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ÖVERKAGAT A VGÖRADE
Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2009-09-29 i mål or M 5943-08, se bilaga A

KLAGANDE
Stasbyggnadsnämnden i Vaxolms kommun
185 83 Vaxholm

MOTPARTER
1. Stephan Hallsten
Gr Magngatan 4
i 14 55 Stockolm

2. Tina Hallsten, sama adess som 1

SAKEN
Strdskyddsdispes m.m.

MIOOVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Moo upphävande av miljödomstolens dom faststäler Miljööverdomstolen
Stadsbyggadsnäindens i Vaxolms kommun beslut av den 23 oktober 2007, § 192,
att inte bevilja dispens från strandskyddsbestämelsera fór et staet på fastigheten
Tyningö 1 :961 i Vaxolms kommun sat nämndens roreläggande att ta bort staketet
vid rorelagt vite.

Dokld 893175

Postadress
Box 2290

103 17 Stockholm

Besõksadress Telefon Telefax
Birer Jarls Torg 16 08-561 67000 08-561 67S S9

E-post: svea.bovrtt~dom.se
ww.svea.se

Expedtionstid
måndag - frdag

09:00-15:00
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SVEA HOVRÄ IT
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DOM M 7581-09

YRKNDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Stadsbyggadsnämnden i Vaxholms kommun har yrkat att Miljööverdomstolen
upphäver miIjödomstolens dom och fastställer Stasbyggnadsnämndens föreläggande.

Stephan och Tina HaUsten har bestrtt ändring av den överklagade domen.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

e
Stadsbyggadsnämden har till stöd för sitt överklagande uppgett i huvudsak
följande.

.
Hela Tynningö 1 :961 (fastigheten) utgörs i dag, förutom av staetet, av obebyggd
natuark som gränsar till stranden i fastighetens nordöstra deL. Fastigheten ingär i ett
omrde som är riksintresse enligt 3 oeh 4 kap. miljöbalken. Dett medfór att det krävs
särkild restrktvitet vid dispensprövningen. Förevarde ärende måste ses i samband
med övrga byggnationer sam Stephan och Tina Halisten önskar utföra på SiD fastighet
men där de fått avslag av Stadsbyggnadsnämden och sedermera även miljödomstolen,
Naeka tingsrätts, miljödomstolen, domar 2009-09-29 i mål or M 66-09 oeh 33-09
(Miljööverdomstolen besiutae att inte meddela prövningstilståd avseende Stephan
och Tina Hallstens överklaganden av miljödomstolens domar, Miljööverdomstolen
beslut 2010-02-18 i må or M 8368-09 och M 8369-09). Om det nu aktuella staetet
tillåts att var kvar innebär det en möjIighet till fortsatt exploatering, s.k.
upprepningseffekt inom fastigheten.

Stephan och Tin HaUsn har vidhållit vad som tidigare anörts samt uppgett i
buvudsak fóljande.

. Fastigheten utgör inte del av ett större område med obebyggd natuark. Fastigheten
har en yta om totat 4000 m2, varav ea 300 m2 är beIägna på västra sida av vägen och
ansluter till stranden. Den del av fastigheten där det nu akueUa staetet är uPl'fört
ligger på östra sidan av vägen. Den östra delen av fastigheten består av 200 m2 mark
med sumpkarak. Vidae ta den allna vägen upp 450 m2 av fastigheten. Det

finns också en transformatorstation på fastigheten ocb en infarväg till

grnfastigheten, Tynningö 1 :962. Fastigheten Tynningö 1 :962 är bebyggd efter
beviljade strandskyddsdispenser. Nordost om fastigheten Iigger Tynningö 1 :99, som

också är bebyggd moo pennnenthus och bar en brygga oeh frggebod vid stranden.

e
Det aktuella staetet har uppfört för att ersätta ett gammalt staet, som sannolikt
uppfórdes under 1950-taet. Staketet hindr inte alliäneten från att utnytja strden

eftersom det är placert på den sida av vägen som vetter åt öster oeh inte bar någon
kontak med vattet. Det finns även ett staket på den del av fastigheten som ligger på
västra sidan av vägen.

