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au §13

Dnr 2012-1289

Överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut avseende
fastigheten Nysättra Kvarn 1:53, Mål nr P-7442-13, M 7443-13
Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta att
1. Överklaga Mark-och miljödomstolens beslut av den 17 december 2014 i rubricerat
ärende.
2. Yrka på att prövningstillstånd meddelas då ärendet utgör en principiellt intressant ändring
av rättspraxis.
3. Yrka på att Bygg- och miljönämndens arbetsutskotts beslut av den 7 februari 2013, § 32
fastställs.
4. Yrka på att domstolen utvecklar sin syn på resonemanget kring hemfridszonens storlek.
Reservation

Ingemar Wallén (M) med instämmande av Roland Brodin (M) reserverar sig mot
arbetsutskottets förslag till beslut till förmån för eget yrkande.
Motivering

Samverlcansstyret (S, C, MP) delar politiskt i grunden Mark- och miljödomstolens
resonemang och därefter slutliga beslut i detta ärende. I Norrtälje kommun finns
det många som lever och verkar inom strandskyddade områden och som där, på
grund av strandskyddet, blir begränsade i sin möjlighet att utveckla sitt boende. De
bedömningar som gjorts i tidigare ärenden av liknande karaktär (se hänvisningar
nedan) har varit väl hårda och därigenom lett till avslag i fall där Samverkansstyret
gärna hade sett att dispens hade lämnats. Samverkansstyret väljer trots detta att
överklaga ärendet då det behövs vägledning i om detta rör sig om ett förändrat
synsätt som också är tillämpbart i samtliga liknande fall. För Samverkansstyret är
det viktigt med rättsäkra, rättvisa och likvärdiga bedömningar.
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Bygg- och miljökontoret ställer sig frågande till Mark- och miljödomstolens bedömning att
dispens från strandskyddet kan meddelas då domstolen efter syn på platsen konstaterar att
den bod som finns på fastigheten inte är att betrakta som fritidshus och fastigheten därmed
saknar huvudbyggnad. Domstolen skriver vidare i beslut att större delen av fastigheten
sluttar ner mot strandslinjen och består av öppen gräsbevuxen, ängsliknande mark med bl.a.
buskar och äldre fruktträd.
Domstolen bedömer att skicket på växtligheten är på väg att förändras och att intrycket är att
växtligheten delvis håller på att återta tidigare underhållen mark.
Enligt Naturvårdsverkets Handbok 2009:4, utgåva 2 Strandskydd - en vägledning för
planering och prövning, går att läsa:
Om en byggnad är förfallen ska ett återställande av byggnaden ses som ett dispenspliktigt
uppförande av en helt ny byggnad. Att vilja ersätta en sådan byggnad är i sig inte något
särskilt skäl för dispens. Beror byggnadens dåliga skick av att den i praktiken har övergivits
och inte använts under lång tid kan de planerade arbetens inte anses som reparation utan
som uppförande av en helt ny byggnad. En fråga som har betydelse för bedömningen är om
omgivande mark har förvildats och kan anses vara tillgänglig för allmänheten.
Marksom har tagits i anspråk utgörs ofta av en etablerad hemfridszon eller en beslutad
tomtplats runt bostadshus. Om hemfridszonen eller tomtplatsen kommer att utvidgas mer än
marginellt på grund av planerad byggnad så ska inte dispens medges.
Bygg- och miljökontoret ställer sig frågande till hur Mark- och miljödomstolen trots
konstaterande om att fastigheten Nysättra Kvarn 1:53 saknar huvudbyggnad och att
tomtplatsens växtlighet delvis håller på att förvildas ändå kan göra bedömningen att
fastigheten är ianspråktagen enligt miljöbalkens mening.
Bygg- och miljökontoret önskar även ett utvecklat resonemang över storleken på den
tomtplats som Mark- och miljödomstolen har beslutat om. Som tomtplats får hela
fastigheten tas i anspråk. Fastighetens areal är i detta fall 3090 kvm.
Enligt Naturvårdsverkets Handbok 2009:4, utgåva 2 Strandskydd - en vägledning för
planering och prövning, framgår:
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En tomtplats för fritidshus hör i allmänhet omfatta högst 2000 kvm och vid kusten högst
1500 kvm. Topografi och vegetation är dock avgörande.
Nedan följer några snarlika överprövade ärenden med annat utfall än nu aktuellt ärende:
I ett ärende från Mark- och miljödomstolen M 4550-13 fann domstolen att
strandskyddsdispens och förhandsbesked inte kunde beviljas för fastigheten Gräddö 3:120.
Fastigheten består av ängsmark med enstaka träd och är obebyggd.
Bygg- och miljökontoret bedömde, vid sin första prövning, att allmänhetens möjlighet att
vistas på platsen var kraftigt begränsad på grund av kringliggande bostäders hemffidszon
som sträcker sig ut över sökt tomtplats. Tomtplatsen var dessutom väl avskild från
strandsområdet av större väg. Vid överprövning av ärendet fann alltså Mark- och
miljödomstolen att strandsslcyddsdispens i detta fall inte kunde beviljas.
Mark- och miljödomstolens dom för Mål nr 4541-13 och M 4543-13 med hänvisning till
Länsstyrelsens beslut 2013-07-08, 4032-16072-2013 för fastigheten Sundskär 1:30 är ett
annat liknande fall.
Inom fastigheten finns en befintlig byggnad på nio kvm som enligt domstolen utgör ett
enklare uthus och inte kan anses ha uppförts för bostadsändamål, brygga finns också inom
fastigheten. Fastigheten utgörs av naturmark, kuperad terräng med stenformationer,
skogspartier, buskar och sly. Länsstyrelsen och även Mark- och miljödomstolen beslutade i
fallet att den bod som finns på fastigheten samt naturens utformning inte utgjorde skäl för
att bevilja dispens från strandskyddet för nybyggnad av fritidshus om 29 kvm.
I ett annat ärende från Mark-och miljödomstolen 2012-01-05, Mål nr 4830-11 fann
domstolen att strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus/fritidshus på fastigheten
Närtuna-Ubby 2:14 inte skulle lämnas.
Fastigheten bestod av klippt gräsmatta inhägnad med gärdesgård samt var avgränsad av
befintlig bebyggelse i tre riktningar. Fastigheten var även avgränsad mot vattnet av en väg. I
detta fall bedömde Mark- och miljödomstolen att det inte fanns fog att meddela
strandskyddsdispens utifrån rådande förutsättningar.
Med hänvisning till ovanstående rättsfall, samt det faktum att det inom fastigheten Nysättra
Kvarn 1:53 inte finns någon huvudbyggnad och att domstolen bedömer att skicket på
växtligheten är på väg att förändras och att intrycket är att växtligheten delvis håller på att
återta tidigare underhållen mark, önskar Bygg- och miljökontoret ett klargörande av
miljöballcens särskilda skäl nummer 1, MB 7 kap 18 c § 1.
Bygg- och miljökontoret önskar även att domstolen utvecklar sitt resonemang kring den
osedvanligt stora tomtplats på 3090 kvm som beslutats av Mark- och miljödomstolen.
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Bakgrund

