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Länsrätten i Stockholms län 1,998-03-04

Dnr 289/95

Överklagande av beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län 1998-02-ll (beteckning
204-97-2054, m fl) att awisa respektive avslå vårt överklagande av
Stadsbyggnadsnämndens i Stockholms kommun beslut 1996-11-25, §35, avseende
dels bygglov som tillfiillig åtgard {tir mellanlager och krossverksamhet på
fastigheten Hjorthagen 1:3 , dels dispens från gällande strands§ddsbestämmelser.

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun beslöt den25 november 7996 act

- bevilja Väyerket, Region Stockholm, bygglov på fastigheten Hjorthagen 7:2 som tillftllig
åtgärd trll den 1 septembe r 2001for rnellanlager och krossverksamhet av berg- och
schaktmassor från utbyggnaden av Norra länken 2 med de föreskrifter
stadsbyggnadskontoret angivit i bilaga till sitt utlåtande, samt

- medge dispens med stöd av 16 a § naturvårdslagen från gdllande
strandskyddsbestämmelser for samma tid, samt

- att båttransporter används for att transportera gruset, samt

- att krossverksamheten kan ske utan buller och dammproblem for kringboende.

Kungl. Djurgårdens florvaltning (KDF) överklagade detta bygglovsbeslut och påpekade en

rad felaktigheter i ansökan, tjänsteutlåtandet och Stadsbyggnadsnämndens beslut. Vi
framforde ockå flera sakskjl for att bygglov inte skulle ha lämnats.

I sitt beslut har Länsstyrelsen inte beakttat och kommenterttvire påpekanden och
invändningpr, vilket är anmärkningsvärt. Den grannfastighet KDF forvaltar har ett särskilt
s§dd genom att den ingår i Nationalsadsparken.

Av Länsstyrelsens beslut framgår att gdllande strands§ddsregler i detta område är obekanta.

Vi menar därfor att dess beslut att avslå respektive awisa vårt överklapnde bör upphdvas.

2. KDF:s argument och Länsstyrelsens bemötanden
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Vi pekade på det faktum att stadsbyggnadsnämndens beslut bygger på andra forutsättningar
än de som enges i den laga-kraft-vunna detaljplanen Dp 93002Lftir Norra Länken 2, delen
Värtan.
Länsstyrelsen kommenterar inte detta.

KDF menar också att man inte på ett godtagbart sätt utrett andra trånsportmetoder, i forsta
hand med järnväg, och andra lokaliseringsplatser for krossning av berg- och
schaktmassorna, trots att plan- och bygglagen anger att det skall visas varför den valda
platsen är den bästa.

Länsstyrelsen kommenterar inte detta på annat sätt än att man påstår att andra lokaliseringar
skulle ge omåttande lastbilstransporrer genom Nationalstadsparken, och/eller genom
Stockholms innerstad med åtfoljande buller-, avgas och trafikproblem.

Vi vill dock påpeka dels att andra transporcsätt finns §ärnväg, sjötransporter) och att det
lämnade bygglovet inte kan reglera hur transporterna från en kross på Flj'orthagen 1:3 kan
komma att ske. Man har också anfort att det krossade materialet skall ersätta naturgrus vid
byggen inom regionen, och det blir därfor lika stora materialkostnader oavsett om detta sker
fore eller efter krossning.

Vi påpekade vidare att det fanns klara sakfel i Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. Man
påstod bl a att NRL:s nationalstadsparkss§dd inte gdller i det berörda området, eftersom
gränsen skulle ligga mitt i Husarviken, vilket är helt fel. Fastighetsgränsen och gränsen for
Nationalstadsparken går efter Husarvikens södra strand, eftersom ägaren till Hjorthagen 1:3
tidigare gjort ut§rllnader på sin sida ända ut till vad som tidigare var vikens mitt.

Det beslutade bygglovet innebär därfor att man vill gora utsläpp direkt på av KDF forvaltad
mark med öroreningar från sprängimnen mm och dven lägga vissa anordningar
(oljeavskiljning mm) ute i viken, något vi icke kan godta.

Länsstyrelsen kommenterar inte detta.

Vi påpekade också att det enlig PBL 5 k"p 15 skall göras en omprövning genom detaljplan
av marks lämplighet for anläggnirrg typ upplag eller materialgårdar.

Länsstyrelsen kommenterar detta bara med att det enligt PBL är kommunen själv som avgör
om ett område skall detaljplaneras eller inte.

Vi vill dock påpeka att Länsstyrelsen i ett tidigare beslut i ett liknande ärende, nr 204-92-
29575 den 9 februari 1994 (som gållde tillfilligt bygglov för en mindre betongfabrik på
samma tomt) uttalade att en sådan fabrik trots sin tillfälliga verksamhet på platsen skulle ha
en sådan störande inverkan på omgivningen att den enligt PBL 5 kap skall foregås av
planläggning. Ett överklagande från sökanden auzisades bl a därfor. Vid det tillfillet fanns
det alltså enligt Länsstyrelsen objektiva skäl flor när ett bygglov av denna typ skall kunna
lämnas.
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Vi påpekade även att det inte påvisats att marken skulle tåla så höga belastningar som det här

skulle bli fråga om. Om sättningar skulle uppstå skulle Husarviken, vars område KDF
förvaltar, kunna utsättas for betydande skador.