Tynningö 1 :961 är en lucktomt efter fastighetsbildnngen 1992. För alImäneten finns
flera andra altemativ för att kunna nå stranden i närheten av deras fastighet. Vidae
fis det goda möjligheter för almänheten att utnytja strändema på andra delar av

Tynningö.
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Natuörhållandena på fastigheten gör att marken är olämplig for bad och friluftsliv.
Det är inte korrekt att den del av fastigheten som ligger öster om vägen utgör en
utsiktsplats över strand och vatten. Det finns andra etablerade utsiktsplatser i
närmrådet. Om akell fastighet skulle kunna tjäna 80m utsiksplats måste betydande
avverkningar av skog och vegetation ske. Dessutom ligger inte staetet på den plats
som Stadsbyggnadsnämnden verkar rnena utgöra en utsiktplats. Den väg som skär
mellan den östra och västra delen av fastigheten är en allmän väg. Trafen ba sedan
de köpte fastigheten 1996 ökat ordentligt. Under perioden maj till augusti är trafiken
ett problem for de boende.

e Det föreligger särskilda skä att bevilja strandskyddsmspens eftersom det finns en
lagakftunnen fastighetsbildning från 1992. I beslutet om fastighetsbildningen finns
angivet att det finns servitut för fastigheten Tynningö 1 :962 att lägga upp två stycken
fntidsbåta för förvarng samt ett servitut för infarväg. Eftersom de påbörjat
processen med bebygga fastigheten år 1999 har de inkommit inom den tioårintervall
som krvs fòr att särkilda skäl med anedning av ett beslut om fastighetsbildnng
finns. Vidar har inte Stadsbyggnadsnämden under den period som de haf pågående
ärnden hos nämden informerat dem om att det finns en tidsbegränsning för att
åberopa detta som ett särskilt skäl fòr strndskyddsdispens. Det är oskäigt att de ska
kunna lagstiftingen eller käna till Naturvårdsverkets rekommendationer.
Fastighetens karakär forändras inte jämort med den planenng av området som förelåg
1992.

.

I området har strdskyddsdispens beviljats avseende uppförande av pennanenta

bostäder moo tillhörande gäststuga, garge, bastu samt brygga/ryggdäck. I dessa fall
har det inte förelegat 1ika staa skä til strandskyddsdispens som det gör betande
deras fastighet.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

e På fastigheten Vaxolm Tynningö 1:961 råder strdskydd inom 100 mete från
strandlinjen. Inom strandskyddsområde får inte b1.a. anläggningar eller anordningar
utföras som hindrar eller avhåller allmäneten från att beträda ett omr dä den
anars skulle ha fått fårdas futt eller som väsentligen fórsämar villoren för djur eUer
växtarer (7 kap. 16 § 4 miljöbalken i dess lydelse före den 1 juli 2009). Dispens från
strdskyddsbestamelsema får meddelas endast om det föreligger särkilda skäl och
om det är forenligt moo förbudets syfe.

e
Btt staet utgör en anläggning eller en anordning som omfatts av fórbudet (prop.
1997/98:45 del 2 s. 86). I liet moo 1änsstylsen oeh Stadsbyggnadsnämden finner
Miljööverdomstolen att fastigheten Tynningö 1 :961 är en obebyggd naturomt 80m är
tilgänglig fór det rörliga frluftlivet. Det är uppenbar att det uppforda staetet
avhåller aImänheten att beträda området. Det har inte framommt någon
omstädighet som, vid en avvägnng mellan allmäna och enskilda intressen utgör
särkilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelsema fór att bygga staetet.
Överklagandet ska därör bifallas oeh Stadsbyggnadsnämdens beslut att inte medge
strdskyddsdispens fastställas. Vid denna utgång ska även Stadsbyggnadsnämdens
fóreläggande att Stephan Hallsten oeh Tina Halsten ska ta bort staetet senast tre
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månader efter att dett beslut vunnt laga kraft fastställas liksom beslutet att förena
fóreläggandet med vite om 5 000 kr, 2 500 kr vardera fór Stephan Hallsten respektive
Tina Hallsten för vare tidsperiod om en månad räkat från utgången av den fórsta
tidsfristen til åtgärden är utfòrd.

Miljööverdomstolens dom får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.
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I avgörandet har deltagit hovrätslagmanen Per-Anders Broqvist, hovrättsråden
Henrk Runeson och Karn Kus, referent, samt fastighetsrådet Jan Gustasson.
Enhälligt.

Föredrgande har vart Johan Lindqvist.
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1. Stephan Hallsten
Grev Magnigata 4
11455 Stockholm

2. Tina Halste
Adress som ovan
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Mål nr M 5943-08
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SVEA HOVRÄiT
Rote! 0611

INKOM: 2010-06-18
MÀLNR: M 7581-09
AKTBIL: 17

MOTPART
Stabyggnadnämden i Vaxolms komrun
18583 Vaxoli

ÖVERKAGAT BESLUT
Länstisen i Stockholm län beslut den 28 november 2008, dn. 4032-07-

110057, se domsbilaga 1

SAK
Strandskyddsdispen

DOMSLUT

Miljödornolen bifaer överklagandet och beviljar dispns från bestäeisern om

standskydd i 7 kap. miljöbalken fõr stet på fasgheten Värdö Tynngö i :961.

