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VANERSBORGS TINGSRATT DOM
Mark-ochmiljödomstolen 2016-08-18

meddelad i
Vänersborg

Mål nr M2234-16

KLAGANDE
Bråinnö B ys S amftillighetsft reni ng, 7 17 9 0 6 -l 47 3

c/o Hans Briiruring
fueskiftet 34
430 85 Brännö

MOTPARTER
1. Liinsstyrelsen i Västra Götalands liin
403 40 Göteborg

2.Ingemar Törnqvist
Galterövägen74
430 85 Briinnö

övnnxr,acAT BESLUT
Liinsstyrelsen i Västra Götalands låins beslut den 9 maj 2016 i åirende nr
535-9435-2016, se bilaga 1

SAKEN
Föreläggande att avlägsna del av utfyllnad samt upptryckta massor vid Bråinnö
Rödsten m.m. på fastigheten Briinnö s:2, Göteborgs stad

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen ändrar låinsstyrelsens beslut endast på så sätt att

ftreläggandet med utsatt vite och foreskrirma forsiktighetsmått ska ha fullgiort

senast den 31 oktober 2016.

Dok.Id 337051
Postadress

Box 1070
462 28 Vänersborg

Besöksadress

Hamngatan 6

Telefon Telefax

0521-27 02 00 0s2t-2'7 02 30

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00E-post: mmd.vanersborg@dom.se
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YRKANDEN M.M.

Bråinnö Bys Samftillighetsftrening (föreningen) har, så som det ffir forstås, i forsta

hand yrkat att ftireläggandet upphävs. I andra hand far anses ha yrkats att tiden for

föreläggandet flyttas fram tilt slutet av oktober och att föreläggandet inte ftirenas

med vite. Föreningen har som grund ftr yrkandena anftjrt i huvudsak ftlljande'

I beslutet åläggs ftireningen att avlägsna all utfullnad utanför det markerade

området gällande axmåilan av vattenverksarnhet. Föreningen har svarat liinsstyrelsen

att det var beklagligt att sten hamnat utanftir den gråins som angavs i tillstandet.

Orsaken in t\rädokument som visade på olika grlinser. Föreningen sade då att man

skulle justera detta om så krävdes, men att det saknade praktisk betydelse för

anväindare av området. Föreningen står fast vid detta.

Föreningen åläggs även att avlägsna bottenupptryckta massor och återställa

bottenområdet utanfor utffllnadsområdet till ursprungligt djup och skick.

Botten har tryckts upp något helt i enlighet med den utredning som SWECO

forutsade i sin PM dat2013-09-06. De nu lösa massorna på ytan av upptryckning

har till större dei spolats bort av vattenströmning fran frekvent.passerande

skåirgårdsbåtar (ca 25 ggrldag). Ytan domineras nu av de stenar som sedan tidigare

legat på botten. Dessutom påverkar den kvarvarande upptryckningen på intet siitt

anviindandet av området, tillträde till bryggor etc. Förening yrkar d?irftir pä att

beslutet i denna del iindras så att ytan får vara som den iir.

Föreningen är beredd att vidta de forsiktighetsåtgiirder som fordras.

I låinsstyrelsens beslut är satt en tidsfrist till den 30 juni 2016 för fullgörandet av de

krävda åtgåirderna och detta iir kopplat till ett vite om 30 000 kr. Föreningen anser

att beslutet i denna del är oskäligt och påminner om att föreningen i månadsskiftet

mars-april kontaktade länsstyrelsen ft)r att få ett medgivande om att vidta

korrektionsåtgiirder på utffllnaden men frck då rådet att vänta. Föreningen har nu

åter forsökt att få fram en god grävoperatör till att göra arbetet men har hittills inte
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lyckats. Eftersom området inte påverkas direkt av det nuvarande läget annat än

estetiskt föreslår foreningen att tidsfristen iindras till slutet av oktober 2016. Det ger

foreningen rådrum att anlita en kompetent operatör. Enligt förenings åsikt borde

även vitet slopas.

Diskussionen om utfullnaden har också hela tiden varit kopplad till diskussioner om

Ingemar Törnqvist bryggplatser. Föreningen har uppmanats att nå en

överenskommelse med herr Trirnqvist. Föreningen bedömer detta som orealistiskt

och menar att hanteringen av nuvarande utfyllnad far göras separat och en framtida

behandling av bryggproblematiken fa ske senare. Det vill säga att den tiinkta

utffllnaden av strandkanten vid bryggorna far anstå tills vidare.

DOMSIAiL

Enligt 11 kap. 9 $ miljöbalken krävs det tillstand ftir vattenverksamhet. För vissa

vattenverksamheter far dock regeringen enligt 9a $ samma kapitel meddela

ftireskrifter om att det istället ftir tillstand ska krävas en anmälan innan

verksamheten påbörj as.

Föreskrifter om vilka verksamheter som är anmiilningspliktiga istället för

tillstandspliktiga har meddelats av regeringen i förordningen (1998:1388) om

vattenverksamhet m.m.. Av 19 $ 3. niimnda florordning framgår att bl.a. fyllning i

ett vattenområde iir anmälningspliktig om den bottenyta som verksamheten omfattar

uppgår till högst 3 000 m2.

