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Antti & Pirjo Ahonen 
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Överklagande av beslut om avgift för avskrivning av 
bygglovsärende på fastigheten Kårsta-Gillberga 6:5 
i Vallentuna kommun

Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade 
den 29 januari 2020, Dnr SHBG 2020-000020, att avskriva ett ärende då ansökan 
om bygglov hade återkallats av sökandena. Av beslutet framgår även att avgift tas 
ut för handläggningen om 2 460 kronor, med stöd av 12 kap. 8 § första stycket 8 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt enligt fastställd taxa av 
kommunfullmäktige.

Antti och Pirjo Ahonen (sökandena) har överklagat beslutet och anfört följande.
De överklagar nämndens beslut att ta ut avgift. De anser att kommunen inte har 
haft kostnader som motsvarar avgiften som tas ut. De har endast erhållit ett mail 
med kopia på färdiga exempelritningar. De meddelade i ett tidigt skede att de inte 
kommer att genomföra projektet på grund av att de inte har tillräckliga ritningar 
på deras hus som är från 1987. De har haft kontakt med en arkitekt som har skrivit 
till nämnden och frågat om nämnden har ritningar på huset. Ansökan avsåg en 
tillbyggnad om 15 kvm, varför de trodde att de inte skulle behöva bygglov utan att 
det skulle räcka med en anmälan, enligt attefallsreglerna. Om de framöver får till 
de ritningar som krävs kommer de att på nytt söka bygglov för åtgärden.

Motivering till beslutet
Nämnden har rätt att ta ut avgifter enligt PBL för att täcka kostnaderna för alla 
åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller anmälan. Av bestämmelsen i 12 
kap. 8 § PBL framgår vad nämnden får ta ut avgifter för. 

För att nämnden ska kunna ta ut en avgift krävs, utöver stöd i PBL, även stöd i 
nämndens taxa. Av nämndens taxa, som antogs av kommunfullmäktige den 11 
december 2017, § 181, framgår vari här är av intresse följande. Om en ansökan 
avskrivs tas avgift ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet. En 
timdebitering görs med minst två timmar (se tabell A 18.1). 
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Handläggningskostnaden för år 2020 är 1 230 kronor per timme. Finner nämnden 
alternativt bygglovschefen att det finns skäl som motiverar en höjning eller 
sänkning av avgiften med avseende på arbetsinsatsen, äger nämnden eller 
bygglovschefen möjligheten att justera avgiften med 25, 50 eller 75 %.

Såsom framgår av taxan får nämnden ta ut avgift för den handläggningstid som 
har lagts ned i ett ärende som avskrivs. Av dagboksbladet i nu aktuellt ärende 
framgår att nämnden har granskat ärendet samt skickat ut en begäran om 
komplettering och därutöver vidtagit administrativa åtgärder i ärendet. 
Länsstyrelsen finner därmed, även med beaktande av vad klagandena anfört, inte 
anledning att ifrågasätta att nämnden har lagt ned tid på ärendet. Därutöver kan 
länsstyrelsen konstatera att nämnden har tagit ut lägsta möjliga avgift för 
handläggningen, vilket motsvarar en timdebitering om två timmar, d.v.s. 2 460 
kronor (1 230 x 2). Länsstyrelsen finner mot bakgrund av det ovan anförda att 
nämnden har haft fog för sitt beslut om att ta ut avgift och att beloppet är korrekt i 
förhållande till gällande taxa och att skäl för sänkning av avgiften saknas. 
Överklagandet ska därmed avslås.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats och godkänts digitalt av jurist Sandra Larsson.
Kopia till: Vallentuna kommun

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan 
du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan 
är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, stockholm@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 8184-2020.
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Enheten för överklaganden
Niklas Fridén

Klagande
Daniel Valenzuela
Vänortsstråket 61 A, 1 tr
191 62 Sollentuna

Motparter
1. Christer Fridolin
Stora Mällösa 4
186 92 Vallentuna

2. Susanna Kriström
Stora Mällösa 43
186 92 Vallentuna

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

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

Överklagande av beslut om negativt 
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Stora Mällösa 1:12 i Vallentuna kommun
Beslut
Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommuns 
beslut om negativt förhandsbesked den 12 november 2019, § 114, och återförvisar 
ärendet till nämnden för fortsatt handläggning i enlighet med vad som framgår av 
detta beslut. 

Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade 
den 12 november 2019, § 114, att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
på fastigheten Stora Mällösa 1:12. Av den tjänsteskrivelse, daterad den 30 oktober 
2019, som legat till grund för beslutet framgår bl.a. följande. 

Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus om 
maximalt 70 kvadratmeter. Området omfattas av en avstyckningsplan från 1947, 
som gäller som detaljplan. Som remissinstans har nämnden hört Swedavia AB, 
som anser att ansökan bör avslås eftersom fastigheten är belägen inom Arlandas 
influensområde som berörs av maxbullernivåer överstigande riktvärdet 70 dB(A). 

Arlanda började byggas 1952 och användas för reguljär trafik 1959, alltså efter 
det att avstyckningsplanen upprättades. Av det skälet bör ansökan om 
förhandsbesked prövas mot hela 2 kap. PBL, inte bara mot de bestämmelser som 
anges i 9 kap. 30 §. Åtgärden bedöms strida mot 2 kap. 5 och 6 a §§ PBL samt 
mot 3 kap. 8 § miljöbalken (1998:808), MB.
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Arlanda utgör riksintresse för kommunikationer och ska skyddas mot åtgärder 
som kan försvåra utnyttjandet av flygplatsen. Tillkomsten av fler bostäder inom 
influensområdet för flygbuller kring flygplatsen innebär att fler boende kommer 
att störas, vilket på sikt kan begränsa nyttjandet av flygplatsen. Det innebär att 
prövningen av ansökningar om bygglov för ny bebyggelse inom influensområdet 
måste vara väldigt restriktiv. Flygbullerstörningarna är sådana att det från 
hälsosynpunkt är olämpligt att lokalisera ny bebyggelse på den aktuella platsen.

Med hänsyn till de aktuella bullernivåerna och att Arlanda utgör riksintresse för 
kommunikationer som ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra utnyttjandet av 
flygplatsen, kan det inte anses motiverat att medge nybyggnation av fritidshus på 
fastigheten Stora Mällösa 1:12. Vid en avvägning mellan motstående allmänna 
och enskilda intressen får därför det enskilda intresset stå tillbaka.

Daniel Valenzuela (klaganden) har överklagat beslutet och anfört huvudsakligen 
följande. Han hänvisar till detaljplanen, som är bindande. Om kommunen inte vill 
tillåta ytterligare bebyggelse, bör detaljplanen upphävas. Han hänvisar också till 
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts dom den 20 augusti 2015 i mål nr 
P 3583-15 och länsstyrelsens beslut den 12 maj 2015 i ärende 40321-2123-2015. 

Länsstyrelsen har gett tillfälle att yttra sig över överklagandet till övriga 
sakägare, nämligen Swedavia AB samt ägarna av och boende på fastigheterna 
Stora Mällösa 1:1, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:16, 1:27 och Lilla Mällösa 1:1. Av 
dessa har Christer Fridolin, Magdalena Cerha och Susanna Kriström yttrat sig. 

Christer Fridolin har anfört i huvudsak följande. Inga förändringar har skett i 
avstyckningsplanen från 1947. Ska det ske några förändringar måste det ske i 
samförstånd med ägaren till stamfastigheten. I avstyckningshandlingarna står det 
tydligt att möjligheterna att bruka jordbruksfastigheterna som ett jordbruk ej får 
påverkas av avstyckningarna. De avstyckade lotterna är relativt stora, minst 3 000 
kvadratmeter. Anledningen var att sommarstugorna lätt skulle smälta in i den 
lantliga miljön. Det begrepp som då användes för att beskriva utformningen av 
bebyggelsen var sommarnöjesbruk. Det betyder idag ett bostadshus om maximalt 
70 kvadratmeter, ett förråd om maximalt 30 kvadratmeter och ett garage för en 
bil. All övrig bebyggelse strider mot avstyckningsplanen. Att förtäta området 
skulle orsaka problem för den fortsatta lantbruksdriften. När det gäller Stora 
Mällösa 1:12 är anledningen till utbyggnaden att uthyrningsverksamheten ska 
utökas. Således har nämnden fattat ett korrekt beslut. 

