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SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
Rotel 060304

DOM
2018-12-03
Stockholm

Mål nr
P 1688-18

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-02-09 i mål nr P 6453-17, se
bilaga A
PARTER
Klagande
SMA Mineral AB, 556206-3874
Ombud: Jur.kand. Sofia Hedelius
Alrutz Advokatbyrå AB
Box 7493
103 92 Stockholm
Motparter
1. Byggnadsnämnden i Region Gotland
621 81 Visby
2. Kristina Åberg
Gammeluddsvägen 36
132 46 Saltsjö-Boo
3. Lars Rodvaldr
Adress som 2
Ombud för 2 och 3: Jur. kand. Gunilla Högberg Björck
GBH Miljörätt, Harvvägen 20
744 31 Heby
4. Marie Sahlsten
Ymsenvägen 2
120 38 Årsta
5. Lars Sahlsten
Strandvägen 9
149 34 Nynäshamn
SAKEN
Bygglov för anordnande av upplag på fastigheten Klinte Klintebys 1:4 i Gotlands
kommun
___________________
Beträffande domslut se nästa sida
Dok.Id 1433846
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 675 59
08-561 675 50
E-post: svea.avd6@dom.se
www.svea.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen

DOM

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT
Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställer Mark- och
miljööverdomstolen Byggnadsnämnden i Region Gotlands beslut den 17 maj 2017,
BN § 110, att bevilja ansökan om bygglov.
___________________
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YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
SMA Mineral AB (bolaget) har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska fastställa
Byggnadsnämnden i Region Gotlands beslut att bevilja bygglov.
Lars Sahlsten och Marie Sahlsten har motsatt sig ändring.
Byggnadsnämnden i Region Gotland (nämnden) har medgett ändring.
UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Bolaget har åberopat detsamma som i mark- och miljödomstolen med följande tillägg
och förtydliganden:
Täktområdet ligger inom riksintressets delområde 50 C. De böljeslagsmärken som
skyddas som riksintresse är lokaliserade till Klintebys gård, dvs. till delområde 50 B.
Det som riksintresset ska skydda i delområde 50 C är berggrundsblottningar i form av
vertikala skärningar. Sådana vertikala skärningar tillkommer fortlöpande i samband
med bland annat täktverksamhet. Upplagsplatsen är anlagd på platt åkermark med ett
jordtäcke som hårdgjorts med packad kalksten. Av naturliga skäl förekommer de
vertikala skärningarna endast i själva täkten och inte på den horisontella
upplagsplatsen. Att även upplagsplatsen ingår i delområde 50 C kan ha sin förklaring i
att området har ritats efter ett flygfotografi där hela det vita kalkstensområdet,
inklusive upplagsytan, har fått representera kalkbrottet och att delområdet alltså har
avgränsats utan geologisk detaljkunskap.
För att helt kunna utesluta att det finns böljeslagsmärken på den horisontella
upplagsplatsen har bolaget genomfört en undersökning av platsens uppbyggnad och
geologiska lagerföljd. Tre provgropar har grävts. I respektive grop påträffades ett ca
1,5–2 meter mäktigt lager av lerig morän eller finsand, överlagrat av ca 0,5 meter
mörkare organiskt material. Över detta fanns det lager av krossad kalksten som lagts
på för att jämna av upplagsytan. Provgroparna anses representativa för hela
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upplagsplatsen. Enligt den hydrogeologiska konsultens bedömning har skiktet av
morän/finsand avlagrats i samband med den senaste istidens avsmältning för 10 000 år
sedan och det överliggande lagret av matjord har bildats därefter. Det kan därmed
betraktas som uteslutet att det förekommer böljeslagsmärken på upplagsplatsen.
I och med verifieringen av den geologiska lagerföljden kvarstår inte heller någon
osäkerhet kring förekomsten av skyddsvärda berggrundsblottningar under den
horisontella upplagsplatsen.
Bolaget har åberopat skriftlig bevisning.
Lars Sahlsten och Marie Sahlsten har hänvisat till vad de anfört i länsstyrelsen
beträffande olägenheter från verksamheten och sammanfattningsvis tillagt följande:
Verksamheten på upplagsplatsen medför betydande damning. Dammet driver in över
deras åker- och betesmark. På Gotland är den dominerande vindriktningen sydvästlig.
Nämnden har anfört i huvudsak följande: Det var ett riktigt beslut att bevilja bygglov
för upplaget. Bolagets uppgift att riksintresset i delområde 50 C avser de vertikala
skärningarna som täktverksamheten skapat har inte motsagts och några andra
skyddsvärda intressen i området har inte påvisats. Att området är utpekat som
riksintresse utgör i sig inget hinder för bygglov. Nämnden bedömer att det inte