Dok.Id 152692

Posadress
Box 1104

131 26 Nac Strand

Besksadres
Augutedalsvägen
20

Telefon Telefax
08.561 65600 08-561 657 99

E-post: naka.tigsn~om.se
ww.nackatigsrtt.domsto1.se

Expedtionstid
måndag - frg
08:30- i 6:00
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Stasbyggndsnänden j Vaxolms kommun avslog j beslut den 23 oktober 2007,

§ i 92, bLa. ansöka om strandskyddsdispens i eftrhand for plan uppfört på faig~

heten Vaxolm Tyningö 1 :961 oeh rorelade samtidigt ägara til fasgheten, Tina

och Stephan Halsten, att ta bort planet inom tre kalendenr eftr det att

beslutet vuit laga krft.

Tina och Stepha Hallstn överklagade beslutet till Lässtyelsen i Stoekholms län

som avslog överlagandet i den del det avsåg trAga om strandskyddsdispns oeh

föreläggande att ta bort staetet.

YREN M.M.
Tina oeh Stephan Ha11sten har överklagat beslutet oeh yrkar, såsom det få fõrstå,

att miljödomstolen upphäver länstreisens beslut.

Til std for överklagandet ba Tin oeh Stephan Halste anrt bLa. fòljande.

Det akella staetet byggdes 1996 och erate ett s.k. Gunebo-stägsel frAn 1960-

taet. Det gama stgslet var sönderostt oeh i dåigt skiek. Stägslet hae sam

stkng som det nu akella staetet. I över hä1ften av de dela som fasgheten

Tynngö 1 :961 angränar mot granasghetem saas idag stet. Det upförd

stet avhåler inte på nåot sätt allmãneten från at betrãda denn hittlls obe-

byggda tomt. Fra till fastighetsdlnigen 1992 var fagheten del av en större be-

byggd fastighet. Det Ïar hålas för visst att allmäneten sanolik fortarande upp-

fatt det på såt sitt eftersom det a1drg hät att nåon besökt marken. A vsiten

med fastighetsdelngen var i sig att fasgheten skulle bli bebyggd och "ianprå-

tagen som tomt".

Stadsbyggnadden har ytat sig i mået oeh vidhller sin tidigare instllng.

Tina och Stepha Hallst ba ytat sig över vad näden anrt.
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DOMSKÄ
Den 1 juIi 2009 ändrades miljöbalens bestmelser om strandskydd. A v punn 2

i övergångsbetäelsern till författingsändrngen (SFS 2009:532) framgår dock

att äldre lagstifung tilämpas på ärenden sam påböijats fõre den 1 juli 2009.

Inedngsvis noterar miljödomstolen att den akella de1en av fasgheten Tyningö

i :961 omfatt av stiandskydd, vilket i det fall har en omfatting av 100 meter

frn strdlinjen. Dessutom är fastigheten be1ägen inom ett omrde som i 4 kap. 2 §

miljöbalen utpeka som ett område av risintresse rur tusmen oeh frilufslivet. In-

om oinådet ska tuismens oeh frluflivets, främst det rör1iga frluflivets, intress-

en särskilt ska beak vid bedömningen av tillåtligheten avexploatergsfõretag

eller andr ingrepp i miIjön.

Syftt med standskyddet är, enligt 7 kap. 13 § andra styeket miljöbalken, att trgga

föruar ffr allmänete fr1uftliv oeh att bevara goda livsvillkor på land

och i vatten fõr djur- och vävet. Således fà mom strandskyddat område bl.a. inte

andra anäggningar eHer anordnngar utföras som hidrar eller avhåer almäneten

från at betäd ett omre där den anars skle ha fàtt fårda frtt eller som väsent-

ligen försäm livsvillkoren fõr djur- eller växtaer, se 7 kap. 16 § 4 p miljöbaIen.

Finn säkilda sk :f dispens medde1as från ffrbudet enligt 7 kap. 18 § miljöbal-

ken.

80m anges i fõrarbetena till miljöbalen bör möjligheten att bevilja dispe fr den

näda bestelsen om standskydd tillämpas restvt se prop. 1997/98:45 del

2, s. 88. Vidare anges i saa forarbeten betäfande särkilda skä att dispens ka

meddelas bland anat om anäggningen ska uppfõras på en plat 80m är väl avski1d

från stdområdt oeh dar sakar betydelse ffr bad oeh frlufsliv eller då en an-

läggng är avsed för det rörliga fruflivet eller i var fall inte inkräner alän-

hetens möjlighet att nyta strden, se a prop. s. 89.

