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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 

 

Fastighetsägare Näs 1:65 Getryggens Samfällighetsförening 
_______________________________________________________________ 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för 
ersättningsbrygga i efterhand (bygga 1). 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte bevilja strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av brygga i efterhand (brygga 2). 
 
Avgiften för prövning av strandskyddsdispens är 11 440 kronor. 
 
Beslutet fattas med stöd av 9 kap 17 § och 12 kap 8 § plan- och bygglagen. 
 
 
Ansökan avser 

   
Bild från fastighetsägaren inskickat 2019-11-25 

Handläggare  

Katarina Balog 
 
 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Fastighet: NÄS 1:65 Bryggan belägen 
NÄS 1:98 (GETRYGGSVÄGEN 51) stamfastighet 

Ärende: Strandskyddsdispens för brygga i efterhand 

Sökande: Paul Wester och Gunilla Kalenius 

Strandskyddsdispens i efterhand för 
ersättningsbrygga (1) samt  

 

Strandskyddsdispens i efterhand för 
tillbyggnad (2) av brygga. 
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Gällande detaljplan 

.  

 
Den aktuella bryggan är enligt detaljplanen markerad som befintligt brygga 
som kan finnas kvar. 

 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken är syftet med strandskyddet att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  

  
Av förarbetena till miljöbalken framgår att strandskyddets syften är långsiktiga 
och att områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli 
betydelsefulla i framtiden (prop. 1997/98:45 del 2 s. 89). 

 
Av 7 kap. 15 § Miljöbalken framgår att inom ett strandskyddsområde får inte 

1. nya byggnader uppföras, 

För planområdet där Näs 1:98 ligger 
gäller strandskydd upp till 100 meter från 
strandlinjen.  
 
Enligt detaljplanen som Näs 1:98 och 
Näs 1:65 ingår i (Getryggens Fritidsby, 
aktbeteckning 73-10, som vann laga kraft 
2011-03-24) står följande:  
Enligt gällande detaljplan finns det tre 
ställen som är avsatta för bryggor. 
Dessa tre ställen kommer att finnas 
kvar i den nya detaljplanen. De 
befintliga bryggorna får ligga kvar 
medan nybyggnad av bryggor endast 
får ske i WB områdena. 
För att i framtiden veta vilka bryggor 
som idag är befintliga hänvisas till 
ortofotokartorna över området i 
planbeskrivningen där bryggorna 
är markerade. Det finns 60 befintliga 
bryggor i planområdet, bryggor i WB 
områdena är inte inräknade. 
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2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller 
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt, (T.ex. ändra användningen genom att 
bygga om en fiskebod till en sommarstuga. Uppföra bryggor, 
planteringar, flaggstänger, trädgårdsgångar, staket, golfbanor och 
campingplatser). 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för 
byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, 
eller (T.ex. trädfällning) 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- 
eller växtarter (T.ex. muddring och spridning av gödsel eller 
bekämpningsmedel). 

Dispens från strandskyddet får enligt 7 kap. 18 c och 26 §§ miljöbalken 
medges endast om det finns särskilda skäl och om det är förenligt med 
strandskyddets syften.  

 
Som särskilt skäl får bl.a. beaktas 

1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar   
betydelse för strandskyddets syften, 

2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. Behöver för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området.  

4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genom föras utanför området, 

5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse.  

 
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop 2008/0/:119 sid 104) 
framgår att de omständigheter som räknas upp som särskilda skäl i 7 kap 18 c 
§ miljöbalken är uttömmande. 

 
Vid prövningen får, enligt 7 kap 25 § miljöbalken, inskränkningen i den 
enskildes rätt att använda mark eller vatten inte gå längre än som krävs för att 
syftet med strandskyddet ska tillgodoses. I lagmotiven betonas dock att de 
allmänna intressen som ligger bakom strandskyddet i de flesta fall tar över (jfr 
prop. 1997/98:45 del 1 s. 321 f). 
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Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att 
strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller 
enskilda intressen och undantag från strandskyddet ska tillämpas med stor 
restriktivitet (prop. 2008/09:119 sid 53) 

 
I propositionen Svenska miljömål framgår vad gäller att skyddet av stränderna 
är en nationell angelägenhet för att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och för att bevara goda livsvillkor för växter och djur (prop. 
2001/01: 130 sid 117 och prop. 2009/10 sid 155). 
 