förekommer några vertikala skärningar orsakade av täktverksamhet på den horisontella
platsen för upplaget. Det har inte påvisats att något riksintresse kommer att skadas
påtagligt av det lämnade bygglovet.
REMISSYTTRANDE
Mark- och miljööverdomstolen har inhämtat remissyttrande från Länsstyrelsen i
Gotlands län som anfört i huvudsak följande:
Riksintressebeskrivningen till delområde 50 C är mycket knapphändig.
Böljeslagsmärken nämns inte i beskrivningen för det aktuella området. I
miljöprövningsdelegationens tillstånd till täktverksamhet den 25 april 2014 anges i
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villkor 14 att åtgärder ska vidtas för att säkerställa de skyddsvärden som finns inom det
angränsande riksintresseområdet för naturvård, såsom böljeslagsmärken, inte kommer
till skada av täktverksamheten.
Ett klarläggande från professorn i geologi vid Lunds universitet Mikael Calner har
inhämtats den 19 februari 2018. Mikael Calner, som deltagit i inventeringar i området,
anger att det inte finns några böljeslagsmärken i område 50 C. Länsstyrelsen motsäger
inte bolagets uppgift att riksintresset avser de vertikala skärningar i berget som
täktverksamheten skapat.
Att riksintressebeskrivningen har så låg kvalitet är en besvärande brist. Om syftet med
riksintresset är de vertikala skärningarna i berget riskerar ett permanent bygglov att
skärningarna döljs av lagrade massor. Idag är riksintresset i den del det är utlagt på
släta marken redan övertäckt av massor varför det inte går att se vilka geologiska
värden som kan finnas under massorna. Det är därmed svårt att göra en adekvat
bedömning av bakgrunden till riksintresseutpekandet. Att området utpekats som
riksintresse borde dock ha en betydelse i ärendet. Länsstyrelsen anser att det är
felaktigt att lämna ett permanent bygglov för upplag på en plats som omfattas av ett
riksintresse. Att tidigare verksamhetsutövare förbjöds att använda området i tillståndet
för täktverksamheten är en tydlig indikation på att området är skyddsvärt.
MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL
Bolaget har i Mark- och miljööverdomstolen åberopat en underrättelse från
länsstyrelsen den 26 februari 2018. I underrättelsen redogör länsstyrelsen för en
fördjupad utredning som genomförts i frågan om förekomsten av böljeslagsmärken och
meddelar att den, utifrån det som framkommit, bedömer att det inte finns
böljeslagsmärken inom riksintressets delområde 50 C. Bolaget har vidare åberopat en
promemoria den 1 juni 2018 angående den undersökning av tre provgropar på
upplagsområdet som bolaget genomfört. I promemorian konstateras att fast berggrund
inte har påträffats vid undersökningen och dras slutsatsen att fast berggrund med all
säkerhet inte kan förväntas gå i dagen på något ställe inom nuvarande upplagsområde
eller under jordbruksmarken intill. Genom utredningen får det anses klarlagt att det
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inte förekommer några böljeslagsmärken eller berggrundsblottningar i form av
vertikala skärningar på det plana område som ansökan avser. Mot denna bakgrund
bedömer Mark- och miljööverdomstolen att ett bygglov för upplag i enlighet med
bolagets ansökan inte innebär påtaglig skada på riksintresset för naturvården. Det finns
därför inte skäl att på denna grund avslå ansökan om bygglov.
Mark- och miljööverdomstolen gör ingen annan bedömning än den som länsstyrelsen
gjort när det gäller frågan om sökt bygglov kan innebära betydande olägenhet i form
av buller och damning för Marie Sahlsten och Lars Sahlsten. Eftersom det inte heller i
övrigt finns något hinder mot det sökta bygglovet ska nämndens beslut att ge bygglov
fastställas.
Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte
överklagas.

I avgörandet har deltagit f.d. hovrättslagmannen Per-Anders Broqvist, hovrättsråden
Birgitta Bylund Uddenfeldt, referent, och Ingrid Åhman samt tekniska rådet CarlGustaf Hagander.
Föredragande har varit Vilma Herlin.
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2018-02-09
meddelad i
Nacka strand

PARTER
Klagande
SMA Mineral AB
Ombud: Sofia Hedelius
Alrutz Advokatbyrå AB
Box 7493
103 92 Stockholm
Motpart
Byggnadsnämnden, Region Gotland
621 81 Visby
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Gotlands läns beslut den 17 oktober 2017 i ärende nr 403-19842017, se bilaga 1
SAKEN
Bygglov för anordnande av upplag på fastigheten Klinte Klintebys 1:4
_____________
DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
_____________

