktiga. För att kunna
erhålla dispens från strandskyddet krävs det att det föreligger särskilda skäl enligt
7 kap. 18 c § miljöbalken. Bygg- och miljökontoret bedömer att det saknas
särskilda skäl enligt miljöbalken att medge dispens i efterhand för de aktuella
trapporna och den aktuella komplementbyggnaden. Då den aktuella marken är
planlagd som allmän plats i byggnadsplanen för fastigheten får heller inte en
dispens meddelas för den aktuella anläggningen på denna plats då detta inte är en
avvikelse från planens bestämmelser som bedöms som liten. Allmän plats innebär
att den ska vara tillgänglig för allmänheten och att den inte får användas for
enskilda ändamål. Vidare bedömer kontoret att den uppförda trappan avhåller
allmänheten från att färdas fritt på den fullt
tillgängliga
fastigheten Björkvik
och genom att trappan går från den enskilda fastigheten
Björkvik
ner till fastigheten Björkvik
samt att komplementbyggnaden
står i anslutning till trapporna, upplevs det som att fastigheten Björkvik
är
större än vad den faktiskt är. Trappan och komplementbyggnaden bedöms även
strida mot riksintresset i 4 kap. miljöbalken. Nämnden kan därmed inte bevilja
dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap.
§ miljöbalken.
Fastighetsägaren
föreläggs därför med stöd av 26 kap. 9 och
14 §§ miljöbalken vid vite att ta bort det olovligt utförda senast tre månader efter
att detta beslut vunnit laga kraft, då det rör sig om den dispenspliktig åtgärd för
vilken dispens inte kan medges i efterhand.
har överklagat beslutet och yrkar, såsom det förstås, att
beslutet ska undanröjas samt att Länsstyrelsen ska meddela strandskyddsdispens
för sökta åtgärder. Till stöd för sin talan anför hon i huvudsak följande. Trapporna
är belägna långt från tomtgränsen och en allmän stig går mellan tomtgräns och
trappa. Trapporna är placerade på sluttande berg och de underlättar tillgänglighet
från strandområdet till det övre allmänna området. Komplementbyggnaden är ett
pumphus för upptagande av
Pumpen är placerad nära vattnet då
behöver tryckas upp till fastigheten som är högt placerad. Upptagande
av
är en stor tillgång till fastigheten och en stor avlastning till den
gemensamma sötvattenanläggningen som finns på ön. Den gemensamma
pumpanläggningen försörjer
fastigheter och under sommarmånaderna tränger
saltvatten in. Genom servitut har hon rätt att gå över Björkvik
från den egna
fastigheten ner till bryggan på samma fastighet vilken hon beviljades bygglov för
se Länsstyrelsens beslut den 31 oktober
dnr 204-94-27906.
Fastigheterna
1:41, 1:42,
1:50, 1:51, 1:52,
1:55,
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1:56 samt en del fastigheter runt Gäddviksbryggan har anmälts av
1:12
för olovligt intrång. Besiktning gjordes därefter av byggnadsnämnden, men
kommunen utförde inte en ordentlig besiktning då en del fastigheter missades helt.
Anmälan rör därmed flera fastigheter på den västra sidan av Stora
Tre fastigheter har därefter fått dispens hos byggnadsnämnden i september
Resterande fastigheter skulle tas upp vid senare möte. Hennes fastighet kom
upp vid nämndmöte i mars
och då
hon avslag. Flera fastigheter kvarstår.
Då andra fastigheter
dispens bör även hon
dispens eftersom alla
ska behandlas lika. Tjänsteskrivelse inför möte den 31 mars
har inte sänts till
henne eller tagits emot av henne.
Motivering

Tillämpliga bestämmelser
Fastigheten är belägen inom det stora kust- och skärgårdsområde som enligt 4
kap. 1 och 2 §§
i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de
samlade natur- och kulturvärdena. Turismens och friluftslivets,
det rörliga
friluftslivets, intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
ingrepp i miljön.
Fastigheten har en landareal om 158 092 kvm. Fastigheten är obebyggd i aktuell
del och är belägen inom detaljplanelagt område, byggnadsplan
Enligt 7 kap. 13, 14 och 15 §§ miljöbalken råder strandskydd vid havet och vid
insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna
för
tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor på land
och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet omfattar land- och
vattenområdet intill
meter från
vid normalt medelvattenstånd
(strandskyddsområde). Inom strandskyddsområde är
förbjudet att uppföra
nya byggnader och att utföra andra anläggningar eller anordningar om det hindrar
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha
färdats fritt.
Enligt 7 kap.
b§
får kommunen i det enskilda fallet ge dispens
från förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl.
I 7 kap. 18 c § första stycket miljöbalken anges att som särskilda skäl vid
prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man beakta om det
område som dispensen avser
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg,
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast
3. behövs för en anläggning som för sin
måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs for att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
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5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Av 7 kap. 25 § miljöbalken framgår att vid prövningen ska hänsyn även tas till
enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt får inte gå längre än som krävs
för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får en dispens enligt bestämmelsen i 18 c § samma
kapitel ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.
Av förarbetena till ändringarna av strandskyddsbestämmelserna (prop.
framgår att strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att
utgångspunkten är att strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra
allmänna eller enskilda intressen. Möjligheten att besluta om undantag från
strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (s. 53). Av förarbetena till
miljöbalken (prop.
del 2, sid 82-92) framgår att man vid
dispensgivningen ska ta hänsyn
till omfattningen av åtgärden eller
anläggningen och områdets betydelse nu och i framtiden. Inom områden av
särskild betydelse för naturvården och friluftslivet bör dispens normalt aldrig
medges.
Länsstyrelsens