Magdalena Cerha har anfört i huvudsak följande. Hon har ingenting emot ett 
nytt, modernt fritidshus på fastigheten. 

Susanna Kriström har anfört i huvudsak följande. Hon instämmer i nämndens 
bedömning att förhandsbesked inte ska ges. På tomten finns redan flera byggnader 
och det fritidshus som står där används idag som permanentboende. Det föreligger 
stor risk att ett till fritidshus skulle användas som permanentboende istället för 
fritidshus. För det fall att förhandsbesked ändå medges bör det villkoras med att 
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byggnadens placering ändras så det inte är insyn från fönster till fönster mellan 
hennes hus och det som sökanden önskar bygga. Tomten är stor och det finns 
ingen anledning att störa med insyn in i varandras hus. Områdets karaktär är ett 
fritidshusområde med stora tomter där husen står långt från varandra för att man 
ska ha en större egen sfär och avkoppling på sin tomt. Placeringen av sökandens 
fritidshus så nära hennes hus skulle avvika från områdets karaktär. Det skulle 
innebära en betydande olägenhet för henne att få en granne som ser rakt in genom 
hennes fönster från sitt hus. Husets placering skulle innebära en störning på 
hennes hemfrid, integritet och privata sfär. Denna störning är inte tillåten enligt 2 
kap. 9 § PBL.

Motivering till beslutet

Rättsliga utgångspunkter för prövningen
Stora Mällösa 1:12 omfattas av en avstyckningsplan från 1947, vilken gäller som 
en detaljplan antagen med stöd av äldre plan- och bygglagen (1987:10). Detta 
följer av punkt 5 i övergångsbestämmelserna till PBL. En detaljplan gäller till 
dess den ändras eller upphävs, enligt 4 kap. 38 § PBL. 

Fastigheten ligger inom Arlanda flygplats influensområde i den del som berörs av 
maxbullernivåer överstigande riktvärdet 70 dB(A). Flygplatsen är av riksintresse 
för kommunikationer och ska enligt 3 kap. 8 § MB skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra utnyttjandet av densamma.

Den aktuella ansökan om förhandsbesked avser ett fritidshus om maximalt 70 
kvadratmeter. Vad som i första hand bör prövas i ett förhandsbesked är om en 
byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på platsen, d.v.s. närmast en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Behovet att få 
förhandsbesked gör sig starkast gällande för åtgärder utanför detaljplan, men det 
finns också anledning att ha en möjlighet att ge förhandsbesked inom planlagt 
område, t.ex. om planens genomförandetid har gått ut (prop. 1985/86:1 s. 285 f.). 
Vid prövning av en ansökan om förhandsbesked inom detaljplanelagt område 
gäller i huvudsak vad som anges i fråga om ansökan om bygglov inom detalj-
planelagt område.

Enligt 9 kap. 30 § PBL gäller att bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område 
med detaljplan, bl.a. om åtgärden inte strider mot detaljplanen och åtgärden 
uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 
8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 
13, 17 och 18 §§. Uppräkningen av bestämmelser som den sökta åtgärden ska 
prövas mot är uttömmande, vilket innebär att det inte är möjligt att avslå en 
ansökan för en åtgärd som strider mot någon annan bestämmelse. Exempelvis ska 
2 kap. 2 §, med hänvisning till MB gällande bl.a. riksintressen, inte tillämpas om 
den aktuella platsen omfattas av en detaljplan.

Länsstyrelsen konstaterar också att den nu sökta åtgärden är planenlig. 
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Kan negativt förhandsbesked meddelas på de grunder nämnden angett?
Nämnden har meddelat negativt förhandsbesked för den sökta åtgärden med 
hänvisning till att det p.g.a. flygbuller inte är lämpligt att lokalisera ny bebyggelse 
på den aktuella platsen och att åtgärden därför strider mot 2 kap. 5 och 6 a §§ 
PBL. Dessutom har nämnden anfört att åtgärden strider mot 3 kap. 8 § MB, då 
tillkomsten av fler bostäder inom Arlandas influensområde innebär att fler boende 
kommer att störas av flygbuller, vilket på sikt kan begränsa utnyttjandet av 
flygplatsen. 

Länsstyrelsen konstaterar dock att dessa bestämmelser inte ska tillämpas i ärendet, 
eftersom de inte anges i uppräkningen av bestämmelser i 9 kap. 30 § PBL som en 
ansökan om bygglov inom detaljplanelagt område ska prövas mot. Vad nämnden 
har anfört om att planen antogs innan Arlanda byggdes har i det sammanhanget 
ingen betydelse. Det kan härvid noteras att den omständigheten att innehållet i en 
plan är begränsat eller att planen är ”tom” inte innebär att den är obsolet. Starka 
ändamålsskäl talar häremot, bl.a. att fastighetsägare har ett berättigat intresse av 
att kunna förlita sig på att en plan gäller till dess att den har upphävts eller ändrats 
(se Mark- och miljööverdomstolens dom den 23 maj 2013 i mål nr P 9167-12). 

Nämnden har alltså inte haft fog för att meddela negativt förhandsbesked på de 
grunder som nämnden har angett i sitt beslut. 

Uppfyller den sökta åtgärden omgivningskravet?
Fråga är dock om den sökta åtgärden uppfyller kravet i 2 kap. 9 § PBL, som ska 
tillämpas även inom planlagda områden. Enligt den bestämmelsen gäller att 
lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte får ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på 
omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande 
olägenhet på annat sätt (”omgivningskravet”).

Länsstyrelsen vill härvid belysa Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts 
dom den 20 januari 2015 i mål nr P 2657-14. Målet gällde förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten Stora Mällösa 1:15 i Vallentuna kommun, en 
fastighet som ligger ca 85 meter från den nu aktuella fastigheten och inom samma 
planområde. Domstolen fann att platsen, med hänsyn till att den ligger inom 
influensområde för Arlanda flygplats, är olämplig för bostäder med anledning av 
att den utsätts eller kan komma att utsättas för maxbullernivåer överstigande 70 
dB(A) mer än tre gånger per årsmedeldygn. Domstolen anförde att bostadshusets 
placering därför kunde innebära ett hinder för Swedavia AB att nyttja den 
befintliga flygplatsen eller innebära att Swedavia AB kunde åläggas att vidta 
åtgärder på sökandens bostadshus för att minska bullret. Detta ansåg domstolen 
innebära en sådan betydande olägenhet för Swedavia AB att bygglov inte kunde 
beviljas. Något positivt förhandsbesked kunde därför inte lämnas. 

Sedan domen meddelades har förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader trätt i kraft. Enligt 6 § gäller bl.a. att buller från flygplatser inte 
bör överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik vid en 
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bostadsbyggnads fasad. Swedavia AB har i ett yttrande till nämnden anfört att den 
aktuella fastigheten ligger inom Arlandas influensområde i den del som berörs av 
maxbullernivåer överstigande riktvärdet 70 dB(A). 

Med mark- och miljödomstolens resonemang i den nyssnämnda domen innebär de 
potentiella konsekvenserna av den sökta åtgärdens placering för Swedavia AB en 
sådan betydande olägenhet för bolaget att åtgärden strider mot 2 kap. 9 § PBL och 
att åtgärden därmed inte kan tillåtas. 

Fråga är dock om detta resonemang innebär en otillåten begränsning av bygg-
rätten. Den omgivningspåverkan som har bedömts och accepterats inom ramen för 
tillämplig detaljplan ska nämligen inte omprövas i ett senare bygglovsärende. Det 
är endast den omgivningspåverkan som åtgärden genererar utöver den påverkan 
som har prövats i detaljplanen som kan medföra att bygglov inte kan beviljas, om 
påverkan bedöms vara betydande (se MÖD 2015:44). För att en viss byggnads 
placering och utformning inte ska accepteras, krävs att den i detaljplanen angivna 
byggrättens omfattning till antal kvadratmeter och höjd kan nyttjas fullt ut på ett 
likvärdigt sätt genom en alternativ placering (se RÅ 1991 ref. 46 och RÅ 1993 ref. 
59 I). En i detaljplanen angiven byggrätt kan alltså aldrig begränsas genom 
bestämmelsen i 2 kap. 9 § PBL. 