Miljõdomsolen, 80m hållit syn i målet gôr tõljande bedömng.
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Pâ fastigheter Tynngö 1 :961 oeh Tynnngõ 1: 104 har uppfört ett staket mot

Norra Tyningövägen. Vägen löper således meUan staetet oeh standområdet. Den

del av fastigheten på vilken staetet är uppfórt får anses vara avskild från strandom-

rådet. Staetet inkräner inte heller möjligheten för allmäneten att nytja standen.

Miljödomstolen finer vid en sammantagen bedömng att staetet inte hindrar

al1mten til att få tillgång til strden oeh att det därr inte ka BIses st! i strd

med strandskyddets syfe. Överklagandet ska däór bifallas.

BUR MA ÖVERKAGAR, se domsbilaga 2 (DV 427)

ÖVerklag se~róbober 2009. prövni~i~d ïr-

o V 1/ t! (lj/~
Ca Wilun t J:~;:r lnds

I domstolens avgörade har deltat tingsfiskalen Car Wikund, ordfõrade, oeh
miljörådet Jan-Olof Aridsson. Domen är enhä1lig. Föreagande har vart bered-
nigsjursten Alexandra Venander.
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Klagande
Stephan och Tina Hallsten
Grev Magnigatan 4

11455 Stockholm

NACKA TH,lrr.. i~TT

Ink 200B -12- i 2

Akt. H. .~~J!Ys. - ~~....

Aklbil.....~.......................

Överklagande av ett vägrat bygglov och
strandskyddsdispens för plank på fastigheten Tynningö

e 1 :961 i Vaxholms kommun. ,
Beslut
Länsstyelsen upphãver det õverklagade beslutet i fråga om bygglov oeh

e byggnadsavgift.
Länsstyelsen avslår överklagandet i fråga om strandskyddsdispens oeb
fOreläggande att ta bort staketet.

e

Bakgrund
Miljö- och stasbyggadnämden i Vaxo1ms kommun fatde den 23 oktober
2007, § 192, det beslut som frgãr av bUaga 1.

Stephan oeh Tina Hallsten har õverklagat nämdens beslut oeh anfOr i huvudsal
följande. Staetet/planet ersatt'befitligt stetpå bàde Tyngö 1:104 och
Tyningö 1 :961. Arbetet med att ersãtta det tidigare stakett fõr Tyingö 1: 104
utfrdes 1994 oeb fõr Tyingö 1 :961 ãr 1996. För fastigheten Tyningö 1: 104 är
det nya staetet i sama höjd som det tidigare staketet som det ersate. Däremot

är det nya staketet pi Tyningö 1:961 hõgre li det tidigare staetet för att
haronisera med staketet pi fasgbeten Tyningti 1: 1 04. De aner att de har rätt
att erätt befmtligt staet på de båda fastighetema. Att de inte var kuiga om
grwdragningen meUan stakei och plan 1994 respektive 1996 är uppenbar.
Denna information var då inte lãttilgänglig som idag. Eftersom fastigheten ligger
mot vãgen med alt vad det inebär i :fåga om stõrandebuller och inyn fis det

skã1 att medge undatag oeh godkäna planet i efterhand. Det finns många andr
fatigheter på Tynningö med samma placerig mot akell väg där det uppfört

staket oeb plan. Skilladen mellan staet och plan i àetta fall ãr enligt
Vaxolms kommuns defmition 35 em på hõjden. Planet ãr 155 em högt medan
ettstâkt enligt denna definition få var maximalt 120 em. På kommunens
hemsida poängteras att höj den 120 em inte ãr optial ur säkerhetssypun oeh en
överliggare rekommendera varr den totala Mjden bil högre li 120 em. Kravet
om min 30 procent luf mellan ribborna uppnås med det nya stetet

Klagandena yrkar vidae att lãnstyelsen fòretar besiking på platen för att visa
att områdets karak inte påverka negativt av det uppfòrda plaet, art det inte
fin något hinder mot att bevilja bygglov samt hurvida områet har vart oeh ãr

e

POstlUS
Lansstyrelsen
Juridiska enheten
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Bes6ksdress Telefo TelefB Ellosllbbplals
Hantverkrgatan 29 OB-785 40 00 (YX) 08.7854615 (ei) infj~ab.lslse (ex)

ww.ab.lslse
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e

tílgängIigt fõr allmãnheten oeh att fõrutsättingar finns fòr att bevilj a
strandskyddsdispens.