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutade 2013-02-07 att avslå erforderlig dispens
enligt 7 kap 13-15 och 26 §§ miljöbalken samt att avslå förhandsbesked för nybyggnad av
ett fritidshus inom fastigheten Nysättra Kvarn 1:53.
Av motiveringen till beslutet framgår bl a
”Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet
bedöms inte föreligga för sökt bebyggelse.
Lokaliseringen bedöms som olämplig och uppfyller inte kraven i 2 kap plan- och bygglagen
om lämplig placering av byggnader med hänvisning till bland annat natur- och
kulturvärdena på platsen. Förutsättningarna för att medge bygglov enligt 9 kap 31 § planoch bygglagen saknas således.
Bygg- och miljönämnden beviljade strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande
av ett fritidshus inom nu sökt tomtplats 2004-06-03, diarienummer 03-2076.
Strandskyddsdispensen beviljades med hänvisning till att den obebyggda tomten utgjorde en
så kallad luclctomt vilket utgjorde ett särskilt skäl för undantag från nybyggnadsförbudet
med dåtidens lagstiftning.
Någon ansökan om bygglov har inte inkommit till Bygg- och miljönämnden efter det och
strandskyddsdispens och förhandsbesked har därmed förfallit.
Några äldre handlingar för bygglov eller strandskyddsdipens finns inte i Bygg- och
miljönämndens arkiv för aktuell tomtplats. En mindre förfallen stuga, för vilken bygglov
alltså saknas, och brygga finns inom fastigheten.
2013-03-13 överklagades Bygg- och miljönämndens arbetsutskotts beslut till Länsstyrelsen
med yrkande om att Länsstyrelsen ändrar nämndens beslut och beviljar strandskyddsdispens
och förhandsbesked.
2013-11-27 Lst bet 40322-8836-2013, avslog Länsstyrelsen överklagandet.
2013- 12-17 överklagades Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.
2014- 12-17 meddelade Mark- och miljödomstolen i dom P 7442-13 och M 7443-13,
1. Med ändring av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut upphäver mark- och
miljödomstolen Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommuns beslut den 7 februari 2013,
au § 32 dnr BMN 2013-1289, i den del som avser strandskyddsdispens, samt beviljar
strandskyddsdispens för uppförande av ett nytt fritidshus på fastigheten Nysättra Kvarn 1:53
i Norrtälje kommun. Som tomtplats får hela fastigheten tas i anspråk.
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2. Med ändring av Länsstyrelsens beslut upphäver mark- och miljödomstolen Bygg- och
miljönämnden i Norrtälje kommuns beslut även i den del som avser förhandsbesked och
visar målet åter till nämnden för fortsatt handläggning av ansökningen om ett positivt sådant
besked.
Dagens sammanträde
Yrkanden