Omständigheterna i detta ärende är visserligen speciella, dels eftersom Arlanda 
byggdes efter det att den gällande avstyckningsplanen antogs, dels eftersom 
planen inte innehåller någon närmare reglering av byggnaders placering eller 
utformning annat än vad som följer av 39 § byggnadsstadgan (1959:612). 

Det finns dock inte någon alternativ placering på fastigheten där huset skulle 
kunna uppföras utan att bullerriktvärdena överskrids. Detsamma gäller för alla 
fastigheter inom planområdet. Ett ställningstagande att det sökta fritidshuset 
strider mot omgivningskravet med hänsyn till att fastigheten är belägen inom 
Arlandas influensområde för flygbuller skulle därför innebära ett förbud mot alla 
nytillkommande bostadshus inom planområdet, oavsett var de placeras och hur de 
utformas. Planen får anses syfta till att möjliggöra bostadsbebyggelse, varför ett 
förbud mot nytillkommande sådan inte kan accepteras. Detta bör gälla särskilt 
med hänsyn till vad som har anförts ovan om att fastighetsägare ska kunna förlita 
sig på att en plan gäller till dess att den har upphävts eller ändrats. Att neka den nu 
sökta åtgärden med hänvisning till att den utgör en betydande olägenhet för 
Swedavia AB skulle således innebära en otillåten begränsning av byggrätten. Det 
innebär att det inte är möjligt att ge negativt förhandsbesked på denna grund. 

Slutligen vill länsstyrelsen påpeka följande med anledning av vad Susanna 
Kriström har anfört om att placeringen av den sökta åtgärden skulle innebära en 
betydande olägenhet för henne genom insyn och störningar. Vad som i första hand 
prövas i ett förhandsbesked är om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas 
på platsen. Däremot prövas inte byggnadens närmare utformning i detalj. Det sker 
istället vid en framtida bygglovsprövning, där byggnaden ska anpassas så att den 
inte medför betydande olägenheter för omgivningen. Länsstyrelsen anser inte att 
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byggnadens placering i sig utgör en betydande olägenhet för Susanna Kriström 
och byggnadens närmare utformning kommer alltså att prövas i bygglovsskedet. 
De omständigheter som Susanna Kriström har hänvisat till utgör således inte 
något hinder mot att meddela positivt förhandsbesked.  

Sammanfattning
Nämnden har inte haft fog för att meddela negativt förhandsbesked för den sökta 
åtgärden på de grunder som nämnden har anfört, eftersom de bestämmelser som 
nämnden har hänvisat till inte är tillämpliga i ärendet. Inte heller med hänvisning 
till omgivningskravet finns det fog för att ge negativt förhandsbesked. Vidare är 
åtgärden planenlig. Med bifall till överklagandet ska nämndens beslut därför 
upphävas och ärendet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning. Det 
ankommer då på nämnden att pröva om övriga förutsättningar för att meddela 
positivt förhandsbesked är uppfyllda. 

Beslutande
Beslutet har fattats av jurist Niklas Fridén.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
bygglov@vallentuna.se
magdalenacerha@me.com
arlanda@swedavia.se

Bilagor
 Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan 
du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan 
är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, stockholm@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 7518-2020.







































Beslut
 

1 (8)

Datum
2020-05-20
 

Beteckning
505-28500-2018
 

Enheten för juridiskt verksamhetsstöd
Camilla Lindholm

Håkan Wahlström 
Ombud
Agnes Larfeldt Alven
c/o Agnes Advokatbyrå AB
Finnboda Kajväg 15
131 72 Nacka

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

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

Överklagande av beslut om gödselhantering 
avseende Fridhems gård Ösby 31, Vallentuna 
kommun
Beslut
Länsstyrelsen ändrar punkten 2 i det överklagade beslutet så att den får följande 
lydelse:

2. Ska iordningsställa lagringsutrymme för gödsel, så att avrinning 
eller läckage till omgivningen inte sker.  
Det ska upprättas ett förslag på var lagringsutrymmet kan placeras 
och hur det ska utformas. Även kostnaden för föreslagen anläggning 
ska anges. Förslaget ska redovisas för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden senast två månader efter att beslutet 
vunnit laga kraft. 

Länsstyrelsen ändrar tidpunkten i punkt 1 i det överklagade beslutet på så sätt att 
förbudet träder i kraft tre månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.
Överklagandet avslås i övrigt.