Motivering
Fråga om bygglov och byggnadsavgif
Av 8 kap. 2 § plan- oeh bygglagen (1987: 10), PBL frmgär att det klãvs bygglov
fór uppfórande av plan Enligt ett uttalande av departementsehefen i prop.
1959: 168 (sid 137) ska staet oeh grnda av sedvanlig beskaffenet inte kräva
bygglov. Enligt fòrarbetena till PBL 8 kap. 2 § 7 inneblr dena regel ingen
ändrng i det avseendet (prop. 1985/86: 1 sid 690). I kommentan til PBL (Didon
m. fl. sid 8:24) sägs fòljande: "Med plan avses inägnader som är högre än ett
normalt staket. (...) Det sakar betdelse av vilket material planket ãr gjort. I
prais bruar bygglovsplikten bedõmas mera med hlisyn til murens eUer

planets lãge, utfrade oeh bestädighet !i utifrãn något bestt höjdmått." Det
finns inte någonstas mer exakt angivet var gränsen gâr mellan ett bygglovpliktigt
plank och ett icke bygglovplikgt staket I normalt språkbru torde en gles
inä.gnad upp til midjehõjd var att betrakta som ett ìyiskt staket. Täta
konstrioner är däremot egentlgen allid att betra som plan, oavsett höjd.
Ändå anses att det, då det gä11er bygglovsplikn, finn det en nedre grän under
vilken lov ej krvs. Enligt länsstyelsens mening kan generellt sett följande sägas
om grsen menan ett staet oeb ett plank. En gles konstrktion kan tilåtas vara
relativt hõg oeb änd! anes vara ett staket. Då det gäller tata konstrioner är i
prieip aUt som överskrder normal midjehöjd ett plan. Lässtyelsen bar i

tidigare beslut ansett at en konstrion som överstiger cirka en meter är att
betrak sam ett bygglovsplikigt plan. I förevarande fall är det dock fråga om en

relativt gles konstrkton vilken ãr mer genomsiklig ãn de konstrioner som
enligt länsstyelsens uppfatting är att betra som plank oeb. den omfattas

dãred inte, trots sin b.öjd, av bygglovsplik enligt PBL. Då det inte är fråga om
en bygglovsplikig åtgãrd upphävs besiutet om att avslå anõkan om bygglov.

Enligt 10 kap. 4 § PBL ska byggnadavgif ta ut om någcm uta loy utfór en
åtgãrd som kraver bygglov, rivningslov eller marklov. Då det inte ãr fråga om en
lovplikig åtgãrd ska byggnadsavgift inte ta ut. Beslutet upphäVS däned i denna
deL.

e

e

.
Fråga om strandkyddsdispens
Enligt 7 kap. 13, 14 oeh 16 §§ miljöbalken (1998:808), MB råder strdskydd vid
havet och vid insjöar oeh vattendrag. För fastigheten Tyingö 1 :96 I gäller
standskydd intill i 00 meter från stranden. SåvItt frgär av handlingama i
ãrendet är den akella delen av fasigheten Tynningö 1 :961 inte ianprågen
som tomt utan tillgänglig fòr det rörliga frluftslivet.

Syftet med strdskyddet är att trgga fòrutsãttingara fõr allmänetens frluft-
liv och bevara goda livsvillkor på land oeh i vatten fòr djur och väXtlivet. !nom
strandskyddsområde få bL.a. anHiggningar eIler anordningar inte utiras som
hindrar eller avhAller allmäneten från att beträda ett område dãr den anars skulle

2 (3)
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ha fàtt fårdas fritt eller som vãsentligen försärrar livsvilkoren för djur- eIler
växtarer. Länsstyelsen får enligt 7 kap. 18 § MB medge dispens från bestäirnel-
serna om strandskydd om det finns särkilda skäL. Länsstyelsen har överlåtit
befogenleten att meddela dispenser inom det akella området til Vaxolms
kommun.

e
Lagtextens utformning är.ett tydligt uttck fór att restrikivitet ska iak i fråga

om at meddela undatag. Av förabetena til miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 2,

sid. 82-92) framgãr at man vid dispensgivningen ska ta hänsyn bl.a. till
omfattingen av åtgärden eUer anläggningen och områdets betydelse nu och i
framtiden. Inom omràden av sãrskild betydelse fõr natården och friluftlivet

bör dispens normalt aldrg medges.

e A v 7 kap. 25 § MB framgår att bãnyn ska tas ãven til enskilda intrssen. I fõ-
rabetena anges att inepp som motiveras med hänsyn till natårds- oeh miljö-
intressen betras som angelägna allmlia intressen.

Länsstyelsen finner att ett staket med utformg och placering som det nu
akella avhåller allmänheten frân att betra et amråde ci den anar skulle ha
fã fårdas frtl.

e.

