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BAKGRUND OCH YRK-A.NDEN M.M.

Miljö- och byggnadsnämnden besiutade den 16 december 2009 att l:irma

shandskyddsdispens och bevilja bygglov för en byggnad på 13,7 kran på

fastigheten Nona Dye l:5. Byggnaden skulle innehålla pumpstation och

toalettrum.

Bengt Eklund överklagade nänrndens besli.rt till länsstyrelsen, som i det

överklagade beslutet al,visade överklagaldet såvitt avsåg strandskyddsdis-

pens och Bengt Eklunds yrkande om att förelägga nämnden att bevilja

bygglov i efterhand ör garage på hans fastighet och en fiskebod på grann-

fastigheten samt avslog överklagandet beträffande bygglov (se bilaga 1).

L:insstyrelsen anslöt sig d:irvid till nzinrndens bedömning att byggnaden

utgjorde en mindre avvikelse från områdesbest:immelsema som var floren-

lig med syftet med bestiimmelserna.

Bengt Eklund överklagar iZinsslyrelsens beslut at1 avslå ham överklagande

av bygglov för byggnaden på Norra Dye 1:5 och att awisa hans yrkande

om {i'reläggande av nämnden att bevilja bygglov för garage på hans egen

fastighet och fdr fiskebod på grannfastigheten. Till stöd för överklagandet

anför han bl.a. följande.

I hante ngen av de bygglovsansökningar haa lämnat in och som
byggnadsnämndcn geft honom avslag på återkommer byggnadsör-
valtningen till områdesplanens klart uttaiade byggnadslörbud.

På samma sida om Vålösundsvägen som hans gamla garage, dvs.
strandsidan, har dock Kristinehamns kommun den 14 juni 2000
(Mbn § 201) bilaga 7) beviijat bygglov ör uppfiirande av en privat
stöffe samlingslokal hots att platsen inte varit avsedd ör byggande.
Åven denna byggnad har kä\-t strandskyddsdispens. Motivationen
ti]] att bevilja bygglov på denna plats var bland annat aft man i bygg-
naden skulie erbjuda offentliga toaletter. De toaletter som finns dzir iir
låsta och den handikappanpassade rampen till dessa toaletter skottas
inte trots att många uppenbarligen söker sig till dem. Likaså hålls de

allmänn)ltiga toalctterna ute vid Picassostatyn lasta, trots att statyn
åt ett popul:irt reheationsmål även på vintem och det finns kafdverk-
samhet som hänvisar sina gäster dil.
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Kristinehamns kommLrns miljö- och byggnadsnämnd har gett dispens
från strandskyddet och bygglov till byggnader lor pumpstationer med
Iörklaringen att byggnadema är erforderliga för utbyggnaden av VA-
systemet. Det finns dock inget som säger att en pumpstation fiir feka-
lier och toalettutymme skulle motverka slmndskyddet och prome-
nadstråkets vackaste vy över VZinems vatten mindre än hans gara-

ge/fiskebod. som man tidigare bedömt huLna upplilras på samma
plats.

Miljö- och byggnadsniimnden bestrider bifall till överklagandet och anfiir

bl.a. följande.

Bengt Eklund j iimltjr miljö- och byggnadsniimndens handläggning
och beslut avseende nybyggnad av avloppspumpstationer vid Vå1ö-

sundsvägen med handläggning och beslut gällande hans egen bygg-
nad, som han i skivelsen ben:imner som garage och i annan skrivelse
som sjöbod.

Toalettrummen byggs ör att vara allmänt tillgiingliga och ska kunna
användas av personer som sitter i rullstol. Miljö- och byggnadsnämn-
dens mening iir att Eklunds :irende inte ?tjämförbart med besluten
avseende avloppspumpstationema e11e6om inget allmänt intiesse

finns som motivelar att Eklunds olovligen uppfiirda byggnad legali-
seras och effersom byggnaden motverkar standskyddets syfte att
långsiktigt trygga fiirutsättningama liir allmänhetens tillgang till
strandområdet.

'Iekniska iörvaltningen anlijr i ,,ttrande att VA-utbyggnaden är en sam-

hällsn]4tig funktion och pumpstalionema en viktig del av den.

DOMSKÄL

L:insstyrelsen har i dct överklagade beslutet rcdogioft liir lillzimpliga be-

ståimmelser i PBL samt gällande områdesbestzimmelser.