bedömning

Fråga om kommunicering
har anfört att hon inte har mottagit tjänsteskrivelsen daterad
den 9 mars
Av 17 § förvaltningslagen (1986:223), FL, framgår att ett ärende inte får avgöras
utan att den som är sökande, klagande eller annan part har underrättats om en
uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och han har
fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser myndighetsutövning mot
någon enskild.
Kommunen har i skrivelse, daterad den 8 augusti
givit
tillfälle att yttra sig över förslag till beslut i enlighet med 17 § FL. Ett eventuellt
yttrande skulle vara nämnden tillhanda senast den
september 2014. Den 26
augusti 2014 inkom en skrivelse via e-post till kommunen från bl.a.
. På grund av ett handläggarbyte kom det att dröja till mars
innan
beslut fattades i ärendet.
Länsstyrelsen konstaterar att nämnden haft en skyldighet att låta
yttra sig enligt 17 § FL i ärendet innan beslut om föreläggande fattades
och att Värmdö kommun också har fullgjort denna skyldighet. Däremot har det
inte funnits någon skyldighet för kommunen att kommunicera
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daterad den 9 mars
då förslag till beslut inte hade ändrats från det förslag till
beslut som
fått tillfälle att yttra sig över. Det föreligger därmed
inte skäl att upphäva beslutet på formella skäl.
Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad och två trappor
Ansökan avser strandskyddsdispens i efterhand för två uppförda trappor och en
uppförd komplementbyggnad (pumphus) om 2,5 byggnadsarea.
Länsstyrelsen kan börja med att konstatera att aktuell del av fastigheten
ligger i direkt anslutning till vattnet inom område som omfattas av
strandskyddet. Inom området råder det således förbud att uppföra nya byggnader
samt anläggningar eller anordningar som verkar avhållande för allmänheten och
att byggnation endast får ske om det finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen
finner i likhet med nämnden att komplementbyggnaden är dispenspliktig, likaså
utgör trapporna en sådan åtgärd som kan avhålla allmänheten från att beträda
området varför även trapporna bedöms vara dispenspliktiga.
Frågan är således om dispens kan ges för åtgärderna. I 7 kap. 18 b § miljöbalken
anges att kommunen i det enskilda fallet får ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna om särskilda skäl föreligger. I 7 kap. 18 c §
miljöbalken räknas de omständigheter upp som endast
beaktas. Enligt
förarbetena till strandskyddslagstiftningen är dessa omständigheter avsedda att
vara uttömmande. Bestämmelsen ska även tillämpas restriktivt. Exempel på
omständigheter som inte i sig bör anses utgöra skäl för dispens är att området
saknar särskilda värden för strandskyddets syften, att endast en liten del av
strandskyddsområdet tas i anspråk eller att området sällan eller aldrig utnyttjas av
besökare. Dessa förhållanden kan dock ingå som moment vid prövningen av om
en dispens strider mot strandskyddets syften. Inte heller förhållandet att terrängen
är oländig och svårtillgänglig, att åtgärden genomförs i närheten av befintlig
bebyggelse, bör i sig kunna betraktas som skäl för dispens (prop.
s.
104 och prop. 1997/98:45, del 2 s. 88
Av 7 kap. 25 och 26 §§ miljöbalken framgår att vid prövningen ska hänsyn tas
även till enskilda intressen samt att dispens endast får ges om det är förenligt med
strandskyddets syfte.
har bl.a. anfört att trapporna är belägna långt från tomtgränsen,
att en allmän stig går mellan tomtgräns och trappor och att trapporna underlättar
tillgängligheten från strandområdet till det övre allmänna området. Servitut finns
för gångväg mellan bryggan och den egna fastigheten. Vad gäller pumphuset så är
byggnaden placerad nära vattnet då
behöver tryckas upp till deras
fastighet som är högt placerad. Upptagandet av sjövatten är en stor tillgång till
fastigheten och en stor avlastning till den gemensamma sötvattenanläggningen
som finns på ön. Nämnden har vidare beviljat strandskyddsdispens för flera andra
i samma ärende varför även de borde medges dispens. Vidare har
de tidigare fått bygglov för att ha anlägga en brygga på fastigheten Björkvik
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Länsstyrelsen konstaterar att komplementbyggnaden och trapporna är placerade
på sluttande berg på den
tillgängliga fastigheten Björkvik
som ägs av Stora
Tomtägarförening. Den aktuella delen av fastigheten är
obebyggd. Länsstyrelsen bedömer att det saknas särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c §
miljöbalken för att medge dispens i efterhand for de aktuella trapporna och den
aktuella komplementbyggnaden. Att det finns behov av trapporna för att på ett
säkert sätt ta sig mellan bryggan och den egna fastigheten utgör enligt
Länsstyrelsens bedömning inte skäl för dispens. Inte heller har området tagits i
anspråk på ett sådant sätt att området saknar betydelse för strandskyddets syften.
Vidare bedömer Länsstyrelsen att de uppförda trapporna avhåller allmänheten
från att färdas fritt på den allemansrättsligt tillgängliga fastigheten Björkvik
likhet med nämnden anser Länsstyrelsen även att i och med att trappan går från
den enskilda fastigheten Björkvik
ner till fastigheten Björkvik
samt att
komplementbyggnaden står i anslutning till trapporna, att fastigheten Björkvik
upplevs större än vad den är. Trapporna och komplementbyggnaden strider
även mot riksintresset i 4 kap. miljöbalken.
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun har således haft fog
för sitt beslut att inte medge strandskyddsdispens i efterhand för de sökta
åtgärderna. Vad
har anfört om det tidigare beslutet från
så avsåg det endast bryggor på fastigheten och varken trapporna eller det
aktuella pumphuset har prövats enligt strandskyddsbestämmelserna. Inte heller
den omständigheten att
har servitut och därmed rätt att passera
mellan bryggan och den egna fastigheten Björkvik
eller att andra
grannfastigheter har
dispens i efterhand för diverse utförda åtgärder på
1:2 medför någon annan bedömning. Överklagandet ska därmed avslås i
denna del.
Föreläggandet
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får i det enskilda
fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att
samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska
följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte
tillgripas. Enligt 26 kap.
§ miljöbalken får beslut om föreläggande förenas med
vite.
Såsom ovan anförts är åtgärderna dispenspliktiga och skäl saknas för att meddela
dispens. Föreläggandet kan inte anses som för ingripande. Klaganden har inte
anfört något om att vitesbeloppen skulle vara oskäliga, varför Länsstyrelsen inte
bedömer vitesbeloppens storlek i aktuellt ärende. Vad
i övrigt
anfört föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås även i
denna del.
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Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och
enligt bilaga.

