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PARTER 

 

Klagande 
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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 403-1984-

2017, se bilaga 1 

 

SAKEN 

Bygglov för anordnande av upplag på fastigheten Klinte Klintebys 1:4 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Byggnadsnämnden, Region Gotland, beslutade den 17 maj 2017 att ge SMA Mine-

ral AB bygglov för anordnande av upplag med asfalt, jord, sten och grus på fastig-

heten 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 länssty-

relsens 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 be-

slut 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 aktuali-

seras åtta år senare, år 2017, med anledning av bytet av verksamhetsutövare. Bola-

get 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 riks-

intresset 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 böljeslagsmär-

ken 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 tillkom-

mer 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 register-

bladet, 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. Vis-

serligen angränsar själva riksintresseområdet till täktområdet, men några böljes-

lagsmärken 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 ansö-

kan 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 natur- 

och kulturvärdena. Vid denna bedömning ska ett helhetsperspektiv anläggas på vad 

som är en lämplig utveckling i hela det geografiska område som bestämmelsen om-

fattar (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 bergblott-

ningar som uppstått genom täktverksamheten och som visar lagerföljderna av den 

siluriska kalkstenen samt böljeslagsmärken på den plana marken inom upplagsplat-

sen.  

 

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 mark- 

och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän syn-

punkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till frilufts-

livet 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 för-

störts (se prop. 1997/98:45 del 2 s. 670).  

4



   

NACKA TINGSRÄTT DOM P 6453-17 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

 

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 inver-

kan som är irreversibel med avseende på något värde som utgör grunden för riksin-

tresset bör som regel anses utgöra påtaglig skada på naturmiljön. Områdets känslig-

het för påverkan bör beaktas liksom naturmiljöns återhämtningsförmåga. Enligt 

praxis kan skada uppstå även om bara ett litet område berörs (KN B 59/92). En be-

dömning måste göras i det enskilda fallet utifrån hur den tänka lokaliseringen på-

verkar 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 an-

nat övertäckning. Ett beviljat bygglov utgör en permanent åtgärd och övertäckning-

en måste därför anses innebära en påtaglig skada även om upplaget inte påverkar 

hela det utpekade riksintresset NR009050. Domstolen bedömer alltså att ett ian-

språktagande 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 bölje-

slagmärkenas 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.  
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar 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 mark- 
och 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 över-
klagandet.  

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 mil-
jööverdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

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 in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen.

 

Bilaga 2