Rege ngsrätten har i rättsfallet R-Å 2002 ref. 63 ansett att en basstation för

mobiltelefoni, bestaende av eD 36 meter hög mast och två teknikbodar,

inom ett planområde som betecknats som parkmark, inte är en sådan bygg-

nadsåtg?ird som kan ses som en mindre a1,'vikelse från detaljplanen som

avses i 8 kap. 11 § PBL. I målet hiinvisade Regcringsätten till den proposi-
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tion som låg till grund för PBL (prop. 1985/86:1 s. 713 f.) enligt vilken

best?immelsema om mindre avvikelser inte skulle vam tilliimpliga, om nå-

gon ville anv:inda marken för ett i planen icke avsett uindamål. Regerings-

rätten hiinvisade även till en senare proposition (prop. 1989/90:3 7 s. 51 ff.)

i vilken angavs att bestiinmelsema om mindrc avvikelser tills vidare botde

behållas oför:indrade samt att utplace ng av byggnader för att tillgodose

den allmänna nyttan (t.cx. tmnsformatorer och toaletter) i manga fall borde

kunna bedömas som mindre awikelscr, såvida inte ]äget iir så känsligt att

en planänddng behövdes.

Förvdlhi gsrcittens bedömning

Såsom liinsstyrclsen anfört zir det inte lagligen möjligt aft förelägga nämn-

dcn att meddela bygglov för Bengt Eklunds och hans grannes byggnadet

och den frågan har inte heller prövats av byggnadsnämnden i det beslut den

l6 december 2009 som Bengt Eklund har överklagat. Liinsstyrelsen har

d:inned haft log iör att a\,!isa hans yrkande och överklagandet ska därför

avslås i den delen.

Beträffande frågan om bygglov kan lämnas för byggnaden på NoIra Dye

l:5 konstaterar fiinr'altningsrätten inledningsvis att utrymmet lijr mindre

awikelse {iån områdesbestzimmelser med stöd av 8 kap. 12 § PBL i allt

väsentligt är detsamma som gäller fcir avvikelser fran detaljplan enligt

8 kap. 11 § PBL, jfr. Didön m.fl., Plan- och bygglagen - en kommentar,

Norstedts Juridik, Zeteo. Med hänvisning till vad som framgtu av RÅ 2002

rel 63 och däri återgivna uttalanden i prop. 1989/90:37 samt att det intc

framkommit att läget är så kiinsligt att ändring av områdesbestiimmelsema

behövs, firuler föNaltningsrälten att byggnadsåtgiirden får anscs som en

mindre awikelse från omådesbestiimmelsema som iir förenlig med syftet

med bestaimmelsema. Nänuden har därmed haft fog ör att bevilja bygglov

och överklagandet ska därlör avslås även i denna del.
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HUR MAN ÖVERIOAGAR, se bilaga 2 (Dv 3109/1 B).
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Nathalie Lemaire

I avgörandet har förutom Nathalie Lemaire även deltagit nämndemännen

Birgitta Carlgren, Per Scheutz och Elisabeth Zadik
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Uveri<iagande av strand skrddsd ispens och

BESLUT

Länsst].!:elsen avslår överklagandet av bygglovet.

Länsstyrelsen awisar överklagandet av strandskyddsdispensen och ykandet att
örelägga miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov i efterhand ör garage
och hskebod.

Överklagardet av n ljö- och byggnadsniimndeDs beslut att ansöka om utdömaDde
av vite hos l:insrätt har avgjorts i aDnat beslut (dnl 403-824-10) denra dag

R.EDOGÖRILSE FÖR ÄRf NDET

Vid sammanträden den 16 december 2009, § 190, beslöt Miljö- och byggnads_
n:imnden i Kristinehamns kommun att lämna strandskyddsdispeDs och bygglov
iijr en byggnad på 13,7 kvlll på fastigheten Norra Dye 1:5. Sökanden var Kristine_
hamns kommuns Tekniska ftirvaltning. Byggaaden skall innehåiIa pumpstatioD
och toalettrum. Fasadel skall målas i falurött medan Iitnster och dönar skall ges
en ockragul liirg. I beslutet har nzinuden bl.a. antecknat att pumpstationen behövs
ltir den VA-utbyggnad som sker i området och att toaletten är avsedd itjr allmän-
heten. Nzimnden har också a.ntecknat att den medget avvikelse från områdesbe_
stänmelsema.