Kopia till:
Bygg-,

och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun

vid Nacka tingsrätt,
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Hur man överklagar hos Mark- och miljödomstolen

Var s k a beslutet överklagas

Länsstyrelsens beslut kan

överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Hur man utformar sitt överklagande

I skrivelsen ska du
- tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer
(diarienumret)
- redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras.
Du bör också redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.
Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.
Övriga handlingar

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du
skicka med det.

Var inlämnas överklagandet

Din skrivelse ska inlämnas/skickas
miljödomstolen.

Länsstyrelsen och inte till Mark- och

Tid för överklagande

Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del
av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp.

Underteckna överklagandet

Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också
postadress och telefonnummer.

Postadress
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
STOCKHOLM

Besöksadress
Regeringsgatan 66

Telefon
00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen
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Anges vid kontakt med domstolen

Bygg- miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Värmdö
kommun
134 81 Gustavsberg

./. Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun
angående strandskyddsdispens på fastigheten Värmdö Björkvik 1:2
___________________________________________________________________
Ni föreläggs att yttra Er över innehållet i bifogade handlingar, aktbilaga 1-2, 5-11,
senast den 30 augusti 2016.

Ert yttrande ska vara skriftligt och sändas till mark- och miljödomstolen med post eller via
e-post. I yttrandet ska Ni ange domstolens målnummer M 2992-16.
Om Ni inte yttrar Er kan målet ändå komma att avgöras.

Christina Swén
Telefon 08-561 656 30

Dok.Id 463905
Postadress
Box 1104
131 26 Nacka Strand

Besöksadress
Augustendalsvägen
20

Telefon
Telefax
08-561 656 30
08-561 657 99
E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00-16:30
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