Vid den intresseavvä.gning sam ska göras i arende enligt miljöbalen, fier län-

styelsen at det allmäna intresset att inte yterligare inkra fõrutsättgama
fbr allmänetens frluftliv övervlier Stephan oeh Tina Hallsen enskilda in.

tresse att få uppfõra ett staet på platsen. Vad de anr i sitt õverklagande ändr
inte den bedömningen. Det fOreligger därör inte några sMana särskilda skä. fOr
dispens som avses i 7 kap. 18 § MB. Med hänsy härll fis det inte i den delen
skä atl ändra Miljö- oeb stadsbyggadiidens beslut

Vid denna utgåg salas skll a'tt fõreta besiking på platsen, och yrkandet däomavslås. '
e

Hur man överklagar
Dett beslut kan i den del det avser dispens från standskyddsbestelsema
õverklagas hos Míljõdomstolen vid Nacka tigsrätt enligt bilaga,r;i

kan överklagas hos Uiisrättn i Stockholms lãi enligt bilaga,Z~~ .
r -- '~ùv ~.

Boel Persson

länassessor

Kopia til

Miljõ- oeb stabyggnadämden i Vaxolms kommun
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i/ Stehan Halsten delg

vTin Hallsten delg
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Jurldll~lIniln

2U01. '"' l. i. ~

§ 192 403

Tynningö 1:961 (Norr Tyngövägen 8B), dnr 200:1517
Stephan och Tina Hallsten, Grev Magnigatan 4, 114 55 Stockholm
Uppförande av plak, redan utfrt

Ankan avser bygglov i efterand fõr plan.

Plaet har längden ca 30 m oeh höjden 1.7 m oeh är uppfört u1mOO Norr

Tygövägen i fastigheten nordöstr deL.

UTÖRD ÁTGÃR
AnBI'om at byggadtgarerpägA ocIiha utfrt på Tygö 1:961 ba
inommt ti fõrvaltngen Vid platsbeslSk 2005- i 0-14 bar stbyggn-
eneten bI a konstater at et plan upfõrt ut:ed Norr Tyngövägen
Plaet fortiter ca 60 m in pl fagheten Tyngö 1: 1 04 som igs av sökaen
(detta behalas i separat ärende).

Det utfrda plaet ba iote prvat genom anka om lov. Fasgletsgaen
ba i bre 2000425 informer om beselser i plan- och bygggen
10 ka.och miljô- oeh stabyggnen har i beslut 200-12-051A
faghetigaren tillfle att inomma med bygglovsaöka i efter sen
2007 -02-28 för utfôr plan. Anöka bar inkommt 2006-12-20.

VAGVERKTS YTlE
Vägveret aner i ytde daterat 2007-08-28 att planets placerg
iner pi vägåJlningsom:et och däed ãr till oUl.genet för vãgens
bestAnd, drft eller bniande, speciellt or drft. och undelssynun
P1aiets höjd och placerng ba oekså medrt at siken fõrsat betdligt

vid utf fr fagheten. Vägverket avstker att bygglov lämas i efterhad

med nuvarde placerg. De ba dock inget att er om planet flyt sA. att
minta avståd til belagnngskat blir 3.5 m och placerngen inte innebär at
sikt försäm vid utfar fr garaget.

FÖRUTSÃTIGAR
Fasghete Tyngö 1 :961 ligger inom sa bebyggelse. har areaen
4 063 ni och sic enligt byggJovarvet van obebyggd.

För hela fasigheten giUer strdsydd enigt 7 kap 13 § miljöbalen (inom
100 m frAn strdlinjen på land och i vaten). Överiklanen riktinjer anvands
av stbyggadden som vägledg i arenden utar detaljplanerat
omre.

Justerandes sig Utdragsbestynde

........(1..... .......cli........ .......................... ..........(1-G..01..................................
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e

fort Tyngö 1:961

Miljö- och stabyggnsnen haunder § 238/2006-12-05 behdlat

anka om bygglov f(r utfór bryggalggdäk i fasghet nordväs del
samt anõkan om bygglov f(r uppfõrane av frtidsusastu och ande ~v
båtuppIäggngsplat. Nämde beslutae
- at med std av mijõbalken 7 ka §§ 13 oeh 16 avsIl anka om
stdsddsspen i efterd ror utfrt bryggda med hävisnng,ti at
niden fier ar anläggngen avhåer aJlmänbet från' at be
omrãdet och att näden bedõmer att det inte £i tillrãkliga sãlda

skä ar låta anggngen var kvar.
- att med std av milöbalen 26 le § 9 fõrelägg ägar till Tyngö 1:961.
Steha oeb Tin Halst. at se 2007-05-31 ta bort bryggdäket inom

Tyngõ 1:961 och1:103.
- at med std av miõbalen 7 le §§ 13 och 16 samt pla- och byglagen