Bergt Eklund, fastigheterna Skfingsbol 1;5 och 1:6, bar överklagat beslutet och
anliir bl.a. ftiljande. Enligt gällande omddesbestänmelser ä marken där bygglu_
den skall uppfiiras avsedd som skogsmark, naturmark. Denna pumpstation liksom

Länsstyrelsen Väffnland
651 86 KARLSTAD

Växnäsgatar 5-7 054-19 70 00 (våxerl

054-19 70 22(direkr)
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de anda pumpstatiolletna längs Vålösundet komner att liirätdra onirådets karak-
tZlr. Pumpstationema kan och ska1l läggas under Dratk. I området har miljö- och
byggnadsnä rden de senaste fue1l tiliåtit byggnader som inte stämmel överens
med områdets karaktär. Nair det gäl]er strandskyddet så kan han inre förstå att dis,
pens kan lännas, när han och en granne till honom nekas dispens för att återupp-
föra ett gatage respektive en fiskebod utmed strarden. Länssq{elsen har tidigare
do|l der 5c,.l5niiji:tsaij åii aii ;iEi.rtplriördrLie a! byBgracienra irre ar iove..ens.
stiimmelse med syftet att bereda allmänheten tillträde till straDdell. Till saken hör
!l-å.dt 2lln-.är!eler l11e i:!.!,1+_ ---i§:g 1:,11ii.-n4;I:lal !.ill:,;, i,:. j..,j:: :.1.jr : :i,!j:c!
liir afl promenera. lsräller anl iinds den gång- och cyteivag "o- 5rln5 lälrgre liål
vattnet. Det är också mycket märkligt att bygglov kan liimras ftir en purpstation
med toalett på mark som klassas som skogsmark (natuBark), samtidigt som han
och hans granne inte får återuppöra byggnader lijr fiske*iringen. Prunphusen
uppöIs endast f6r bostadsiindamål och skadar på ett mycket påtagligt sätt den be-
fintliga kultumiljön. De två bodar, hans egen och granDens, som bygglov inte
liimnats {tir, i'I däemot diekt stödjande ftjr kulturmiljön i området.

Bengt EkluDd )akar att bygglov ör det plsneiade pumphuset avslås eller att kom-
munen samtidigt med bygglov för pumphusen ftireläggs att bevilja bygglov i el-
terhald fiir hans garage och grannens nedbrunna fiskebod. Han )rkar ocksä att
L?inssqaelsen besöker platsen och att hal1 får vara med vid besöket. Slutligen yr-
ka! han att Liinsstyrelsen upphäver Kdstinehamns kommuns besiut om vite Iijr åt-
g2irden att återuppftira garaget.

Företrädare Iiir Läinssq.relsen ltar, tillsammans med tjänsteman på kommunens
Tekaiska fiirvaltning och Bengt Eklund, tagit del av fijrhållandena på platsen.

LÄNSSTYRELSENS MOTIVERING

Miljö- och byggnadsniimnden har samma dag som den neddelade strandskydds-
dispens och bygglov ftir pumpstationen, d.v.s. den 16 december 2009, under §
189 beslutat att hos Liinsrätten i Vifmlands l?in ansöka om utdömande av vite en-
ligt eft vitesföreiäggande gällande borttagande av byggnad på fastigheten Skä-
ringsbol 1:5.
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Bengt Eklunds )rkaDde att L:insstlrelsen upphäver komrnuneus beslut att ansöka
om utdömarde av vite har LiinsstlTelsen uppfattat som ett öveiklagande av nyss-
nämda beslut. Detta överklagande skall hanteEs i ett sepamt äreDde.

LänsstyrelseDs bedömning

Struft.lskyddet

PeslinixJliei o:ir siiarid;kl,l.l iirrj i 7 ;i"p. ,r,ii iiirdilcu (:titsr. A \ i d kap. I 2 (
MB liamgår att beslut enligt balken Ifu överklagas av dell som beslutet angår, orr
av9ö.2r,4e1h?r gå1i lrq].. ,:1 e!1el1ei1:-3i-.r1. : tr:

Det allmäma intresse som strandsLfddet är tili lor att skydda bevakas av staten,
kommunema och vissa ideella ftireningat. Niir det gäller gannes möjligheter att
överklaga ett beslut om strandskyddsdispens gäller eliigt fast praxis att denne
skall ha en stirskild rätt (t.ex. nlttjanderätt) till den fastighet som beslutet gäller,
samt att beslutet negativt päverkar dennes rättsställning.