Yttranden från remissinstanser 
Miljöenhetens bedömning är att bryggan med nuvarande utformning, med 
tillbyggnad, har negativ påverkan på växt- och djurlivet. 
 
Bedömning 
Den aktuella bryggan ligger inom område där strandskydd råder och är därför 
som utgångspunkt förbjuden. Dispens från förbudet kan ges om det finns 
särskilda skäl. Som särskilda skäl för dispens får man beakta bl.a. om det 
område som dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap. 18 c § första stycket 
miljöbalken).  
 
 

   
 
 
Den ursprungliga bryggan kan knappt skymtas på lantmäteriets flygfoto från år 
1975, dock syns inte heller de övriga bryggor så tydligt. 

Fastighetsägaren har angivit i sin 
begäran om strandskyddsdispens 
att en långt smalare brygga har 
funnits på plats som har haft 
svårt att klara vinterisen.  
 
Efter flertalig reparation har 
fastihetsägaren beslutat att 
förstärka bryggan genom att 
bygga till en ”avslutning” 90 
grader vänt, rättvinkel samt att 
bygga förstärkningar under 
bryggan. 
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Från Södertörns flygfoto framgår att år 2017 var tillbyggnaden inte utfört. 
 

 
 
Utifrån ovanstående resonemang gör förvaltningen bedömningen att det har 
funnits en brygga på platsen som var ungefär 20 kvadratmeter innan 
strandskyddslagstiftningen trädde i kraft den 1 juli 1975. Området där denna 
brygga låg kan anses redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften och strandskyddsdispens för brygga i detta 
utförande behövs inte. Frågan är nu om den brygga som ligger där idag kan 
beviljas strandskyddsdispens. 
 
Dispensregeln ska tillämpas restriktivt och dispens får meddelas endast om det 
är förenligt med strandskyddets syften. Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på 
land och i vatten för djur- och växtlivet.  
 
Vid prövningen får inskränkningen i den enskildes rätt att använda mark eller 
vatten inte gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska 
tillgodoses (7 kap. 25 § miljöbalken). En brygga är en anläggning som kan 
avhålla allmänheten från att beträda område där man annars skulle få färdas 
fritt och kan ses som en inskränkning i den enskildes rätt att använda marken. 
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Vidare kan en mindre brygga anses ha mindre avhållande effekt för 
allmänheten än en större brygga (se MÖD M 2812-14).  
 
Den del av bryggan (utan vinkeln vid slutändan) som förvaltningen tillstyrker 
strandskyddsdispens är bredare och har ca 10 m2 större yta än den brygga som 
fanns på platsen den 1 juli 1975. Förvaltningens bedömning är dock att den 
förändring som bryggan har genomgått sammantaget är liten och förenlig med 
strandskyddets syften. 
 

Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att strandskyddsdispens 
för ersättningsbrygga kan beviljas i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 18 b 
och c § i miljöbalken. 
 
Tillbyggnaden, avslutningen på bryggan, har utförts utan strandskyddsdispens 
och förvaltningen bedömer att den är en sådan nybyggnadsåtgärd som är 
förbjuden enligt miljöbalken 7 kap 18 §.  
 
Förvaltningen bedömer att bryggan är fullt funktionell utan denna del. 
 
Sammanfattningsvis, med stöd av ovanstående, bedömer samhällsbyggnads-
förvaltningen att strandskyddsdispens för ersättningsbrygga i efterhand kan 
beviljas på fastigheten NÄS 1:98 (GETRYGGSVÄGEN 51) och att 
strandskyddsdispens i efterhand för tillbyggnad av brygga inte kan beviljas. 
 
