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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2022-01-12 
meddelad i 
Vänersborg 

Mål nr M 4990-21 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 549520 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 1070 
462 28 Vänersborg 

Hamngatan 6 0521-27 02 00   måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.vanersborg@dom.se 

www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/ 

 

PARTER 
 
Klagande 
Sonia Hansson 
Lusthusvägen 34 
547 72 Otterbäcken 
  
Motpart 
1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
  
2. Otterbäckens byalag 
c/o Pia Lidvall 
Neptunvägen 14 
217 72 Otterbäcken 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut 2021-11-12 i ärende nr 535-34337-
2021, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Anmälan om vattenverksamhet för anläggande av spång vid Torsvid 4:38 och Otter-
bäcken s:3 i Gullspångs kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

 

_____________ 
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BAKGRUND 

Otterbäckens byalag har anmält anläggande av en ca 20 m lång och 50 cm bred 

spång vid fastigheten Torsvid 4:38 och Otterbäcken s:3 i Gullspångs kommun. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade därvid den 12 november 2021 om försik-

tighetsmått för arbetet, se bilaga 1. 

 

Länsstyrelsens beslut har nu överklagats av Sonia Hansson, ägare till den närlig-

gande fastigheten Otterbäcken 10:20. 

 

YRKANDEN M.M. 

Sonia Hansson har yrkat att länsstyrelsens beslut ska undanröjas. Till stöd för sin ta-

lan har hon anfört i huvudsak följande.  

 

Det saknas ett utförligt kartmaterial, utan det presenteras en ungefärlig sträckning. 

Man borde inte kunna söka strandskyddsdispens på något som är ungefärligt. Det 

framgår heller inte klart hur tomtgränserna går trots att Mark- och byggnadsnämn-

den gjort en så kallad tomtgränsavstämning. Eftersom tomtgränserna inte är exakt 

fastställda är det omöjligt att kunna säga att spången anläggs utanför hennes fastig-

het eller att några maskiner under uppförandet av spången inte kommer att beträda 

den. 

 

Hon anser att det inte finns tillräckligt underlag som fastställer den absolut riktiga 

tomtgränsen. Hon anser att den måste fastställas exakt av Lantmäteriet eller motsva-

rande för att ett beslut ska kunna fattas. 

 

DOMSKÄL 

Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut.  

 

Mark- och miljödomstolen har gått igenom handlingarna i ärendet och övervägt vad 

Sonia Hansson anfört i överklagandet. Målet gäller en anmälan om vattenverksam-

het. Av anmälan framgår att den aktuella spången kommer att anläggas utanför fas-

tigheten Otterbäcken 10:20. Vad som anförts om att fastighetsgränserna för, som 
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domstolen uppfattar det, fastigheten Otterbäcken 10:20 inte är exakt fastställda sak-

nar därmed betydelse för prövningen. Mark- och miljödomstolen instämmer i de 

skäl som länsstyrelsen angett för sitt beslut. Överklagandet ska alltså avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 2 februari 2022  

 

 

Susanne Lindblad   Magnus Eklund Fellerfeldt 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Susanne Lindblad, ordförande, och 

tekniska rådet Magnus Eklund Fellerfeldt.  
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Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Otterbäckens byalag
pia.lidvall@gmail.com

Elektronisk delgivning

Anmälan om vattenverksamhet för anläggande 
av spång, vid Torsvid 4:38 och Otterbäcken 
S:3, Gullspångs kommun

Beslut
Länsstyrelsen förelägger Otterbäckens byalag att vidta följande 
försiktighetsmått i samband med anläggande av spång vid 
fastigheterna Torsvid 4:38 och Otterbäcken S:3 i Gullspångs kommun.

 Arbeten i vattenområdet får enbart utföras under perioden 1 
oktober- 28 februari.

 Arbeten i vattenområdet ska ske under en sammanhängande 
tidsperiod.

 Arbetet i vattenområdet får inte utföras vid hårda vindar eller 
kraftiga strömförhållanden.