Niir ett anmiilningsärende iir tillräckligt utrett ska tillsynsmyndigheten, enligt 23 $

forordningen om vattenverksamhet fl.ffi., bl.a. besluta om de forbud eller

försiktighetsmått som behövs eller forelägga verksamhetsutövaren att ansöka om

tillstand enligl 11 kap. 9 $ miljöbalken om det behövs med h?insyn till

verksamhetens påverk an p ä milj ön eller enskilda intressen.

Liinsstyrelsen har i överklagade beslutet forelagt Brännö Bys Samf?illighetsförening

vid ett vite om 30 000 kr att:
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avlägsna all utfyllnad som skett utanfor det anmälda området,

avlägsna de massor som tryckts upp fran botten utanft)r det anmälda området

och att återstälia botten i ursprungligt skick och djup samt att

inkomma med dokumentation som styrker att fiireningen är överens med Ingvar

Törnqvist avseende ersättningsbry gga.

Punhen I i det meddelade forekiggandet

Utfyllnad har enligl ftireläggandet skett utanför det område som anmiilts. Uppgiften

har inte bestritts av föreningen. Det kan inte anses uppenbart att åtgiirden inte

riskerar att skada allmiinna eller enskilda intressen. Det krävs dtirför anmälan eller

tillstand till åtgärden. Den utffllnad som skett utanftir det område som anmälts ska

drirftir tas bort. Överklagandet såvitt avser punkten 1 i ftireläggandet ska mot

bakgrund av det anfiirda avslås.

Punkten 2 i det meddelade föreldggandet

Den anmälda åtgiirden skulle enligt den utredning som bifogades anmälan leda till

attlera från botten pressades upp inom ett avstånd om på ett par meter från

ffllningens kant. För att begriinsa bottenuppstryckningen åtog sig foreningen bl.a.

att fylia fran I'lterkant av utfullnaden så att en vall bildades ftjr att därefter fflla med

sten mellan vallen och den befintliga stranden. I beslutet förelade länsstyrelsen

ftireningen att bl.a. iaktta de skadeftirebyggande åtgiirder som åtagits och att utft)ra

arbetet så att bottenupptryckningar inte sker.

Den utforda åtgiirden har enligl liinsstyrelsen lett till att ftirorenade bottensediment

tryckts upp utanftir utfyllnadsområdet. Det upptryckta bottensedimentet har enligt

foreläggandet inte avlägsnats. Uppgiften har inte bestritts av Briinnö Bys

Samfiillighetsftirening. Då ftireningen inte följt de av liinsstyrelsen ftireskrivna

fcirsiktighetsmåtten och då de förorenade bottensedimenten riskerar att spridas i

vattenområdet bör föreläggandet i denna del kvarstå. Överklagandet såvitt avser

punkten 2 rforeläggandet ska diirför avslås.

1.

2.

3.
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Förelriggande att komma med dokumentation om överenskommelse

Liinsstyrelsen har ftirelagt föreningen att komma in med dokumentation som styrker

att föreningen är överens med Ingvar Törnqvist avseende ersättningsbrygga och

erinrat om att frireläggande att söka tiilstånd eller att avlägsna utfyllnaden annars

kan komma att meddelas.

I ett tillstands- eller anmälningsiirende gällande vattenverksarnhet prövas den sökta

verksamhetens inverkan på vattenfijrhållandena och de skador eller andra

olägenheter som kan tillfogas niirliggande fastigheter eller andra som har annan

särskiid rättighet till vattenområdet eller nåirliggande fastigheter. Frågor om såirskild

tvångsrätt, ersättning, inlösen, civilrättsliga frågor samt frågor om rådighet kan inte

prövas inom ramen ftjr ett anmälningsiirende, se prop. 2004105:129 s 129 ff. lngvar

Tömqvist har, såvitt framgår av utredningen i målet, nyftjanderätt till båtplatser och

det är inte uppenb art atL de anmälda åtgiirdernas inverkan på vattenfi)rhållandena

inte kommer att medftra skada för hans rättighet. Vid sådant förhållande bör det

äligga ftireningen, om ftireningen vill undvika ett föreläggande att söka tillstand för

de anmälda åtgärdema, att visa att denna civilriittsligafräga är löst och att

överenskommelse träffats med Ingemar Törnqvist. Länsstyrelsen har diirför haft fog

för sitt ftireläggande och överklagandet ska därfiir avslås även i denna del.

Vit e s b e I opp et s s t o r I ek o c h t i d e n for ful I g ör and e

Det aktuella föreläggandet har ftirenats med ett vite om 30 000 kr. Beloppet kan

enligt mark- och miljödomstolens bedömning inte anses ftir högt bestiimt mot

bakgrund av angelägenheten av att föreläggandet fullgörs.

Tiden niir ft)reläggandet senast skulle ha fullgjorts är redan passerad. Grumlande

arbeten far enligt de forsiktighetsmått som loreskrivits inte utföras under tiden

1 april-3O september. Tiden kan på sätt loreslagits av föreningen bestiimmas till den

31 oklober 2016
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Mark- och miljödomstolen ger ftireläggandet den lydelse som framgår av domslutet.

HUR MAN ÖVnnxLAGAR, se bilaga 2 Qv 427)

Överklagande senast den 8 september 2016.

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Ove Jåirvholm, ordförande, och

tekniska rådet Joen Morales. Föredragande har varit beredningsjuristen Eva

Högmark.


