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Yttrande över Botkyrka kommuns förslag till beslut i efterhand avseende Näs 1:65 
och Näs 1:98, Paul Wester 
 

Undertecknad får härmed, på uppdrag av Paul Wester (”Wester”) inkomma med följande 

synpunkter på det förslag till beslut som Botkyrka kommun (”Kommunen”) upprättat inför beslut i 

Samhällsbyggnadsnämnden avseende den brygga (”Bryggan”) som Wester har på stamfastigheten. 

 

Inledningsvis kan konstateras att för det område där Bryggan är belägen så gäller detaljplan, 

Getryggens Fritidsby, som vann laga kraft 2011-03-24. I detaljplanen anges att de befintliga 

bryggorna får ligga kvar medan nybyggnad av bryggor endast får ske i WB-områden. Westers 

brygga är en av de befintliga bryggorna som ska få ligga kvar så han har en på detaljplanen grundad 

rätt att få ha en brygga på den plats där han under många år haft en på servitut grundad rätt till 

brygga. Med beskrivningen att de befintliga bryggorna får ligga kvar måste förstås inte bara att just 

de bryggor som finns vid detaljplanens laga kraftvinnande får ligga kvar utan även att dessa får 

underhållas och förbättras så att de klarar ”tidens tand”. Med beskrivningen nybyggnad av brygga 

avses sådana som överhuvudtaget inte funnits tidigare utan nyanläggs. Den befintliga Bryggan är inte 

någon nyanläggning utan endast underhåll och förbättring av den brygga som funnits och som varje 

år orsakats stora skador av isen. 

 

Vad därefter gäller strandskyddsdispens så görs gällande att dispens får medges enligt 7 kap 18 c § 

punkt 1 om det område dispensen avser redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. Vad gäller Bryggan så måste det ”område” som avses inte bara 

vara exakt de kvadratmetrar där Bryggan är belägen som avses utan också närmast liggande område 
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omkring Bryggan. Detta innebär att inte bara området där ”ersättningsbryggan” är belägen 

innefattas av begreppet ”tagits i anspråk” utan även området där ”vinkeln i slutändan”, som den 

beskrivs av Kommunen, är belägen. Dessutom kan vinkeln i slutändan inte nås utan att passera 

ersättningsbryggan och området där den är belägen är därför överhuvudtaget inte åtkomligt för 

allmänheten och kan inte heller på något sätt hindra allmänhetens nyttjande. Åberopat rättsfall är 

därför inte tillämpligt här. 

 

Syftet med bestämmelsen ifråga är att gamla anläggningar ska kunna behållas. Härmed måste 

innefattas att dessa måste få underhållas och anpassas till moderna förhållanden. Bryggan ska 

därför inte uppfattas som en ersättningsbrygga med tillbyggnad utan hela bryggan är 

underhållsåtgärder som har till syfte att inte behöva utföra mycket stora underhållsåtgärder varje år 

efter isens inverkan. Med hänsyn till att hela Järnafjärden finns utanför Bryggan är den inte fullt 

funktionell utan den utförda tillbyggnaden, vilket också visats av att den gamla bryggan måste 

genomgå omfattande reparationer varje är. Detta innebär att syftet med bestämmelsen inte på något 

sätt motverkas av utförda åtgärder utan tvärtom är dessa förenliga med syftet. Bryggan avviker heller 

inte vad gäller utformningen från de övriga bryggor som finns i området, flera av dem är också 

utförda med vinkel för att få fullgod funktion. 

 

Vad gäller vinkeln i slutändans påverkan på djurlivet så påverkar den överhuvudtaget inte djurlivet 

på land och dess påverkan på djur- och växtlivet i vattnet kan inte ens vara marginell med tanke på 

dess belägenhet vid Järnafjärden med en stor farled utanför. Stenkistan som utförts innehåller 

endast naturmaterial och ger goda förutsättningar för djur- och växtlivet, till exempel för skydd och 

tillökning. Tvärtom, omfattande pålning varje vår för att reparera isens skador på Bryggan har 

medfört betydligt större ingrepp för djur- och växtlivet än den stenkista som nu finns på platsen. 

Någon negativ inverkan på djur- och växtlivet kan därför inte föreligga. 

 

Kommunen har anfört att förändringen av bryggan utan vinkeln i slutändan sammantaget är liten 

och förenlig med strandskyddet syften och därför kan accepteras. Wester delar den uppfattningen 

men detta gäller för hela bryggan även den mindre vinkeln i slutändan inkluderad. 

Strandskyddsdispens ska därför lämnas för hela bryggan. 

 

Stockholm som ovan 

Frank Reijbrandt/Frank Reijbrandt 
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