2 ka avslA anka om bygglov oeh strdsdddispeo för tõrelagen
nybyggn av frtidshusastu oeh anordde av upplag (bltppligggsplat)

moo bävig till at nãden fier at åtgier kommer au avb
alet fr att betrãd om.et oeh at näen bedömer at de inte ti
tilhldga sãrkilda skäl fõr att fA utfraåtgärer
- att åtemtter ankan omstrankyddssp fõr utrd brgga til
stadbyggneneten fõr att läm ägam till Tyngö 1 :961 tilltae at
inomm med hadlingar som visar att utfrd brygga kommer att nytas
geenamt av fasgheter Tyngö 1:961 oeh 1:962.
Ägam till Tyngö 1:961 ba genom ombud överlagat beslutet till
länstelsen. Sökaden ba 2006-12-20 inommt moo brev fõr att klgora
vilka fòrutsttnga 80m gãler ffr brygganägging på Tyngõ 1 :961. Det
behadlas i separt ärende.

e

e Stabyggnffrvaltingen har vid platsbesõk 2007-09-06 konstaat ar ett
uthussjõbod med 17 in byggn- oeb bruttara uppfõrt i fastighets

nordvästr deL. Dett kommer att behadlas i separ arnde.

e i

STADSBYGGNADSFÖRV ALTNGENS YTE OCR FÖRSLAG TILi."
BESLUT
Utfõrt pla fõrutsãtter undata fr strandskyddet. Anöka behandlas

därr ävei som ankan om undantag frAn standskyddsbestmelsem.

Enigt 8 ka 12 § plan- och bygglagen skal ansökngar om bygglov fór ltgãder
mom oinen 80m inte omfatt av detaljplan bifallas om ãtgär bi a upfyller
kraven i 2 lep oeh 3 ka 1,2 oeh 10--18 §§ plan- oeh bygglagen.

Mar- och vatomrãden skall enigt 2 kap 1 § plan- oeh bygglagen använda
fõr det el1er de ändaål rur vilka områdena är mest lämpade med häyn till

Justerandes sign Utdragsbestykande

..........(l.... ......Jl........... .. ........................ .........l1Jû.ø'01M................................
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,fort Tyningö 1 :961
1

beskaenet och lãge samt fôreliggande behov. Företräde ska ges sã
användng som medfõr en fr allmän sypun god hushåg. Vidae engt
2 kap 1 § pla- oeh bygglagen ska vid planggng och i ärde om bygglov
och fõrhandsbesked bestämelser i 3 och 4 kap miljõbaIen ti11pas.

Kusomret och skgãrda i Söderand oeh Uppland fr OxeIösun ti
Herräng oeh Singö omfat av desärlda hushgsbestels i 4 ka
mijõbalen Det omre är moo hänyn till de na- och kultuären 80m
£i i omret i si he1h riksintrsse. Exploategsfõretg och an ingr i

mijön fh komm til std enda om de kan sk på ef såd sä 80m inte

påtglgt sk omrts nat- oeh kutu. Vidask tuen och
fruflivet, frst de rôrliga frluflivet, inen slkit bea vid
bedmngen av tiåtghen av exploatengsfõret oeh andr ingrep i miljön
i omr
Fasghete omfat av strands engt 7 kap 16 § miljöbalen viet
inebär tõrbud bI a mot upfõrade av ny byggn eller an anãggga
eller anordgar 80m hieUer avhåIer alete från att bet et
omre där den anar skle ha fàtt fårda frtt eller som vlstlgen
försäI livsvillkore fõr djur- eller växta. Syf moo strds är.
at trgg ffrutsättngar rur allmeten frlufliv och at bevar god

livsvllkor pi lad oeh i vatt rur djur- ocb växvet

Fasghete är aIleianttsligt tilgäglg oeh utfrt plan bedms ej vaa

föregt med strdsddet syf enligt 7 kap 13 § miljnbalken. SArlda
skID 1& dispen frAn stdsyddet ror des åtgäder bedöms sålOOes ej

fõligga

Alänt kan sigas att standoi: som är tillgäglga ror allmänhet i

skägären är av stort väde tõr frluftslivet. Fasgheten ingår i ett ome
som är riksintresse p g a dess samade natu. och kutuärden engt 4 le
miljnbalken. Dett rurstäer behovet av det byggnadsrorbud som

strandskyddsbestãelsema inebär.

Stasbyggnadsfõrvaltninge bedömer at planet är frande i

landssbilden ooh åtgären av dena anedng stider mot 3 le. 1 § plan-
ooh bygglagen. Åtgäden bedöms inte upfyIla krven tõr bygglov avseende
kraven på träkeret enigt 3 lep 2 § pla- oeh bygglagen.

Enigt 10 kap. 4 § pIan- och bygglagen skall en byggnavgift ta ut om
någon uta Iov utror en åtgärd 80m kräver bygglov, rivnngslov eUer marklov.
Byggnadavgiften skall bestäas till ett belop 80m motsvar fya giger

Justerades sign Utdragsbestyrnde

.....(t.......... .../Ç................ .......................... .....l1Ja.a.i.Oi...................................
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den avgift fõ bygglov som skule ha betalts om lov till sama ltgãrd hade
medelat. I det fal blir det 4 x 3 360 = 13 440 kr.