Av handlingama i iirendet framgår inte att Bengt Eklunds fastigheter har rågon
s?irskild rätt knuten till fastigheten Norfa Dyel t5 och som berörs av byggnadsfijre
taget. Han uppfyller således inte de kav som uppställs firr rätt att överklaga beslut
om strandskyddsdispens. Hans överklagalde i denna del skall d:afijr awisas.

Byggloyet

För området gäller orDrådesbestälrmelser enligt plan- och bygglagen (PBL). Des,
sa bestiinmelser består dgbav en generalplan som fastställdes med stöd av bygg-
nadslagel och som enligt övergfugsbestiinrmelsema till PBL gäller som omiådes-
bestämmelser, !ig!§ ornrådesbestiimmelser a[tagna med stöd av PBL. Byggnaden
med pumpstation och toalett :t belägel på mark som i områdesbestämmelsema
betecknats med Rn. Enligt områdesbestzimmelsema skall sådan mark, i de delar
den inte behövs fijr vägar, utgöra skogsmark avsedd som naturpark.

Inom områdeD där on'rrådesbestiinrmelser gäller skall bygglov medges om de i 8

kap. 12 § angivna ft5rutsättringama fijr lov it uppfyllda. Åtg:trden skall såtedes t)
uppfylla kaven i 2 kap. PBL, 2) inte ftiregås av detaljplaneläggniDg, 3) inte strida
mot områdesbestiirnmelser och 4) uppfylla vissa kav i 3 kap. PBL. Av paragra-
fens sista stycke framg& att bygglov får iiimnas till åtgärder som st der n1ot om-
rådesbestlmmelser om åtgärdeD är en mindre arwikelse örenlig med syftet med
bestiimmelsema.
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Bestämmelsema i 2 kap. PBL handlar our allm:i.na intlessen som skall beaktas
vid lokalisering av bebyggelse medan 3 kap. handlar om kav på byggnader m.m.

De bestänmelser som är av intresse i detta:terde Zlr 3 kap. 1 och 2 §s och ftågan
orn mindre avvikelse från orlrådesbestzinrnelsema.

ErliSt 3 kap. 1 § PBL, det s.k. aupassningskavet, skall byggnader utfomas på eft

, r.äI:...11.i: l.tr..l!:* 2e4 5+:j!j! ltll :..in --rI,':'.::.r-,:-r,--rr' .:i : r,. ,iir j.t:
kulturvairdena på platsen. ByggDadema skail ha en )ttre fomt och fitg, sorn är
estetiskt tilltalande, lärplig {iir byggnadema som sådaaa och som ger en god hel-
hetsverkan.

I kapitlets 2 §, det s.k. omgivningskavet, föreskrivs bl.a. aft byg$rader skall pla-
ceras och utfomas så att de elier deras avsedda anv2indning inte inve.kar menligt
på trafiks:ikerheten eller på allnat säft medfijr fara el1er betydaDde olägeDheter för
omgivningen.

Fastigheten Norra Dye 1:5 består av två deiar, en mindre del väster om Vålö-
sundsvägen och etr större bebyggd del öster om vägen.

Byggnaden med pumpstation och toalett iir på knappt 14 kvm och har en nockhöjd
på drygt tre meter. Den skall placems inom den rora deleo av den mindre delen
av fastigheten Norra Dye 1:5, i niirheten av ett ins),nsskydd Iijr sopkiirl och tand-
fiistet till en större brygga. Klagandens fastigheter Skäringsbol 1:5 och 1:6 gränsa_r
jnte direkt till Nora Dye 1r5. Avståndet mellan byggnaden och klagandens fastig-
heter är ca 80 m, ellligt i iirendet tillgiiogligt kalhraterial. Marknivån för fastighe-
ten Skfingsbol 1:5 och den del av Nona Dye 1:5 diir byggnaden skall uppltiras är
i stort sedd densanuna. Marken på fastigheten Skfingsbol 1:6 stiger fråI1 Vålö-
sundsvägen och österut.