Margaretha Lundgren (S) för Samverkansstyret (S, C, MP) yrkar
- bifall till överklagande med tillägg enligt skriftligt yrkande (se bilaga)
Ingemar Wallén (M) yrkar för moderaterna
- avslag i enlighet med skriftligt yrkande (se bilaga)
Om röstning

Margareta Lundgen (S), Lennart Svenberg (S), Gunnar Kjelldahl (C) röstar bifall till
överklagandet.
Ingemar Wallén (M), Roland Brodin (M) röstar för avslag.

Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden att
överklaga Mark- och miljödomstolens dom med Samverkansstyrets (S, C, MP)
tilläggsyrkande.

Utdragsbestyrkande

Samverkansstyret (S, C, MP) delar politiskt i grunden Mark- och miljödomstolens
resonemang och därefter slutliga beslut i detta ärende. I Norrtälje kommun
finns det många som lever och verkar inom strandskyddade områden och som
där, på grund av strandskyddet, blir begränsade i sin möjlighet att utveckla sitt
boende. De bedömningar som gjorts i tidigare ärenden av liknande karaktär (se
hänvisningar nedan) har varit väl hårda och därigenom lett till avslag i fall där
Samverkansstyret gärna hade sett att dispens hade lämnats. Samverkansstyret
väljer trots detta att överklaga ärendet då det behövs vägledning i om detta rör
sig om ett förändrat synsätt som också är tillämpbart i samtliga liknande fall. För
Samverkansstyret är det viktigt med rättsäkra, rättvisa och likvärdiga
bedömningar.

Moderaterna yrkar avslag på förvaltningens förslag att överklaga Mark- och miljödomstolens dom
av den 17 december 2014 Mål nr P-7442-13, M 7443-13
Motivering

Vi delar helt förvaltningens uppfattning om att det är ytterst otillfredsställande att fall som är mycket
likartade behandlas så olika. Förvaltningens tjänsteskrivelse redogör för att så är fallet på ett mycket
förtjänstfullt sätt.
Vi menar att när likartade ärenden kan utfalla så olika är detta en fråga för lagstiftaren. Att Mark- och
miljööverdomstolen skulle döma på ett sätt som skapar ett prejudikat som är tydligt tror vi inte är
särskilt sannolikt. MÖDs har inte till uppgift att ta på sig ett åtagande som måste anses tillhöra
lagstiftaren. Det som kan hända vid ett överklagande är alltså att MÖD i värsta fall upphäver Markoch miljödomstolens beslut som nu gett en fastighetsägare möjlighet att nyttja sin äganderätt och
som därigenom kan förlora rätten att uppföra en byggnad på sin fastighet. Det vill vi inte bidra till
utan yrkar därför avslag.
En sak som är mycket intressant att notera är att Mark- och miljödomstolens dom innebär att man
ger en fastighet inom strandskydd samma hemfridszon som fastigheter utanför strandskydd. Man
skriver "I detta fall är det rimligt att hela fastigheten får tas i anspråk som tomt." För oss moderater
är det en grundbult i vår värdegrund att alla skall behandlas lika vad beträffar hemfridszon oavsett
om man ligger inom strandskydd eller inte.