Dok.Id 529427
Postadress
Box 1104
131 26 Nacka strand

Besöksadress
Augustendalsvägen
20

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

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30
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BAKGRUND
Byggnadsnämnden, Region Gotland, beslutade den 17 maj 2017 att ge SMA Mineral AB bygglov för anordnande av upplag med asfalt, jord, sten och grus på fastigheten Klinte Klintebys 1:4 på Gotland. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i
Gotlands län (länsstyrelsen) som i beslut den 17 oktober 2017 biföll överklagandet
och upphävde byggnadsnämndens beslut. SMA Mineral AB har överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

YRKANDEN M.M.
SMA Mineral AB (bolaget) har överklagat länsstyrelsens beslut och yrkar att det
ska ändras så att byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov fastställs. Till stöd
för sin talan har bolaget anfört i huvudsak följande. Länsstyrelsens beslut baseras på
en missuppfattning av den närmare lokaliseringen av de böljeslagsmärken som
skyddas såsom riksintresse för naturvården.

Upplagsplatsen är lokaliserad till fastigheten Klinte Klintebys 1:4 i direkt anslutning
till kalkstenstäkten Klinteby stenbrott. Bolaget är verksamhetsutövare vid täkten,
som bedrivs med tillstånd enligt miljöbalken (Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 25 april 2014 i ärende nr 5511–16513–2013). År 2009 sökte den tidigare
verksamhetsutövaren om bygglov för ett upplag med asfalt, jord, sten och ris på
fastigheten. Av någon anledning handlades inte ärendet. Det kom dock att aktualiseras åtta år senare, år 2017, med anledning av bytet av verksamhetsutövare. Bolaget vill framhålla att upplaget inte omfattar någon anläggning eller annan form av
byggnation utan rör sig endast om en plats där packad kalksten har gjort markens
yta hård.

Länsstyrelsen framhåller att de vid platsbesök kunde konstatera att de delar av riksintresset som ligger inom upplaget (böljeslagsmärken) är övertäckta av massor och
sten, och att ”ett bygglov för upplag på den aktuella platsen innebär en påtaglig
skada på riksintresset för naturvården genom att ett bygglov för ett upplag innebär
en sådan skada på riksintresset som riksintressebeskrivningen uttalar som negativ”.
Bolaget ställer sig frågande till länsstyrelsens bedömning.
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Det har skett en förväxling av områden. Att så har skett beror på tre omständigheter.
För det första gäller lydelsen av områdets registerblad samtliga 14 delområden och
alltså inte endast det nu aktuella delområdet 50 C. Omnämnandet av böljeslagsmärken avser inte just detta delområde. För det andra avser beteckningen Klintebys inte
endast täktområdet, utan även Klintebys gård. I fråga om böljeslagsmärkena är det
gården som avses. För det tredje är det så att upplagsområdet, till skillnad från de
vertikala blottningar som utpekandet av täkten huvudsakligen är avsett att skydda,
är platt åkermark med jordtäcke, som även är täckt med schaktmassor. Därav kan
den förhastade slutsatsen dras att det under dessa schaktmassor döljs ett område
med böljeslagsmärken. Så är emellertid inte fallet.

Bolaget vill framhålla att böljeslagsmärken av det spektakulära slag som omfattas
av det aktuella riksintresset är ytterst skyddsvärda. Övriga utpekade delområden är
emellertid av en annan karaktär. Det rör sig normalt om tillskapade blottningar som
kan beskrivas som huvudsakligen forskningsrelevanta. Sådana blottningar tillkommer fortlöpande i samband med verksamheter såsom vid anläggning av väg och
andra byggnationer och i täktverksamhet. Denna typ av blottningar ska betraktas
som sammantaget, snarare än individuellt, skyddsvärda. Några böljeslagsmärken att
ta hänsyn till finns dock inte på dessa delområden.

Av vad som anförs ovan framgår att några böljeslagsmärken inte finns i omedelbar
närhet till Klintebys täktområde. De unika böljeslagsmärken som nämns i registerbladet, och som anges delvis ha blivit övertäckta av schaktmassor, är lokaliserade
till Klintebys gård ca 1 km nordväst om täktområdet, på andra sidan väg 562. Visserligen angränsar själva riksintresseområdet till täktområdet, men några böljeslagsmärken finns inte där, och några sådana har därmed inte heller blivit övertäckta
av schaktmassor från bolagets verksamhet. Inte heller har några andra skyddsvärden
som riksintresseområdet omfattar kommit till skada eller riskerar att komma till
skada genom upplagsplatsen. Länsstyrelsen har i sitt beslut tagit ställning till vad
klagandena har anfört i övrigt och funnit att detta inte motiverar ett avslag på ansökan om bygglov. Bolagets talan ska därmed bifallas.
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DOMSKÄL
Tillämpliga bestämmelser, utöver nedan angivna, framgår av länsstyrelsens beslut.