Engt 10 le. 14 § pIan- oeh bygglaen ba byggnäde rä1 att
tõreliggiga om rllelse. Föreläggandet få engt 18 § dito la oeh

leitel fõrenas moo vite. Stabyggsnämnden få i egenskap av
tiUsynyndighet engt miljöbalen 26 ka 9 § meddela de fórelãggaden

oeh fõrbud 80m behövs i ett enskilt fal for att mijöbalken samt fõrefter,
doma och andr beslut 80m ba meddelats moo std av bal sk

eftlevas. Belut om fõreläggaden eUer fõrbud få föreas med vite engt

mijöbalen26 le 14 §.

StabyggØraltngen tõresiAr stabyggen beslut
.\

att avsl! anka om bygglov i eftd fõr upfört plan med hivig
till at planet Dr frane i ladssbilden sat inver mengt pl
treret oeh daOO inte uppfyller krven fõr bygglov engt 8 kap

12 § plan- oeh bygglagen

at med stö av 7 ka 13 oeh 16 §§ miIjöbal avsll anka om
stdskydddispen i efterha fõr uppfõrt plan med hlvisng till at
anigggen avhãller allmäet :fAn att betr omret oeh at de inte
£i ti1lkliga särlda skä at Ilt aniggngen var kvar,

at byggavgift engt 10 ka 4 § pla- och byggagen skl ta ut av

Stepha oeh Tin Halen i egenka av äga ti fatighete Tymgö
.1 :961, med 6 720 krnor var

att med st av pIan- och bygglagen 10 le 14 § oeh miljõbalken 26 ka § 9

fòrelägga äga till Tyngõ 1 :961, Steha oeb Tina Hallste at ta bort
plaet senast inom tr kalenderåner efter det att dett beslut vut laga
kr,

,)

att med stöd av plan- oeh bygglagen 10 ka 18 § oeh miljõbalen 26 le § 14

fõrea fõreläggandet med löpande vite om 5 000 kr, 2 500 kr varer fõr

Stepha Hallsten respektve Tin Hallsten fõr vare tidserod om en mãn
räkat frAn utgAngen av den fórs tidsfrste tills hgären utförts.

Jusrandes sign Utdragsbestykande

........(J......... .........â.......... .........................: ........GuilØ..I.O:.. ................................
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BESLUT
LJElAlWI1ClH0t iJ

JiiICl1lkr. .nhUln

2001 ,.11= i J

Stabyggnsnden besluta

att avsIl anökan om bygglov i efterhand fõr up p me hävig
till at planet är frmande i ladskapsbilde sat inver mengt på
trkslkerhet oeh cUoo inte upfyller krven fór bygglov engt 8 le
12 § pla- oeh bygglagen,

att, moo st av 7 kap 13 oeh 16 §§ mijöbalken avsli anka om
strdsddspen i efterd RSr uptõrt plan moo hãnvisning till aU

angnen avhã11er allmänet fr at betäd omret oc at det inte
fi tiklga särlda skä att lita anäggngen var kvar,

at byggnsavgift engt 10 ka 4 § plan- och bygglagen sk ta ut av

Stephan oc Tin Haen i egenskap av äga till fasghet Tym
1 :961, med 6 720 krnor vanera,

~ med std av"pla- oeh bygglagen 10 ka 14 § oeh miIjöbalen 26 ki § 9
RSrelägga iga till Tyngö 1 :961, Stehan oeh Tin Ha at ta bort

plaiet se inom tre kalen efter de at det beslut vut lakr
at moo stöd av pla- oeh bygg1agen 10 le i 8 § oeh miljöbalen 26 ka § 14

RSre ffrelãggdet moo 1öpande vite om 5 00 kr, 2 SOO la var ftr

Stepha Halsten respektve Tin Halst ffr vare tidsod om en in

räat frln utgången av den ffrs tidsmsten tills åtgäen utfrt.

Byggndsavgiften ska inbetas till Lästyelsen i Stockholms lãn

postgirokonto 3 51 72 - 6 inom två måader efter det att dett beslut vut
lag krft. Pâ taongen ska göra hivisning till stabyggnädens
beslut med pargrafumer oeh datu.

A vgift utt med 3 360 honor enligt fastäd taa.

Det beslut kan överldaga inom tr veckor fr de da dä den klagade
fick del av beslutet (se bifogad anvisng). '

Justerades sign Utdragbestyande

.......(t......... .. ...it......... . ......................... ..........fuafl.lOU..................................