 Det får inte uppkomma några körskador eller andra olägenheter i 
samband med arbetet. Arbetsmaskiner ska vara utrustade med 
absorberande material för oljeuppsamling. Tankning och 
uppställning av arbetsmaskiner får inte utföras så att spill eller 
läckage riskerar nå vattenområdet. Arbetsmaskiner bör även drivas 
med miljöklassade drivmedel och miljövänliga oljor.

I övrigt får verksamheten utföras så som beskrivits i anmälan. 
Verksamhetens läge framgår av kartan i bilaga 1.

Beslutet gäller till och med 28 februari 2025. 

Beskrivning av ärendet
Verksamhetens läge framgår av bilaga 1. 

Otterbäckens byalag har genom ordförande Pia Lidvall inkommit med 
anmälan för anläggande av spång. Spången ska bli ca 20 meter lång 
och 50 cm bred och anläggas i ett vassbevuxet område som är 0-0,3 
meter djupt. Spången ska grundläggas med pålar ned i stranden och 
sjöbotten. Spången är en del av en strandpromenad och anläggs för att 
kunna gå längs med vattnet. 

Beslut

Datum
2021-11-12

Ärendebeteckning 
535-34337-2021

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
R3 
 
INKOM: 2021-12-03 
MÅLNR: M 4990-21 
AKTBIL: 3

Bilaga 1
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Den aktuella anläggningen ligger inom strandskyddat område. 
Kommunen har beviljat dispens från strandskyddet. 

Anmälan har sänts till kommunens miljökontor som meddelat att de 
inte avsåg yttra sig och att strandskyddsfrågan redan prövats. 

Fastighetsägare till Torsvid 4:38 och Otterbäcken 10:20 samt 
kommunen såsom fastighetsägare har getts möjlighet att inkomma 
med synpunkter. Synpunkter har enbart inkommit från ägare till 
fastigheten Otterbäcken 10:20 och som inkommit med yttrande i två 
omgångar. 

Synpunkter i yttranden från ägare till Otterbäcken 10:20

I yttranden framförs synpunkter både gällande spången och den 
planerade strandpromenaden. Ägaren anser att de utgör en så 
omfattande olägenhet för henne såsom ägare och boende att den 
privata integriteten och hemmets sfär kränks väsentligt. Hon motsäger 
sig anläggandet av spången. 

Synpunkter avser även att det redan finns möjlighet till tillgång till 
vattenområden i närheten och att det för den anmälda spången är 
oklart med ansvar och skötsel. Det påpekas även att tidpunkt för 
planerat arbete redan passerats samt att det är oklarheter kring 
fastighetsgränser och var spången blir placerad i förhållande till 
hennes fastighet.  

Sökande har fått ta del av dessa yttranden och bemött synpunkterna. 
Ägare till Otterbäcken 10:20 har fått ta del av dessa bemötanden. I 
bemötandet framgår bland annat hur bedömning skett kring 
fastighetsgräns och att spången placeras utanför Otterbäcken 10:20. 

Motivering 
Länsstyrelsen bedömer att planerade åtgärder kan genomföras utan 
nämnvärda skador på naturmiljön i vattenområdet, under förutsättning 
att arbetena utförs enligt anmälan och att ni följer de försiktighetsmått 
som Länsstyrelsen förelägger om. 

Utifrån inkomna synpunkter har Länsstyrelsen att ta ställning till den 
anmälda vattenverksamheten. Hur strandpromenaden i övriga delar är 
utformad utgör inte en del av anmälan och är därmed inte med i den 
aktuella prövningen. Området är strandskyddat och dispens har 
medgetts. Bedömningen i beslutet om dispens är att platsen inte har 
några särskilda naturvärden och då allmänhetens långsiktiga tillgång 
till strandområden tillgodoses, strider dispensen heller inte mot 
strandskyddets syften. Det framgår även i beslutet att den fria 
passagen längs med stranden är reglerad i gällande detaljplan. 
Synpunkten på när arbeten ska utföras bedömer Länsstyrelsen regleras 
genom att ange vilka tider på året som arbetet får ske, vilket därför 
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ställs som krav i beslutet. Placeringen ska enligt sökande och bifogade 
handlingar inte hamna på Otterbäcken 10:20 vilket ska framgått i 
kontakt med miljöinspektör. Länsstyrelsen prövar inte rådigheten över 
vattenområdet men utgår från att det som anges i anmälan är korrekt, 
det vill säga att spången anläggs utanför Otterbäcken 10:20. 