Ingmar Wallén (M) gruppledare BMN
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Yttrande till J O avseende rem iss den 16 decem ber 2014 (JO dnr
5268-2014)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår Bygg- och Miljönämnden att
1. Anta nedan yttrande som sitt eget.
Bakgrund
har anmält klagomål mot nämnden bl.a. med anledning av
handläggningstiden av ett ärende avseende klagomål på störande buller, (dnr
2011-2885)
JO begär den 16 december 2014 yttrande av nämnden i ärendet.
Yttrande
Enligt gällande lagstiftning samt Bygg- och Miljökontorets system för
kvalitetsstyrning ska handläggning av tillsynsärenden ske skyndsamt och i vart
fall utan onödig fördröjning. I det aktuella fallet kan konstateras att så inte skett
med avseende på att slutligt skriftligt beslut (beslut om avskrivning) i ärendet
skulle fattats betydligt tidigare än vad som faktiskt blev fallet.
Däremot har övriga åtgärder i ärendet utförts enligt gällande föreskrifter.
Enligt ärendet utförs avgörande ljudnivåmätning 2012-10-12. Enligt ärendets
anteckningar bedömer handläggaren i samband med ljudmätningen att olägenhet
sannolikt inte föreligger vilket han muntligen meddelar klagande. Därefter dröjer
avskrivningsbeslutet, oförklarligt, till 2014-09-02. Kontoret, och specifikt miljöoch hälsoskyddsenheten, har minst 1 ggr/år sk ”städdagar” då samtliga
handläggare lägger tid på att gå igenom sina öppna ärenden (de ärenden som inte
noterats som avslutade i kontorets ärendehanteringssystem) för att försäkra sig
om att inget ärende fallit mellan stolarna.
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Nämnden har ingen rimlig förklaring till att slutligt skriftligt beslut dröjt, utöver
att misstag har begåtts. Dock har klaganden muntligen meddelats att olägenhet
sannolikt inte föreligger.
Nämnden har bett om handläggarens synpunkter.
Handläggaren avger följande yttrande:
Kommentarer kring handläggningen av ärende med diarienummer 2011-2885
Ärendet inkom till bygg- och miljönämnden den 1 november 2011 och en
indikerande bullermätning genomfördes 12 oktober 2012. På grund av ärendets
art med klagomål på buller från flygverksamhet med svårigheten att genomföra
mätning under någorlunda korrekta väderförhållanden bedömer jag att
handläggningstiden fram till det att mätningen genomfördes inte är onormalt
lång.
Jag trodde att jag skrivit ut ett beslut om avskrivning av ärendet i samband med
att inspektionen och den indikerande ljudnivåmätningen genomfördes.
När det uppdagades att så inte var fallet skrevs ett avskrivningsbeslut omedelbart.
Det är naturligtvis inte försvarbart att berörda parter fått vänta på beslutet och
möjligheten att överklaga. Det är oturligt att detta misstag har skett och jag bär
det fulla ansvaret för att ärendet inte avslutades vid den tidpunkt då det borde
avslutats.
Sammanfattning
Nämnden anser inte att handläggningen har skett i enlighet med 7§
Förvaltningslagen (FL) gällande handläggningstiden mellan olct 2012 tom 201409-02 med avseende på rättssäkerhet. Efter handläggarens muntliga besked till
den enskilde klagande finns en fördröjning om ca 2 år innan skriftligt beslut
meddelas.
Detta har inneburit att den enskilde berövats möjlighet att överklaga nämndens
beslut under denna tid.
Handläggaren har meddelat att han trodde att ett skriftligt beslut om avskrivning
av ärendet gjordes i samband med att inspektionen och den indikerande
ljudnivåmätningen genomfördes.
Utbildning och information om FL har systematiskt givits alla handläggare och
ska vara väl kända. Den förklaring som handläggaren lämnat kommer fortsatt att
hanteras som ett personalärende.
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