Information 
Länsstyrelsen kan överpröva kommunens dispensbeslut. Sökanden har ansvar 
att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder 
påbörjas. Sökanden kan ta kontakt med Länsstyrelsen (ungefär en månad efter 
att sökanden har fått kommunens beslut) för att kontrollera om en 
överprövning har inletts av Länsstyrelsen. Information kan även sökas i 
Länsstyrelsens externa webdiarium med hjälp av fastighetsbeteckning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar den sökande genom faktura. 
 
Ärendet, avseende tillbyggnad, överlämnas till Miljöenheten för tillsyn och 
återställande av brygga.  
 
  
Carina Molin Katarina Balog 
Samhällsbyggnadsdirektör Bygglovhandläggare 
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Bilagor 

Översiktskarta 
Brev från sökanden med fotodokumentation 
Remissyttrande från Miljöenheten  
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2020-01-17 Dnr: 2019-1744 
 

Handläggare Mottagare  
Britta Ahlgren 
070-836 19 65 
britta.ahlgren@botkyrka.se 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 
Att: Karin Thorsell 
147 85  TUMBA 
 

 
 
Yttrande angående ansökan strandskyddsdispens för ny 
ersättningsbrygga på Näs 1:65 invid fastigheten Näs 1:98  
Fastighetsbeteckning: Näs 1:65 invid Näs 1:98 
Sökande: Paul Wester, Gunilla Wester Kalenius 
Diarienummer: SBN 2019-998 
  
 
Bygglovsenheten har bett om synpunkter från miljöenheten i ärende  
SBN 2019-998. Remissen inkom till miljöenheten den 9 december 2019 
och svar önskas senast den 24 december 2019. Svaret upprättas först nu 
eftersom behov har funnits att prioritera andra strandskyddsfrågor. 
Ansökan gäller dispens från strandskydd för brygga som ersatt tidigare 
brygga inom strandskyddat område.  
Miljöenheten har tagit del av handlingarna och har följande synpunkter. 
Miljöenhetens yttrande omfattar påverkan på växt- och djurlivet. 
 
Bakgrund 
 
Fastighetsägaren av Näs 1:98 har framfört i till dispensansökan bifogat brev 
att den tidigare bryggan har förstörts av isen. Den bryggan var pålad. 
Sökande har anlagt en ny större brygga med stenkista. Den del av bryggan 
som ligger mot stranden är pålad på ca 4 meters längd. Den nya bryggan är 
vinklad och totalt ca 20 + 3 meter lång x ca 2 meter bred = ca 46 kvm 
(enligt Google maps). Den tidigare bryggan var ca 13 meter lång x ca 1, 2 
meter bred = 16 kvm (enligt kommunens flygfotokarta från 2017). Det 
innebär att den nya bryggan är ca 30 kvm större än den tidigare.  
 
En pålad brygga medför mindre påverkan på växt- och djurliv. Den tillåter 
vattnet att strömma under bryggan och innebär en mindre skuggning av 
området under bryggan, än en flytbrygga som ligger på vattenytan. En 
stenkista fyller upp hela området under bryggan och blockerar vattenflödet 
helt.  
 
Sökande framför att innervinkeln verkar vara ett skyddat vindstilla område 
för småfisk. Men vattnet är en livsmiljö också för många andra djur- och 
växtgrupper i olika livsstadier, som plankton, larver och sporer. Bryggan 
upptar en del av deras livsmiljö och hindrar deras spridningsmöjligheter.  
 

D
nr

 S
BN

 2
01

9-
00

09
98

 –
 A

nk
om

 2
02

0-
01

-1
7



 

 2 (2) BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 
Bedömning 
 
Miljöenheten bedömer att den nya större bryggan, har en stor och 
oacceptabel påverkan på växt- och djurliv på platsen. Miljöenheten 
avstyrker därför att strandskyddsdispens lämnas för den nya bryggan.  
 
 
För miljöenheten 
 
 
 
Britta Ahlgren 
Kommunbiolog 
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