Eftersom området ska vara tillgängligt för passage bedömer 
Länsstyrelsen inte att det ger den olägenhet som ägare och boende på 
Otterbäcken 10:20 framfört. Avstånd från spången och närmaste del 
av bostadshuset bedöms vara minst 60 meter och spången kommer till 
viss del vara skymd och inte på klagandes fastighet. Länsstyrelsen 
bedömer därför att det inte är en kränkning av hemmets sfär. Nyttan 
av verksamheten från allmän och enskild synpunkt där allmänheten 
och Otterbäckens byalag ska kunna gå längs med vattnet bedöms 
överväga eventuell påverkan på vattenområdet. Det bedöms inte heller 
medföra negativ påverkan på enskilda intressen såsom framförts i 
yttranden. 

Arbeten i ett vattenområde gör att det frigörs finkornigt material som 
orsakar grumling. Grumling kan ha en negativ påverkan på växt- och 
djurlivet genom att ljusklimatet förändras och att partiklar lägger sig 
på botten. För att minska risken för störningar i vattnet samt för att 
undvika fåglarnas häckningssäsong får arbeten i vattnet inte utföras 
under perioden 1 mars- 30 september. För att minimera störningen är 
det även viktigt att grumlande arbeten sker under en sammanhängande 
tidsperiod. För att minimera spridningen av finkornigt material ska 
arbeten inte ske vid hårda vindar eller kraftiga strömförhållanden.

Körning med fordon på stranden kan orsaka skador. Därför är det 
viktigt att en lämplig grävmaskin används och att arbetena utförs 
under en tid på året då marken har hög bärighet.

Framkommer nya omständigheter kan Länsstyrelsen komma att göra 
en annan bedömning.

Lagstiftning
Länsstyrelsen kan med stöd av 23 § förordningen (1998:1388) om 
vattenverksamheter förelägga verksamhetsutövaren att vidta de 
försiktighetsmått som behövs.

Viktig information
En förutsättning för att få utföra arbeten i vatten är att ni har rådighet 
över vattenområdet. Rådighet kan ni ha genom att äga vattenområdet, 
via servitut eller genom avtal med fastighetsägaren. Länsstyrelsen 
prövar inte rådigheten i anmälan.

Enligt miljöbalken ska den som utför en åtgärd som riskerar att 
påverka miljön bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär att ni 
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fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att undvika 
att miljön skadas

Beslutet hanterar enbart anmälan om vattenverksamhet, andra 
eventuella prövningar inom Länsstyrelsen hanteras separat och 
oberoende av utfallet i detta beslut.

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller 
vattenområden eller som har rättigheter där.

Ägaren till en vattenanläggning är skyldig att underhålla denna så att 
skada inte uppkommer på allmänna eller enskilda intressen genom 
ändrade vattenförhållanden (11 kap. 17 § miljöbalken).

Den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett om området 
tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om 
det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (10 
kap 11 § miljöbalken).

Det är ert ansvar att samtliga involverade entreprenörer får ta del av 
och följer beslutet.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga 2.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av vattenvårdshandläggare Åsa Bergsten med 
vattenvårdshandläggare Emma Levin som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Beslutskarta
2. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Kopia till:
mbn@mariestad.se
Sonia Hansson via ulrika.backenskiold@bakertilly.se 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:mbn@mariestad.se
mailto:ulrika.backenskiold@bakertilly.se-
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Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga 
beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra Götaland antingen via e-
post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra 
Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era 
synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och 
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior 
på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00. 
Ange diarienummer 34337-2021.

Bilaga 2

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2
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