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun beslutade den 18 
maj 2018, dnr. 2015-000600-427, att Håkan Wahlström, Fridhems Gård Ösby 31, 
med organisationsnummer 19580220-0377: 
1. Förbjuds att lagra stallgödsel på fastigheterna Ösby 2:6 och Ösby 2:7 inom ett 
avstånd av 50 m från bostäder som ägs av andra fastighetsägare. Förbudet träder i 
kraft den sista juni 2018. 
2. Ska förvara gödsel så att näringsämnen förhindras att läcka ut till mark och 
vatten.
Vidare beslutade nämnden i Vallentuna kommun samma dag med stöd av taxa 
inom miljöbalkens område fastställd av kommunfullmäktige 2017-12-11, § 180 
att
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 3. Håkan Wahlström, organisationsnummer 19580220-0377, ska betala 14 470 kr 
för tillsyn enligt miljöbalken.
Av beslutet framgår huvudsakligen följande. Trots tidigare åtgärder med att bygga 
kant på gödselplattan och senare höja den uppfyller gödsellagringen söder om det 
gamla stallet fortfarande inte kraven i 7 § förordningen (1998:915) om miljö-
hänsyn i jordbruket om att näringsämnen inte ska läcka till mark, grundvatten och 
ytvatten. Kravet ska vara uppfyllt även nederbördsrika år, eftersom gödsel-
lagringsplatsen ligger så nära dricksvattenbrunn. Gödselplattan uppfyller inte 
kraven och får inte användas. Tillsynsmyndigheten har upprepade gånger 
muntligen samt skriftligen 2012-02-04 och 2015-10-12 uppmanat verksamhets-
utövaren att sköta tömning av gödselplattan så att bräddning inte sker. Trots det 
sker läckage av lakvatten ut över kanten till omgivningen. Ett annat motiv till 
förbudet är det korta avståndet till närboende, som lider av lukten och flugor från 
gödselstacken. Enligt Jordbruksverkets allmänna råd (SJVFS 2015:21) ska 
placeringen av lagringsplats för stallgödsel väljas så att gödsel inte förorenar 
grundvatten eller orsakar olägenheter för människors hälsa i form av till exempel 
lukt och flugor för närboende. Vid spridning av stallgödsel på odlingsmark brukar 
ett skyddsavstånd till närliggande bostäder om 50 m rekommenderas. Här handlar 
det inte om en tillfällig spridning utan om en stadigvarande lagring, så behovet av 
avstånd är ännu mer angeläget. Gödsellagringen skulle möjligen kunna flyttas till 
norra sidan av stallet för att minska risken för lukt- och flugolägenhet. Där skulle 
stallbyggnaden i sig utgöra ett skydd mot lukt. Även där behöver förstås lagringen 
uppfylla kravet på att näringsämnen inte får läcka ut till mark, grund- och 
ytvatten. Tät container skulle i så fall vara att rekommendera. 
Nämnden anser att beslutet är motiverat eftersom verksamhetsutövaren trots 
upprepade uppmaningar inte vidtagit tillräckliga åtgärder och skötselrutiner. 
Verksamhetsutövaren menade vid tillsynsmyndighetens inspektion den 6 mars 
2018 att det varit en regnig höst och en snörik vinter som förklaring till att 
gödselplattan blivit vätskefylld, och att de brukar skotta bort gödsel från denna 
gödselplatta till den nya större gödselplattan vid det större stallet 130 m norrut. 
Vid inspektionen sågs under snön att den frusna ytan av lakvatten på gödselplattan 
låg i höjd med södra betongkanten, vilket indikerar att plattan var fylld till 
brädden. Det är osannolikt att lakvatten inte bräddar när den är full. För att vara 
säker på att näringsämnen inte läcker ut behövs en säkerhetsmarginal. 
Verksamhetsutövaren har inte byggt en högre kant än den som senast byggdes 
2015. Den bedömdes då av tillsynsmyndigheten som en tillfällig åtgärd i väntan 
på en permanent långsiktig lösning. Verksamhetsutövaren har därefter inte byggt 
någon högre kant eller byggt ett regnskydd för att förebygga utlakning vid hög 
nederbörd.
Första klagomålet på gödselplattan och dåligt dricksvatten inkom i februari 2002. 
Det gällde läckage från överfull gödselplatta samt flugor. Klagomål inkom igen i 
februari år 2012 om lakvatten över vägen och gödsel utanför gödselplattan. En 
högre klack byggdes därefter på gödselplattan. Klagomål inkom ånyo den 4 
september 2015 från närboende direkt söder om fastigheten Ösby 2:7. Klagomålet 
gällde att vätska från gödselplattan rann ut i diket och över vägen, samt lukt. 
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Verksamhetsutövaren förelades att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra 
bräddning, redovisning av beräkning av lagringsbehov och lagringskapacitet för 
hästgödseln samt att ordna långsiktig och säker lagring så att läckage inte sker. 
Detta ledde till att verksamhetsutövaren byggde en högre kant på södra änden av 
gödselplattan. Detta bedömdes som en akut tillfällig lösning i väntan på en 
permanent lösning. Vid tillsynsbesök den 6 mars 2018 konstaterades att 
gödselplattans södra kant inte syntes för att fruset gödselvatten på plattan var uppe 
i nivå med kanten.
För arbete med handläggning av anmälningar och annan tillsyn enligt miljöbalken 
har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd Taxa 
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2017-12-09 KF§ 170. Denna 
avgift är en delfakturering och avser den nedlagda handläggningstiden sedan 
oktober 2015, vilket utgörs av sammanlagda 13 timmar. Tidkort bifogas.
Håkan Wahlström har överklagat beslutet och i första hand yrkat att det ska 
upphävas i sin helhet. I andra hand yrkar han att 
a) Förbudet i punkten 1 ersätts med ett krav på utredning om, samt i vilken 
omfattning, gödsellagring inom fastigheterna Ösby 2:6 och Ösby 2:7 ger upphov 
till olägenheter i form av lukt och flugor på intilliggande fastigheter, samt vid 
behov ger in förslag på lämpliga åtgärder. 
b) Punkten 2 i beslutet ändras så att det tydligt framgår vilka åtgärder Håkan 
Wahlström förväntas vidta.
I tredje hand yrkar Håkan Wahlström att tiden för när förbudet i punkten L träder i 
kraft ändras till tidigast 4 månader från lagakraftvunnet beslut.
Vidare begär Håkan Wahlström att avgiften för tillsyn sätts ned till att endast 
omfatta tillsynen under 2018.
Till stöd för talan anförs huvudsakligen följande. Lukt och flugor från aktuell 
gödsellagring förekommer inte i sådan omfattning att det kan anses utgöra en 
olägenhet i miljöbalkens mening. Lukt måste, såsom Miljööverdomstolen (MÖD) 
också konstaterat i dom i mål M 5365-08, i viss mån tålas i jordbruksbygd. 
Nämnden har inte heller lämnat någon motivering till varför lukt och flugor från 
aktuell gödsellagring innebär en olägenhet i miljöbalkens mening.
Till grund för beslutet att lagring förbjuds inom 50 meter från bostäder som ägs av 
andra har nämnden hänvisat till rekommenderade skyddsavstånd för spridning av 
gödsel. Nämnden har inte presenterat några uppgifter om och i vilken utsträckning 
ett avstånd om 50 meter kan förväntas minska omfattningen av lukt och flugor på 
omkringliggande fastigheter i någon betydande omfattning. Det framgår inte 
heller av beslutet om några alternativa åtgärder har övervägts. Rekommendationer 
för spridning av gödsel kan inte översättas till lämpliga kravnivåer för lagring av 
gödsel eftersom spridning och lagring av gödsel inte ger upphov till likartad lukt. I 
MÖD:s dom i mål M 5365-08 slogs fast att de i målet aktuella luktolägenheterna i 
huvudsak uppstod vid hantering och inte lagring av gödsel. MÖD fann mot denna 
bakgrund det motiverat att i målet kräva att gödselplattans storlek utökades så att 
behovet av hantering av gödsel kunde minskas. MÖD ansåg det däremot inte 
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motiverat att kräva att gödseln skulle förvaras i ett gödselhus då kostnaden för ett 
sådant inte var rimlig i förhållande till den luktreduktion som kunde uppnås.
Kostnaden för att anlägga en ny gödselplatta, vilket blir den troliga konsekvensen 
av beslutet, uppskattas till omkring 1 miljon kronor. Då det är oklart vilka fördelar 
som kan uppnås för omgivningen med ett avstånd om 50 meter kan denna kostnad 
inte anses skälig vid en avvägning enligt 2 kap 7 $ miljöbalken.
Han har inte fått tillfälle att yttra sig över nämndens beslutsunderlag innan 
beslutet meddelades. Han bedömer att det kan finnas andra åtgärder som kan 
vidtas för att minska olägenheterna än de som anges i det överklagade beslutet. 
Det ifrågasätts om ärendet kan anses så utrett som dess beskaffenhet kräver (se 23 
och 25 §§ förvaltningslagen (2017:900)).
Förbudet i punkten 1 gäller från den sista juni 2018. I det fall förbudet inte 
upphävs måste tiden för när förbudet träder i kraft flyttas så att det finns skälig tid 
att projektera för samt anlägga en ny gödselplatta. Tiden för utrednings- och 
anläggningsarbeten uppskattas till minst 4 månader varför tiden för när förbudet 
kan träda i kraft tidigast kan sättas till 4 månader från lagakraftvunnet beslut i 
frågan.
För det fall punkten 1 i beslutet inte upphävs yrkas att den ändras på så sätt det 
istället föreläggs om utredning om samt i vilken omfattning gödsellagringen inom 
fastigheterna Ösby 2:6 och Ösby 2:7 ger upphov till olägenheter i form av lukt 
och flugor på omkringliggande fastigheter, samt vid behov ge in förslag på 
lämpliga åtgärder som kan reducera sådana eventuella olägenheter.
Punkten 2 i nämndens beslut är en upprepning av vad som redan följer enligt 7 § 
förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. För att ett beslut som endast 
upprepar vad som föreskrivs i lag ska anses tillgodose kravet på tydlighet fordras 
att lagens bestämmelser är så precisa att det inte kan råda något tvivel om vilka 
åtgärder som ska underlåtas eller vidtas i det enskilda fallet (jmf HFD 2017 ref.2l. 
Vare sig 7 § förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket eller i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut ger en klar bild av vilka åtgärder som Håkan 
Wahlström genom beslutet förutsätts vidta. Punkten 2 ska därför upphävas, 
alternativt ändras så att det tydligt framgår vilka åtgärder som förväntas vidtas. 
Upplysningsvis motsätter sig Håkan Wahlström inte att vid behov höja kanten på 
gödselplattan.
Nämnden har krävt en ersättning om totalt 14 470 kr för tillsyn under 2015 och 
2018. Han ifrågasätter skäligheten i att kräva ersättning tre år efter att tillsynen 
genomfördes. Avgiften bör därför sättas ned till att endast avse den tillsyn som 
genomförts under förevarande år.

