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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se 

bilaga A 

KLAGANDE 

G P  

Ombud: Advokaten J Å 

MOTPARTER 

1. Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun

551 89 Jönköping 

2. Jönköpings Flygklubb

Box 550 

551 17 Jönköping 

SAKEN 

Bygglov för förrådsbyggnad på fastigheten X i Jönköpings kommun 

___________________ 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom undanröjer Mark- och miljööver-

domstolen Stadsbyggnadsnämndens i Jönköpings kommun beslut den 18 april 2013, 

§ 144, dnr 2000-2315, att meddela bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad

(container) och återförvisar målet till nämnden för fortsatt handläggning. 

___________________ 
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Mark- och miljööverdomstolen 

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

G P har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra mark- och 

miljödomstolens dom på så sätt att ansökan om bygglov inte beviljas. 

Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun (nämnden) och Jönköpings 

Flygklubb har motsatt sig ändring. 

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

G P har åberopat vad han har anfört i underinstanserna men med i huvudsak följande 

tillägg och förtydliganden. Den ursprungliga ansökan om bygglov avsåg en helt annan 

byggnad med en annan utformning. Nu rör det sig om två plåtcontainrar som passar 

illa in i landskapet. Det är inte lämpligt att placera en container med lättantändlig 

vätska i omedelbar anslutning till de elstängsel som omgärdar hans mark. Parkeringen, 

barackerna och plåtcontainern står på ett avstånd av en meter från hans fastighet och 

medför att han inte utan fara för människor och egendom kan bruka marken närmast 

dessa. Området är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet. 

Marken ligger i direkt anslutning till Ersta kärr och till Vättern, områden som bägge 

klassats som Natura 2000-områden.  

Nämnden har anfört att ändringen av den ursprungliga ansökan, från att innefatta två 

förrådsbyggnader med sadeltak, till att avse två ihopsatta containrar med platt tak är en 

liten förändring som bedöms förenlig med beviljat bygglovs syfte och därför inte 

kräver ett nytt beviljat bygglov. 

Jönköpings Flygklubb har anfört i huvudsak följande. I beskrivningen av ärendet står 

det nämnt att förrådet skulle ha varit rött, av trä och ha papptak. Eftersom denna 

information kommer från ett av G P överklaganden, vet klubben inte hur relevant den 

är. Förrådet är idag av plåt och blått till färgen. Förrådsbyggnaden innehåller bensin 

och andra brandfarliga vätskor, varför det bara är en fördel att den inte är av trä. Vad 

beträffar färgen står förrådet i skymundan och syns inte väl om man 
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Mark- och miljööverdomstolen 

inte gör intrång på områden där det inte är tillåtet att vistas. Huruvida det ligger papp 

eller inte på det platta taket är av ringa betydelse. Förråd har stått på platsen i långt 

över tio år.  

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

En fråga i målet är om det beviljade bygglovet motsvarar bygglovsansökan. 

Av fastställda bygglovshandlingar framgår att Jönköpings Flygklubbs ansökan om 

bygglov avsåg uppförande av en ny förrådsbyggnad med röd träfasad och med 

sadeltak. Av utredningen i målet framgår dock att flygklubben i stället har placerat två 

containrar som förråd på den avsedda platsen. Någon ny bygglovsansökan har inte 

getts in. I ett av nämnden upprättat tjänstebrev av den 25 juni 2012 har nämnden 

emellertid uppgett att ansökan om bygglov avser ”nybyggnad av förråd (container)”. 

Till tjänstebrevet, som adresserats berörda grannar och fastighetsägare, har bifogats de 

ovan nämnda bygglovshandlingarna. Dessa fastställdes i samband med att nämnden i 

beslut den 18 april 2013 beviljade bygglov. I bygglovsbeslutet anger nämnden, trots 

vad som anges i bygglovshandlingarna, att ansökan avser nybyggnad av 

förrådsbyggnad (container). Mot denna bakgrund är det oklart vad det beviljade 

bygglovet avser.  

Oklarheten innebär bland annat att nämnden svårligen kan utöva sin tillsynsskyldighet 

och därvid göra en bedömning av om en ändring i förhållande till bygglovet är en liten 

förändring som är förenlig med beviljat bygglovs syfte och därför inte kräver ett nytt 

bygglov. En sådan bedömning kan inte göras i samband med prövningen av 

bygglovsansökan. 

Av underinstansernas avgöranden framgår att den prövning som ska göras beträffande 

om den sökta åtgärden uppfyller kravet på anpassning till omgivningen i 3 kap. 1 § 

upphävda plan- och bygglagen inte har avsett det utförande som angetts i ansökan.  

Eftersom denna prövning inte bör ske i Mark- och miljööverdomstolen som första 

instans, ska nämndens beslut att bevilja bygglov undanröjas och målet visas åter till 

nämnden för fortsatt handläggning. 
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Mark- och miljööverdomstolen 

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas. 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Lars Borg, tekniska rådet Cecilia Undén, 

hovrättsrådet Eywor Helmenius och hovrättsassessorn Agneta Staff, referent. 