Vi konstaterade ockå att motstridiga uppgifter lämnats om mojligheterna att begränsa

spridningen av föroreningar i sprängmassorna och underliggande fororenad mark genom sk

geotexil. Dagvattenutsläpp i Husarviken kan därflor komma att innebära stora utsläpp.

Länsstyrelsen kommenterar detta med en allmän formulering att det filr anses klarlagt att

den avsedda verksamheten kommer att medfira "viss påverkan" och "vissa olägenheter" för
omgivningen, men att man (utan att anfora sl«il) inte anser dessa vara betydande.

Vi påpekade också att det gällande strands§ddet avser Flusarvikens norra strand till ett
avstånd av 300 meter på landsidan och 100 meter ut i vattnet, dvs ett område som helt ligger
inom KDF:s område, och menade att detta måste kvarstå ograverat.

Länsstyrelsen avslår detta och anför: "Ett beslut med stöd av 16a§ naturvårdslagen
(1964:822) anses enligt gällande praxis endast angå den direkt berörda markens ägare eller
den som har nyttjanderätt eller annan särskild rätt till marken. Däremot kan inte en granlre
överklaga err strands§ddsdispens eftersom bestämm':lserna inte tillkommit for att s§dda
hans/'hennes inrressen. Dec allmännas intresse bevakas av Statens lttraturvårdsverk enligt en

särskild bestämrnelse. Sor^ en foljd av det nu anförda tar Länssryrelsen inte upp

'ri..,erklagandena till prövning i de,nna del..."

Som vi påpekade gäller dock det här aktuella strands§ddet landonrrådet på norra sidan av

Flusarviken och dess vatttenområde. En dispens mot detta strands§dd är därlor något som

i högsta grad angår KDF, eftersom det är KDF som forvaltar området. Delar av Husarviken
har KDF också med arrenderätt och mot ersättning upplåtit till Ropstens Båtklubb, som här

sedan gammalt har båtbryggor for sin friluftsverksamhet och vars verksamhet f;lr anses som

en del av allmänhetens friluftsliv.

Syftet med ett strands§dd är dessutom enligt 15§ naturvårdslagen både att trygga

forutsättningarna for allmänhetens friluftsliv och (sedan I juJi 1994) att bevara goda

livsvillkor på land och i vatten for vdxt- och djurlivet. De anordningar som det beviljade

bygglovet medger skulle enligt ansökan medfora störande utsläpp av kemikalier i vattnet och

stoft i luften, som allvarlig skulle örsvåra allmänhetens friluftsliv och livsvillkoren for vdxt

- och djurlivet.

Vi hävdar därfor att Länsstyrelsens beslut eft inte pröva våra invändningar mot beslutet om
dispens från gällande strands§dd är helt felaktiS och att en dispens enligt 16a§

naturvårdslagen är orimlig.
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För övrigt har varken sökanden, Stockholms stadsbyggnadsnämnd eller Uinsstyrelsen
inhämtat nlgrt synpunker från Statens Naturvårdwerk på hur det allmännas intresse skulle
påverkas om den sökta dispensen medges.

3. Den ändring av Länsstyrelsens beslut som vi begär och motiv härftir

KDF menar att Länsrätten i forsta hand bör återsända ärendet till Länsstyrelsen lor en ny
prövning av våra invändningar mot bygglovsbeslutet och den beviljade dispensen från
gällande strands§dd, i forhoppning att den sedan upphäver Stadsbyggnadsnämndens
beslut.

I andra hand bör Länsrätten själv sakpröva våra invändningar och upphdva

Stadsbyggnadsnämndens beslut.

KDF menar att den planerade kross- och upplagsanläggningen skulle ge betydande skador
på riksintresset Nationalstadsparken och att natur- och kulturmiljön i parken på flera sätt

skulle skadas påtagligt.

Vyn över Husarviken skulle utsättas for en så drastisk forändring av de planerade krossarna
och stenupplagen, att enbart denna effekt måste anses som en höpt påtaglig skada.

Bullerstörningarna, stendammet från tippandet av bergmassorna och utsläppen från dem
skulle också kraftigt påverka nåtur - och kulturmiljön i Husarviken. Som regeringprätten
påpekat innebär s§ddet tör Nationalstadsparken att inte ens tidsbegränsade, rner än irögst

tillfilliga störningar kan medges.

Den planerade verksamheten, som är av en helt ennan typ än något som ftirekolnmit på

området sedan strands§ddet for denna del av Kungl Djurgårdens mark infordes, skulle
också innebära ytterst allvarliga ingrepp i detta strands§dd, som inte kan godtas.
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Harald von Knorring
Slottsfogde
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