Skäl för beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
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motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det 
finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
I 2 kap. 6 § miljöbalken anges att för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk 
ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till 
att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön.
Av 2 kap. 7 § miljöbalken följer att kraven i bland annat 3 och 6 §§ gäller i den 
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning 
ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
Miljöbalkens 12 kap. innehåller bestämmelser om miljöhänsyn i jordbruket och 
annan verksamhet. Det föreskrivs i 12 kap. 10 § att regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som skäligen 
kan behövas från miljöskyddssynpunkt i fråga om bland annat försiktighetsmått 
för gödselhanteringen. 
För alla jordbruksföretag gäller, enligt 7 § förordningen (1998:915) om 
miljöhänsyn i lantbruket, att vid lagring av stallgödsel skall lagringsutrymmen 
vara utformade så att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. I 6 § 
samma förordning finns krav på minsta lagringskapacitet för stallgödsel.
I 26 kap. 9 § anges att en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet får besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar 
och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande 
åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
Av 27 kap. 1 § miljöbalken framgår att kommuner får ta ut avgifter för kostnader 
för prövning och enligt miljöbalken i enlighet med föreskrifter som bestäms av 
kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun har den 9 november 2009, § 80, 
fastställt taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (taxan). 
Avgiften fastställdes den 16 december 2013, § 160. I taxan anges bland annat 
följande. Avgift enligt taxan betalas för handläggning och andra åtgärder med 
anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag, handläggning och 
andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd samt 
handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. Avgift enligt taxan tas inte ut 
för tillsyn som föranletts av klagomål som visat sig vara obefogat. Timkostnaden 
är 996 kronor per hel timme handläggningstid. Avgift får sättas ned eller 
efterskänkas om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter.
Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun beslutade den 11 december 2017 att 
anta en taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning 
(taxan). Taxan innehåller motsvarande bestämmelser som i ovan redovisade taxa. 
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Vid tillämpningen av taxan är timavgiften 1 170 kr per hel timme 
handläggningstid. 

Länsstyrelsens bedömning 
Föreläggande om förbud och åtgärder
Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att enligt 25 § förvaltningslagen 
(2017:900) ska en myndighet innan den fattar ett beslut i ett ärende, om det inte är 
uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för 
beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. 
Någon skyldighet att kommunicera förslag till beslut finns däremot inte. Skäl att 
upphäva beslutet på denna grund saknas därmed.
Gödsellagring utgör miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken och ska 
därför uppfylla bland annat de allmänna hänsynreglerna som anges i 2 kap. 
miljöbalken. Vidare finns krav angående lagringen i såväl förordning som 
föreskrifter. Lagringsutrymme för stallgödsel ska vara utformade så att avrinning 
eller läckage till omgivningen inte sker. Detta för att förhindra olägenhet för 
människors hälsa eller miljön genom läckage till omgivningen. Vidare kan 
störningar uppstå i form av lukt, men även ansamling av flugor. Viss lukt från 
stallgödselhantering får tidvis normalt accepteras i en jordbruksbygd. 
Störningarna får dock inte vara så stora att de ger upphov till olägenheter för 
människors hälsa. 
Av utredningen i ärendet framgår att klagomål på gödselhanteringen har inkommit 
till kommunen 2002, 2012 och 2015 från närboende. Dessa har gällt påverkan på 
dricksvatten och besvärande lukt. Från gödselplattans yttersta kant till fasaden på 
närmaste bostadshus är avståndet cirka 32 meter. Avståndet från plattan till 
närmaste dricksvattenbrunn uppgår till 30 meter.
Nämnden förelade 2015 Håkan Wahlström att vidta åtgärder för att förhindra 
bräddning av gödselvatten och att ordna långsiktig och säker lagring av 
stallgödsel. Betongkanten höjdes därefter på gödselplattans södra kant. Vid 
inspektion den 6 mars 2018 konstaterades att gödselplattans södra kant inte syntes 
på grund av fruset gödselvatten som var i nivå med kanten. Mot bakgrund härav 
instämmer Länsstyrelsen i nämndens bedömning att det, trots vidtagna åtgärder, 
finns en risk för att läckage av näringsämnen kan ske till omgivningen. 
Länsstyrelsen finner därför att nämnden haft fog att förelägga Håkan Wahlström 
att vidta åtgärder för att tillse att gödsel lagras så att läckage till mark och vatten 
inte sker i enlighet med vad som följer av 7 § förordningen (1998:915) om 
miljöhänsyn i jordbruket samt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd. 
Vad gäller lokaliseringen av gödselplattan så finns inga generella bestämmelser 
om skyddsavstånd mellan gödsellagring och närboende, utan en bedömning får 
göras i varje enskilt fall. Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd 
på 200 meter mellan hästverksamheter som stall, hästhagar, paddock och 
bebyggelse. Detta avstånd ska ses som utgångspunkt för vidare utredning i varje 
enskilt fall. Detta för att minska störande aspekter förknippade med 
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hästverksamheter i form av hästallergen, lukt från hästar, lukt från 
gödselhanteringen och problem med flugor. I förevarande fall är verksamheten 
belägen i en utpräglad jordbruksbygd, vilket gör att vissa störningar får tålas. 
Avståndet mellan gödselplattan och närmaste bostad uppgår till cirka 32 meter 
och avståndet mellan gödselplattan och närmaste dricksvattenbrunn uppgår endast 
till 30 meter. Ett krav på minimiavstånd på 50 meter framstår som befogat. 
Det är inte uteslutet att ytterligare åtgärder skulle kunna vidtas för att minska 
risken för läckage av gödselvatten. Men enligt Länsstyrelsens bedömning torde ett 
föreläggande om ytterligare skyddsåtgärder avseende gödselplattan vid dess 
nuvarande placering inte effektivt hindra risk för samtliga aktuella olägenheter. 
Ett förbud bedöms därför inte vara en mer ingripande åtgärd än vad som behövs. 
Länsstyrelsen noterar härvid också att det på anläggningen finns en annan 
befintlig gödselplatta. 
Håkan Wahlström har anfört att det skulle medföra oskäligt stora kostnader att 
flytta gödselplattan till en annan plats än den nuvarande. Han har uppgett att 
kostnaden sannolikt skulle uppgå till cirka en miljon kronor. Länsstyrelsen 
ifrågasätter inte att kostnaden kan vara hög, men anser att denna kostnads-
uppskattning framstår som överskattad. Vidare konstaterar Länsstyrelsen att det 
aktuella området består dels av jordbruksfastigheter dels av bostadsfastigheter. Ett 
förbud att använda gödselplattan i dess nuvarande läge måste, på grund av det 
korta avståndet till dricksvattenbrunn och bostadsfastighet, anses ge en avsevärd 
nytta för närboende. Även om ett sådant förbud medför en stor kostnad för Håkan 
Wahlström anser inte Länsstyrelsen att det vid en bedömning enligt 2 kap. 7 § 
miljöbalken kan anses oskäligt att ställa ett sådant krav på hänsyn.
Vad gäller föreläggandets utformning så gör Länsstyrelsen följande bedömning. 
Lagringsutrymmen för gödsel ska enligt gällande föreskrifter vara utformade så 
att det inte sker någon avrinning eller något läckage av gödsel eller förorenat 
vatten till omgivningen. Den tekniska utformningen av lagringsutrymmen som 
uppfyller det här kravet kan variera.  Så länge syftet med bestämmelserna uppnås 
– ingen avrinning eller läckage till omgivningen – kan lagringsutrymmet utformas 
så att det passar den aktuella verksamheten. Detta är i linje med hur villkor och 
krav brukar uppställas med stöd av miljöbalken, att inte låsa fast vid viss teknik. 
Det är dock rimligt att Håkan Wahlström i ett första skede föreläggs att komma in 
med förslag om hur anläggningen ska utformas för att uppfylla detta krav. I denna 
redovisning ingår också att ange kostnaden för föreslagen anläggning.  
Med anledning av att den tidpunkt som anges i föreläggandet har passerat, finner 
Länsstyrelsen skäl att flytta fram denna i enlighet med vad som anges ovan under 
”beslut”. 
Avgift 
Regeringen har i förarbetena till miljöbalken betonat vikten av att tillsynen över 
miljöbalkens område i huvudsak är avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är att 
avgifterna ska täcka en myndighets kostnader för verksamhet enligt miljöbalken, 
vilket är ett uttryck för självkostnadsprincipen (prop. 1997/98:45, del 1 s. 516).
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Det aktuella tillsynsärendet inleddes med klagomål från närboende på olägenheter 
på grund av gödselplatta. Med avseende på denna anmälan har nämnden handlagt 
ärendet under bland annat åren 2015 och 2018. Länsstyrelsen konstaterar att den 
tillsyn som nämnden har bedrivit utgör sådan tillsyn som nämnden har rätt att ta ut 
avgift för enligt ovan nämnda taxa. 
Nämnden har debiterat en tidsåtgång om 4,25 timmar avseende tillsyn för år 2015 
och 8,75 timmar för 2008, totalt 13 timmar. De timavgiftsbelopp som har använts, 
996 respektive 1 170 kronor, är de i taxorna föreskrivna. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att tidsåtgången får anses rimlig för de 
tillsynsåtgärder som nämnden har utfört. Tillsynen kan enligt Länsstyrelsens 
mening inte anses obefogad. Länsstyrelsen finner mot denna bakgrund att 
nämnden har haft fog för sitt beslut om avgift. Det faktum att delar av avgiften 
hänför sig till en period för fem år sedan utgör enligt Länsstyrelsens mening något 
skäl för att efterge eller sätta ned avgiften. Några andra skäl att efterger eller sätta 
ned avgiften har inte framkommit. Överklagandet ska därför avslås i denna del.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats och godkänts digitalt av jurist Camilla Lindholm. Vid den 
slutliga handläggningen har även miljöhandläggaren Linn Knutmeier deltagit.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Vallentuna kommun; sbf@vallentuna.se 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:sbf@vallentuna.se
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan 
du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan 
är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, stockholm@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 28500-2018.
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SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060208 