Föredragande har varit Vilma Herlin. 
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VÄXJÖ TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 

Enhet 4:4 

DOM 
2014-08-15 

meddelad i 

Växjö 

Mål nr P 5005-13 

Dok.Id 296359 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 

Box 81 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-560 100 0470-560 125 måndag – fredag 

08:00-16:30 

- 
E-post: mmd.vaxjo@dom.se 

KLAGANDE 

G P 

Ombud:  J Å

MOTPARTER 

1. Jönköpings Flygklubb

Box 550 

551 17 Jönköping 

2. Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden

551 89 Jönköping 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut den 30 september 2013, 

dnr 403-3953-2013, se bilaga 1 

SAKEN 

Bygglov för förrådsbyggnad (container) på fastigheten X i Jönköpings

kommun 

_____________ 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_____________ 

1
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Mark- och miljödomstolen 

BAKGRUND 

Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun beviljade år 2003 Jönköpings flyg-

klubb bygglov för ett förråd på fastigheten X. Efter överklagande upphävde

länsstyrelsen beslutet på grund av brister i handläggningen och återförvisade

ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Nämnden fattade ett nytt beslut den 

11 oktober 2012, § 356, om bygglov för samma byggnad. Efter överklagande 

upphävde länsstyrelsen i beslut den 1 mars 2013, dnr 403-8076-2012, nämndens 

beslut med hänsyn till att strandskyddet inte hade beaktats vid prövningen samt 

återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 april 2013, § 144, att bevilja bygglov 

för förrådsbyggnad (container). G P, ägare till fastigheten Y, överklagade beslutet

till länsstyrelsen, som i det nu överklagade beslutet avslog överklagandet.  

Mark- och miljödomstolen handlägger i mål nr M 1495-13 G P överklagande av

bygglov för en barack på ovan nämnda fastighet, i mål nr M 1499- 13 hans 

överklagande av bygglov för golfbana på samma fastighet samt i mål nr F 71-14 

hans överklagande av fastighetsreglering rörande samfälld mark inom Visingsö-Ed, 

bl.a. samfälld väg i anslutning till fastigheten X.

Mark- och miljödomstolen har vidare i mål nr M 4818-12 avslagit G P

överklagande av beslut om att inte vidta tillsynsåtgärder med anledning av 

olägenheter från golfbanan och från trafiken till och från golfbanan samt i mål nr 

M 4268-12 avvisat hans överklagande av beslut avseende tillsyn av strandskydd 

m.m. Båda domarna har vunnit laga kraft genom Mark- och miljööverdomstolens 

beslut att inte meddela prövningstillstånd. 

YRKANDEN M.M. 

G P yrkar, som det får förstås, att mark- och miljödomstolen ska upphäva

nämndens beslut att bevilja bygglov. Han hänvisar till det han tidigare anfört till 

kommunen och länsstyrelsen samt tillägger i huvudsak följande.  
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Mark- och miljödomstolen 

Länsstyrelsen har i sitt återförvisningsbeslut angett att det krävs strandskyddsdis-

pens för bygglov. Det föreligger fortfarande inte något lagakraftvunnet beslut om 

sådan dispens. Han har såsom särskilt berörd av beslutet om strandskyddsdispens 

inte fått möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut eller fått del av själva beslu-

tet. Han äger inte bara grannfastigheten utan han är också delägare i flera gemen-

samhetsanläggningar som ligger på den fastighet som strandskyddsbeslutet gäller. 

Beslutet om dispens har därmed inte vunnit laga kraft. Det är inte förenligt med 

kraven i miljöbalken att bevilja dispens från strandskyddet för en enskild åtgärd 

utan att beakta tidigare dispenser och bedöma strandskyddsfrågan ur ett helhetsper-

spektiv. En röd plåtbarack innebär vidare en förfulning av landskapet. 

DOMSKÄL 

I målet tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet. 

Det krävs inte att strandskyddsdispens ska ha medgetts för att bygglov ska kunna 

beviljas. Länsstyrelsen har inte heller ställt något sådant krav i det ovan nämnda 

återförvisningsbeslutet den 1 mars 2013, utan har endast anfört att strandskyddet 

måste beaktas vid prövningen av bygglovet. Med hänsyn till att stadsbyggnads-

nämnden beslutade om strandskyddsdispens för den aktuella förrådsbyggnaden 

samma dag som den beviljade bygglov samt att länsstyrelsen hänvisat till sitt beslut 

enligt 19 kap. 3b § miljöbalken att inte pröva dispensbeslutet får det kravet anses 

vara uppfyllt. Det som G P anfört föranleder ingen annan bedömning. 

Det har inte i samband med överklagandet kommit fram någon omständighet som 

föranleder mark- och miljödomstolen att göra en annan bedömning vad gäller frå-

gan om bygglov ska beviljas för förrådsbyggnaden än den som länsstyrelsen har 

gjort i det överklagade beslutet. Överklagandet ska därför avslås. 

Mark- och miljödomstolen har idag även meddelat domar i mål nr P 1495-13 och 

P 1499-13. 
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Mark- och miljödomstolen 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427) 

Överklagande senast den 5 september 2014.  

Carl-Göran Heden   Mårten Dunér  

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Carl-Göran Heden, ordförande, och 

tekniska rådet Mårten Dunér. Föredragande har varit beredningsjuristen Charlotte 

Engell.  
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