Hela Gotland är utpekat som ett s.k. primärt rekreationsområde enligt 4 kap. 2 §
miljöbalken (MB). Området är enligt 4 kap. 1 § MB, med hänsyn till de natur- och
kulturvärden som finns, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön får enligt samma bestämmelse komma till stånd endast om det inte
möter hinder enligt 2 § och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar naturoch kulturvärdena. Vid denna bedömning ska ett helhetsperspektiv anläggas på vad
som är en lämplig utveckling i hela det geografiska område som bestämmelsen omfattar (prop. 1985/86:3 s. 170-172).

Liksom länsstyrelsen har redovisat i sitt beslut finns i det nu aktuella området ett
riksintresse för naturvården med stöd av 3 kap. 6 § MB. Det är fråga om riksintresse
NR009050, Berggrundsblottningar i Klinte-området, och platsen för det nu aktuella
upplaget utgör ett av 14 sådana områden i Klinte-området. Som utgångspunkt för
bevarande har angivits att de utpekade områdena påverkas negativt av släntning,
jordtäckning och igenläggning av öppna diken. Riksintresset täcker knappt halva
upplagsplatsen och delar av stenbrottet. Grunden för riksintresset är de bergblottningar som uppstått genom täktverksamheten och som visar lagerföljderna av den
siluriska kalkstenen samt böljeslagsmärken på den plana marken inom upplagsplatsen.

Frågan som domstolen har att ta ställning till är huruvida den ansökta åtgärden kan
ge upphov till påtaglig skada enligt 3 kap. 6 § MB. Enligt bestämmelsen ska markoch vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller
kulturmiljön. Det innebär att sådana åtgärder så långt som möjligt ska undvikas om
de skulle kunna skada sådana värden i natur- och kulturmiljö som har betydelse från
allmän synpunkt och som inte kan återskapas eller ersättas om de en gång har förstörts (se prop. 1997/98:45 del 2 s. 670).
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Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2005:17) om påtaglig skada kan en
sådan skada på naturmiljön uppstå om en åtgärd mer än obetydligt kan skada något
eller några av de naturvärden som utgör grunden till riksintresset. En negativ inverkan som är irreversibel med avseende på något värde som utgör grunden för riksintresset bör som regel anses utgöra påtaglig skada på naturmiljön. Områdets känslighet för påverkan bör beaktas liksom naturmiljöns återhämtningsförmåga. Enligt
praxis kan skada uppstå även om bara ett litet område berörs (KN B 59/92). En bedömning måste göras i det enskilda fallet utifrån hur den tänka lokaliseringen påverkar det skyddade intresset och utifrån det aktuella områdets känslighet (jfr
MÖD 2007:47).

Mark- och miljödomstolen delar länsstyrelsens bedömning att den aktuella platsen
inte är en lämplig lokalisering för den åtgärd som ansökan om bygglov avser. Det är
i målet klarlagt att ett upplag har anlagts inom riksintresseområde för naturvård. Av
den aktuella riksintressebeskrivningen framgår att riksintresset skadas av bland annat övertäckning. Ett beviljat bygglov utgör en permanent åtgärd och övertäckningen måste därför anses innebära en påtaglig skada även om upplaget inte påverkar
hela det utpekade riksintresset NR009050. Domstolen bedömer alltså att ett ianspråktagande av den aktuella platsen för ett upplag kan medföra en sådan påtaglig
skada på riksintresset att det inte ska tillåtas. Vad klaganden har anfört om böljeslagmärkenas lokalisering eller i övrigt föranleder inte domstolen att göra någon
annan bedömning. Överklagandet ska därmed avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427)
Överklagande senast den 2 mars 2018.

Liisa Seim Sehr

Jonas T. Sandelius

_____________
I domstolens avgörande har deltagit tingsfiskalen Liisa Seim Sehr, ordförande, och
tekniska rådet Jonas T. Sandelius. Föredragande har varit tingsnotarien Li Björk.

Bilaga 1

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 3
INKOM: 2017-11-10
MÅLNR: P 6453-17
AKTBIL: 3

Bilaga 2

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVERKLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till mark- och
miljödomstolen. Överklagandet prövas av
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
För att ett överklagande ska kunna tas upp
krävs att Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd. Det görs om:
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som mark- och miljödomstolen har
kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som markoch miljödomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:
1. den dom som överklagas med angivande av
mark- och miljödomstolens namn, datum för
domen samt målnummer,
2. den ändring av mark- och miljödomstolens
dom som klaganden vill få till stånd,
3. grunderna (skälen) för överklagandet,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare
ska ges in samtidigt med överklagandet.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
miljödomstolen. Adress och telefonnummer
finns på första sidan av domen.

DV 427 • Producerat av Domstolsverket • 2014-07

Om prövningstillstånd inte meddelas står
mark- och miljödomstolens avgörande fast.
Det är därför viktigt att det klart och tydligt
framgår av överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddelas.

www.domstol.se