PROTOKOLL 
2020-04-24 
Föredragning i 
Stockholm 

Aktbilaga 2 
Mål nr M 13646-19 
 
 

 

Dok.Id 1594064     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 50  

 
måndag – fredag 
09:00–16:30 

E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

 

 
RÄTTEN 
Hovrättsråden Lars Borg (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd), Fredrik 
Ludwigs och Ralf Järtelius (referent) samt tf. hovrättsassessorn Sanna Ordenius 
 
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 
Föredraganden Ote Dunér 
 
PARTER 
 
Sökande 
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun 
c/o Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna 
  
Motpart 
INGER Elisabet Nordström, 19541229-0149 
Uthamravägen 86 
186 53 Vallentuna 
 
SAKEN 
Utdömande av vite; nu fråga om prövningstillstånd och återförvisning 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-12-17 i mål nr M 8471-19 
_______________ 
 

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande 

 

BESLUT (att meddelas 2020-05-26) 

 

1. Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd. 

 

2. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och 

återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.  
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Skälen för Mark- och miljööverdomstolens beslut 

 

Mark- och miljööverdomstolen anser att det finns skäl att ge prövningstillstånd och att 

ta upp målet till omedelbart avgörande. Det får anses vara uppenbart obehövligt att 

inhämta parternas synpunkter i de frågor om undanröjande och återförvisning som 

behandlas nedan. 

 

Mark- och miljödomstolen har avslagit Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna 

kommuns ansökan om utdömande av vite på den grunden att nämnden inte har visat att 

Inger Nordström överträtt ett förbud mot att släppa ut avloppsvatten från hennes 

fastighet. Domen meddelades utan att ansökan om utdömande av vite hade 

kommunicerats med Inger Nordström. Hennes egen inställning till nämndens 

påståenden har alltså inte utretts. Under sådana förhållanden har det, enligt Mark- och 

miljööverdomstolens bedömning, inte funnits förutsättningar att avslå ansökan på sätt 

som skett. För att avgöra vilken bevisning som krävs för att ett visst påstående ska 

anses styrkt måste det nämligen krävas att domstolen först försöker klarlägga vad som 

är tvistigt i målet. Om adressaten för ett vitesföreläggande medger någon omständighet 

som har betydelse för prövningen finns det i regel inte anledning att kräva någon 

ytterligare utredning i den delen. Det kan därför, bl.a. av processekonomiska skäl, vara 

motiverat att inte belasta en ansökan om utdömande av vite med utredning om 

sakförhållanden som kan visa sig vara ostridiga. Mot denna bakgrund bedömer Mark- 

och miljööverdomstolen att mark- och miljödomstolens underlåtenhet att kommunicera 

ansökan innan målet avgjordes har innefattat ett rättegångsfel enligt 50 kap. 28 § 

rättegångsbalken, som är analogt tillämplig i detta mål. Felet, som kan antas ha 

inverkat på målets utgång, kan inte utan väsentlig olägenhet eller frångående av 

instansordningsprincipen avhjälpas i Mark-  och miljööverdomstolen. Den överklagade 

domen ska därför undanröjas och målet återförvisas till mark- och miljödomstolen för 

fortsatt handläggning.  
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Beslutet får inte överklagas. 

 

 

 

Ote Dunér 

Protokollet uppvisat/ 
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2020-05-28 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr M 9096-19 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 626623 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 40   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
 
Klagande 
1. Rauha Karlsson 
Bullerholmsgränd 75 
127 40 Skärholmen 
  
2. Rudolf Karlsson 
Adress som 1.  
  
Motparter 
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna 
 
2. Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 22067  
104 22 Stockholm 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2019-11-27 i ärende nr 526-32601-2016, se 
bilaga 1 
 
SAKEN 
Strandskyddsdispens för uppförande av bastu på fastigheten Sjöberg 2:3 i 
Vallentuna kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

1. Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om syn. 

2. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_____________ 
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YRKANDEN M.M. 

Rauha Karlsson och Rudolf Karlsson har yrkat att mark- och miljödomstolen, med 

ändring av Länsstyrelsen i Stockholms läns (länsstyrelsen) beslut, ska fastställa 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommuns (nämnden) beslut att 

bevilja strandskyddsdispens för bastu på fastigheten Sjöberg 2:3. De har även yrkat 

att mark- och miljödomstolen ska hålla syn på stället.  

 

Till stöd för sitt överklagande har Rauha Karlsson och Rudolf Karlsson anfört bl.a. 

följande. Länsstyrelsen har fäst för stor vikt vid huruvida det befintliga båthuset har 

en privatiserande effekt, istället för att göra en helhetsbedömning av förhållandena 

på platsen. Båthuset är visserligen i dåligt skick men platsen där bastun ska 

uppföras ligger insprängd mellan flera andra fastigheter med relativt tät bebyggelse. 

Båthusets privatiserande effekt måste också bedömas i ljuset av friggeboden och 

bryggan. Även om friggeboden för närvarande är inredd som bastu ger den utifrån 

sett intryck av att vara ett privat bostadshus. Friggeboden är också väl synlig från 

den plats där båthuset och bryggan är belägna, vilket ger intryck av att området är 

privat. I dagsläget finns det inget naturligt sätt för allmänheten att nå området 

landvägen. Sammantaget uppfattas området därför redan idag som privatiserat och 

inte som allemansrättsligt tillgängligt. De har ett enskilt intresse att kunna förfoga 

över deras fastighet och genomföra byggnationen för att kunna vistas där 

tillsammans med sin växande familj. Uppförandet innebär inte heller att det 

privatiserade området utökas i annat än högst obetydlig omfattning. Vidare kommer 

bastun att placeras tre meter upp på land och därför inte begränsa allmänhetens 

möjligheter att röra sig i vattenområdet i högre utsträckning än vad befintlig 

bebyggelse redan gör idag. Området har inte heller några särskilda naturvärden. Det 

allmänna intresset att inte tillåta byggnationen är därmed svagt. Det får därmed 

anses vara ett oproportionerligt ingrepp i deras egendomsskydd att avslå 

dispensansökan. Enligt praxis ska alltid en fristående proportionalitetsbedömning 

göras.  

 

Till stöd för sitt överklagande har Rauha Karlsson och Rudolf Karlsson gett in 

fotografier och en film.  
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DOMSKÄL 

Utgångspunkter för mark- och miljödomstolens bedömning 

Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut med följande tillägg. 

 

Vid en prövning av dispens från strandskyddet ska det göras en intresseavvägning 

där hänsyn även ska tas till enskilda intressen, se 7 kap. 25 § miljöbalken. Vid 

denna prövning kan andra omständigheter än de som anges i 7 kap. 18 c – d § 

miljöbalken beaktas. Utgångspunkten för proportionalitetsbedömningen måste dock 

fortsatt vara att det allmänna intresset av att bevara allemansrättslig tillgång till 

strandområdena för friluftslivet och områden med goda livsvillkor för djur och 

växtlivet är mycket starkt. Vid avvägningen mellan det allmänna intresset och det 

enskilda intresset ska vidare beaktas att strandskyddet inte avser att inskränka 

pågående markanvändning utan att bevara strandområden som fortfarande är orörda. 

Av betydelse är också att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som 

för tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. 