Det iir här fiåga om elr byggnad som dels tillhör det VA-nåt som kommuner nu
håller på att bygga i området, dels skall tillgodose alLnänhetens behov av toaietter
utmed VålösuDdsvägen. Att orrådet ftjrses med kommunalt VA är både ett all-
mZinintresse och ett enskilt intresse eftersom VA-situationen i oltrådet är iångt-
ifran godtagbar. Alimiinletens tillgång iill tillräckligt med toaletter i ornråder ä.
också ett allmiiifntesse. Skategin ör utplace ng av toaletter för allmärleten bör
naturligtvis vara den att toaletter placeras så att de iir lättillgtugliga ftjr alll11änhe-
ter. I detta fall har toaletten placerats intill den gång- och cykelväg som leder ut
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till bl.a. Picassoskulpturen. Vägar liksom VA-anordningar som kolnnunen aDsva-
rar ör ZiI el1 del av infrastruktuten i området och ett allmänintlesse. Som tidigare
framgått skall mark med beteckningen RD i ornrådesbestämfielserna utgöra
skogsrnark i de delar som iDte behövs ftir vägar. Själva leölingama till VA grä\,s
ner medan pumpstationema hamnar oval1 mark.

station och toalett fijr allmä*1eteD - som på iDtet vis är utrlrnmeskrävande - utgör
pn ni.,l.a ..' ;1,,-1"- +3n ^6.3,1-"4-. ! r,-,--r.-*^ ,i,^x-r^- -,-ir
mot syflet med besrämmelsema, tr lin om så ligger årg[rden väl i linje med al Rn
mark skall kunaa arv?iDdas för anläggningar som hör samman med iDfiastruktu-
ren i området.

När det sedan gäller byggnadens tillåtlighet utiftån bestäunelsema i 3 kap. 1 och
2 §§ PBL finner Liinsst).relsen att den placering, utformning och fiirgsätt ng som
byggnaden skall ha inte strider mot anpassningskavet i 3 kap. 1 § PBL. Den på-
verkan av sikten söderut - mot ioloppet til Väösundet - som byggnaden kan l]a
frän klagandes fastigheter iir på intet säft sådan att det :iI ftåga om betydande olä-
genleter. Omgivdngskavet i 3 kap. 2 § PBL utgör dämred inte heller hinder mor
bygglov.

Med h?invisning till vad som nu sagts under rubriken "Bygglovet" och då - såvitt
visats byggnadsfirretaget inte heller strider mot någon aman best:immelse i PBL
skall överklagandet avslås.

Föreliigga de om nle.ldeldnde at bygglov för garage oclr
trcrbruntten fiskebod

Eftersom Länsstyrelse[ fuDnit att det var rätt av miljö- och byggmdsniimnden att
meddela bygglov har Länssqrelsen att haDtera )akandet att miljö- och byggnads-
nzimnden liircLäggs att bevilja bygglov i efterhand ft r klagandens garage och
grannens nedbruruta fi skebod.

Det är inte lagligen möjligt ftjr Liinssbaelsen att meddela ett föreiäggande enligt
)-rkandet. Länss§'relsens prövning i detta iirende kan dessutom inte gå utöver vad
miljö- och byggnadsnännden prövat i det överklagade beslutet. I det beslutet har
frågan om bygglov liir klagandens garage och grannens nedbruma hskebod inte
varit fiiremål fiir prövning.

Yrkandet i denna de1 skall därför awisas.
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UPPLYSNING HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni vill överklaga Liinssq,relsens beslut i strandskyddsfiågan skall Ni skriva
till Miljödomstolen i Vänersborg, se bilaga (Ibmullt 21).

Om IJi lill öv.*läga Lä'issi)i'els.iis iiesltrt drrgåerrdy örhiudsbcsketi eniigi FBL
skall Ni skriva till Förr'altningsrätten i Karlstad, se bilaga (formuliir 24).

Detta beslut har fattats av chefsjudst Lars-Ove Olsson, efter föredragniDg av av-
delnirgsdirektör Lars O Nilssor.

Länsstyrelsen
Vämrland

Lars-
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,J",
Ove Olsson .i ';1. J, !1.

T arq O Nilsson

Bilaga

Hur man överklagar

Kopia till

MBN i Krl1n1n
Tekniska öwaltningen i Klhnrn kn
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