Även om en dispens i det enskilda fallet inte förefaller skada syftet med 

strandskyddet kan enskilda dispenser sammantaget ändå få en betydande negativ 

inverkan på tillgången till stränder för friluftsliv och djur- och växtliv. (se bl.a. 

Mark- och miljööverdomstolens avgörande den 4 mars 2020 i mål nr M 4793–19).  

 

Ska mark- och miljödomstolen hålla syn? 

Rauha Karlsson och Rudolf Karlsson har yrkat att mark- och miljödomstolen ska 

hålla syn på stället. 

 

Av 3 kap. 5 § lagen om mark- och miljödomstolar (2010:921) framgår att mark- och 

miljödomstolen ska hålla syn på stället om det behövs. Domstolen bedömer att syn 

inte behövs mot bakgrund av den utredning som finns och den prövning domstolen 

ska göra i målet. Yrkandet om syn ska därför avslås. 

 

Har länsstyrelsen haft grund för sitt beslut? 

Inledningsvis konstaterar domstolen, liksom länsstyrelsen, att nämndens beslut är 

bristfälligt. Eftersom det vid handläggningen i länsstyrelsen klargjorts vad 
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dispensen avser instämmer dock domstolen i länsstyrelsens bedömning att det finns 

förutsättningar att pröva målet i sak.  

 

Frågan i målet är om området där bastun avses byggas redan har tagits i anspråk på 

ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, se 7 kap. 18 c § 1 

miljöbalken, eller om det vid en proportionalitetsbedömning annars finns skäl att 

bevilja dispens.  

 

Av utredningen i målet framgår att fastigheten Sjöberg 2:3 är bebyggd med en 

friggebod som idag används som bastu, ett båthus, ett utedass och en gäststuga. Det 

finns även en brygga på fastigheten. Den sökta bastun ska uppföras cirka tre meter 

från båthuset, som i sin tur ligger cirka 23 meter från den befintliga 

bastubyggnaden.  

 

Mark- och miljödomstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning att båthuset på 

grund av att dess skick har en högst begränsad privatiserande effekt. Som 

länsstyrelsen angivit har också en bastu i sig en mer avhållande effekt än ett båthus. 

En nyuppförd bastubyggnad skulle därmed ge ett mer avhållande intryck för 

allmänheten än befintligt båthus. Domstolen bedömer även att den privatiserande 

effekten av befintlig bastubyggnad (friggebod), övriga byggnader samt brygga på 

fastigheten varken enskilt eller vid en sammantagen bedömning medför att platsen 

för dispenssökt åtgärd är ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse 

för strandskyddets syften. Inte heller bebyggelsen på omkringliggande fastigheter 

gör att platsen är ianspråktagen. Sammantaget bedömer mark- och miljödomstolen 

att den dispenssökta bastun utökar hemfridszonen mer än i obetydlig omfattning. 

Mark- och miljödomstolen instämmer således i länsstyrelsens bedömning att det 

inte finns särskilda skäl för att ge dispens enligt 7 kap. 18 c § 1 miljöbalken. Det har 

inte heller kommit fram några omständigheter som gör att något annat särskilt skäl 

enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken kan anses föreligga. 

 

Vid prövningen ska också en proportionalitetsbedömning göras där även andra 

omständigheter än de särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 § c – d § kan beaktas. De 
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omständigheter som klagandena har framfört för att få bygga en bastubyggnad på 

angiven plats, bl.a. att området för närvarande är svårtillgängligt för allmänheten 

landvägen, att där inte finns några särskilda naturvärden och att de har behov av att 

ta i anspråk befintlig bastubyggnad för sovplatser, kan inte vid en proportionalitets-

bedömning överväga det starka allmänna intresset att långsiktigt bevara en 

allemansrättslig tillgång till strandområdet.  

 

Sammanfattningsvis bedömer mark- och miljödomstolen att det saknas förutsätt-

ningar att bevilja dispens för den sökta bastun. Länsstyrelsens har således haft 

grund för sitt beslut att upphäva nämndens beslut att medge strandskyddsdispens. 

Vad Rauha Karlsson och Rudolf Karlsson har anfört i mark- och miljödomstolen 

medför inte någon annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 18 juni 2020.  

 

 

Frida Camber   

_____________ 

I domstolens avgörande har tingsfiskalen Frida Camber, ordförande, och tekniska 

rådet Christina Odén deltagit. Föredragande har varit beredningsjuristen 

Matilda Pupp.  
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Vallentuna kommun
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden
186 86 Vallentuna

Delgivningskvitto Rudolf Karlsson
Bullerholmsgränd 75
127 40 Skärholmen

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10 

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

Enheten för juridiskt verksamhetsstöd
Petter Krönmark

Prövning av Vallentuna kommuns beslut att medge 
strandskyddsdispens på fastigheten Sjöberg 2:3

Beslut
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 19 kap. 3 b § tredje stycket miljöbalken
(1998:808), MB, att upphäva Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens i Vallentuna 
kommun beslut den 21 juli 2016 att medge strandskyddsdispens för en bastu på 
fastigheten Sjöberg 2:3.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
enligt bilaga 1.

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade 
den 21 juli 2016 att medge strandskyddsdispens för en bastu på fastigheten 
Sjöberg 2:3, se bilaga 2. 

Nämnden bedömde att platsen där bastun ska anläggas är inom ianspråktagen 
tomtplats och att det fanns särskilda skäl till dispens från bestämmelserna i 7 kap. 
15 § MB. 

Fastigheten Sjöberg 2:3 ligger vid sjön Garnsviken. Fastigheten har en landareal 
om 3 300 kvm och en vattenareal om 4 120 kvm. Strandskydd om 100 m gäller på 
land och i vatten. Sjöberg 2:3 och grannfastigheten Sjöberg 2:5 har samma ägare.

Länsstyrelsen har med stöd av 19 kap. 3 b § punkt 1 MB den 26 augusti 2016 
(diarienummer 526-30361-2016) fattat beslut om att pröva nämndens beslut att 
medge dispens från bestämmelserna om strandskydd, då det fanns skäl att anta att 
inte finns förutsättningar för dispens och att en brist i ärendets handläggning kan ha 
haft betydelse för utgången i ärendet.

Länsstyrelsen har den 12 september 2019 besökt fastigheten. Mailkonversation 
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mellan Länsstyrelsen och nämnden samt tjänsteanteckning med fotografier från 
Länsstyrelsens platsbesök den 12 september 2019 har kommunicerats med 
sökanden enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Tillämpliga bestämmelser m.m.
Enligt 7 kap. 13 § MB gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och 
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet på land och i vatten.

Av 7 kap. 15 § MB framgår att inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya 
byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders användning ändras eller 
andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
(3) grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att strandskyddets syften är långsiktiga 
och att områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli 
betydelsefulla i framtiden (prop. 1997/98:45 del 2 s.89).

Av 7 kap. 18 a-b § och 26 § MB framgår att två förutsättningar ska vara uppfyllda 
för att strandskyddsdispens ska kunna medges:

1. Särskilda skäl föreligger.
2. Dispensen är förenlig med strandskyddets syften.

Som särskilda skäl för dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 18 c § MB 
beakta endast om det område som dispensen avser:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området,
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 förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) 
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framgår att de omständigheter som räknas upp som särskilda skäl i 7 kap. 18 c § 
MB är uttömmande.

Enligt proportionalitetsprincipen i 7 kap. 25 § MB får en inskränkning i enskilds 
rätt att använda mark eller vatten som grundas på en skyddsbestämmelse i kapitlet 
inte gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddsbestämmelserna 
ska tillgodoses. Bestämmelsen innebär att det vid prövningen ska göras en 
intresseavvägning där hänsyn även tas till enskilda intressen. Den medför dock 
inte en möjlighet att meddela dispens med beaktande av andra omständigheter än 
de som anges i 7 kap. 18 c § MB (se bl.a. MÖD 2013:37).

Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att 
strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda 
intressen och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska 
tillämpas med stor restriktivitet (prop. 2008/09:119, sid. 53).

Enligt 19 kap. 3 b § första stycket MB ska Länsstyrelsen pröva en kommuns 
beslut att medge strandskyddsdispens om det finns skäl att anta
1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller
2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet

Länsstyrelsen ska upphäva dispensbeslutet om det inte finns förutsättningar för 
dispens. 

Skäl för Länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att sökt åtgärd inte är någon anläggning 
och att det enda tillämpbara särskilda skälet i aktuellt ärende är det i 7 kap. 18 c § 
punkt 1 MB.

Enligt förarbetena till den aktuella bestämmelsen i 7 kap. 18 c § punkt 1 MB 
utgörs mark som tagits i anspråk ofta av etablerade tomtplatser runt bostadshus. 
Komplementbyggnader i nära anslutning till en huvudbyggnad eller en 
ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig byggnad kan vara skäl 
för dispens (jfr prop. 2008/09:119, sid. 105). En av förutsättningarna för dispens 
är att hemfridszonen inte utvidgas mer än obetydligt genom den nya byggnaden. 
Det måste då beaktas vilken faktisk avhållande effekt den nya byggnaden har med 
hänsyn till dess karaktär och storlek samt förhållandena i omgivningen (se MÖD 
2009:35). Länsstyrelsen har därför i första hand att söka fastslå vilket område som 
är ianspråktaget sedan tidigare för att därefter pröva huruvida byggnaden som 
dispens söks för skulle innebära att ytterligare område ianspråktas.

Nämndens motivering till beslutet är kortfattad och det framgår inga uppgifter om 
vad platsen används till annat än att platsen ligger inom ianspråktagen tomtplats. 
Av ansökan framgår att sökanden önskar få ett tillstånd förnyat. Av 
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mailkonversation mellan Länsstyrelsen och nämnden framgår att ärendet avser 
rivning av befintligt båthus vid vattnet och uppförande av en bastu ca tre meter 
från platsen för båthuset. Det finns inga ritningar på den dispensgivna byggnaden, 
men enligt nämnden ska den vara ca 20 kvm.

Vallentuna kommun har vid två tidigare tillfällen (år 1992 och 2006) gett bygglov 
till att båthuset får flyttas och att det får inredas som ett förråd (1992) respektive 
bastu (2006). Länsstyrelsen konstaterar att dessa åtgärder var dispenspliktiga och 
att kommunen inte har fattat något beslut om strandskyddsdispens. Därmed 
saknar, enligt Länsstyrelsen, dessa två tidigare bygglovsbeslut från kommunens 
sida betydelse för den nu aktuella strandskyddsdispensprövningen enligt 
miljöbalken.

Fastigheten Sjöberg 2:3 är bebyggd med ett båthus, ett dass, ett gästhus samt en 
bastubyggnad. Båthuset ligger vid vattnet och har en area om ca 20 kvm. Dasset 
ligger vid fastighetsgränsen mot grannfastigheten Stava 4:194. Gästhuset ligger 
vid fastighetsgränsen mellan Sjöberg 2:3 och 2:5. I mitten av Sjöberg 2:3 finns en 
bastubyggnad som är 15 kvm och som har en altan om ca 7,5 kvm. Vid platsbesök 
på fastigheten har Länsstyrelsen konstaterat att byggnaden används som bastu och 
har umgängesytor. Byggnaden används ej för boendeändamål. Sjöberg 2:3 och 
grannfastigheten Sjöberg 2:5 har idag samma ägare. På Sjöberg 2:5 finns ett 
bostadshus.

Vid platsbesök har Länsstyrelsen konstaterat att befintligt båthus är i mycket 
dåligt skick och enligt Länsstyrelsen har båthuset ingen privatiserande effekt eller 
någon egen hemfridszon. Sökt plats för bastubyggnaden ligger ca 50 m från 
bostadshuset på Sjöberg 2:5. Avståndet mellan båthuset och befintlig 
bastubyggnad har Länsstyrelsen uppmätt till ca 23 m. Marken kring båthuset 
utgörs av naturmark och är inte ianspråktagen som tomt. Enligt Länsstyrelsens 
bedömning sträcker sig det sedan tidigare ianspråktagna området, inom denna del 
av Sjöberg 2:3, till befintlig bastubyggnad och ett fåtal meter kring den. Enligt 
Länsstyrelsens uppfattning sträcker sig det ianspråktagna området inte till platsen 
för sökt bastubyggnad. En bastubyggnad har en mer avhållande och privatiserande 
verkan än ett båthus (se Mark- och miljööverdomstolens dom från den 11 
november 2015, mål nr M 2277-15). Uppförande av en bastubyggnad på platsen 
skulle enligt Länsstyrelsen utvidga det privatiserade området i en inte obetydlig 
omfattning och kan komma att avhålla allmänheten från att vistas i vattenområdet. 
Bastun ska vara ca 20 kvm, men det saknas ritningar på den dispensgivna 
byggnaden. Avsaknaden av ritningar saknar dock, enligt Länsstyrelsens 
uppfattning, betydelse för utgången av ärendet. Allmänhetens rätt att röra sig på 
annans vattenområde är vidsträckt. Det är t.ex. tillåtet att ro, segla, åka motorbåt 
eller vattenskidor, simma och att vintertid gå på isen omedelbart utanför 
strandägarens bostadshus (se MÖD 2011:42). Tätortsnära sjöar såsom Garnsviken 
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har höga värden för strandskyddets syften. Garnsviken är exempelvis en populär 
sjö för skridskoåkning.

Mot bakgrund av vad ovan anförts är Länsstyrelsens bedömning att området som 
dispensen avser inte har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften och att särskilda skäl för dispens enligt 7 kap.
18 c § punkt 1 MB inte föreligger. Länsstyrelsen bedömer att sökt åtgärd strider 
mot strandskyddets båda syften.

Vid dispensprövning ska en avvägning enligt proportionalitetsprincipen i 7 kap. 
25 § MB göras mellan det enskilda intresset av att vidta en åtgärd och de allmänna 
intressen som strandskyddet ska skydda. En dispens kan dock aldrig beviljas om
särskilda skäl saknas trots att den enskildes intresse väger tungt (jmr MÖD målnr
M 9745-10). Av förarbetena till miljöbalken framgår att strandskyddets syften är 
långsiktiga och att områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse kan 
bli betydelsefulla i framtiden (prop.1997/98:45 del 2, sid. 89). Det är viktigt att 
strandskyddets syften inte motverkas genom ett stegvis ianspråktagande av 
strandområden. Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att 
utgångspunkten är att strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra 
allmänna eller enskilda intressen. Länsstyrelsen konstaterar att det redan finns en 
bastu på fastigheten Sjöberg 2:3, vilket enligt Länsstyrelsens uppfattning 
försvagar det enskilda intresset i det aktuella fallet. Vid en avvägning enligt 
proportionalitetsprincipen i 7 kap. 25 § MB mellan de allmänna intressen som 
strandskyddet ska skydda och sökandens enskilda intresse bedömer Länsstyrelsen 
att de allmänna intressena i detta fall väger tyngre. Ett förbud mot sökt åtgärd 
framstår, enligt Länsstyrelsens mening, inte som någon oproportionerlig 
inskränkning i rådigheten över fastigheten. 

Sammanfattningsvis finner Länsstyrelsen att förutsättningar för dispens saknas 
och nämndens dispensbeslut ska därför upphävas.

Länsstyrelsen får som tillsynsvägledning anföra följande
Enligt 7 kap. 18 f § andra stycket MB ska det i ett beslut om dispens anges i 
vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det 
avsedda ändamålet. Länsstyrelsen konstaterar att nämnden inte har fattat något 
sådant beslut. Det finns inga ritningar i nämndens underlag för beslut. 

Såväl avsaknad av beslut om vilken yta som får användas för ändamålet samt 
avsaknad av ritningar för den dispensgivna åtgärden utgör enligt Länsstyrelsen 
brister i ärendets handläggning. Dessa brister har dock ingen betydelse för 
utgången i aktuellt ärende eftersom det enligt Länsstyrelsen saknas förutsättningar 
för dispens.
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Beslutet har fattats av enhetschef Sara Beckman med strandskyddshandläggare 
Petter Krönmark som föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist 
Tina Stuube medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor
1. Hur man överklagar
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 21 juli 2016, inkl. 
situationsplan

Kopia till
Rauha Karlsson, Bullerholmsgränd 75, 127 40 Skärholmen (Sjöberg 2:3, 1/2)
Nyhetsbyrån Sirén
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2

http://www.domstol.se/
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