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KLAGANDE 

1. Skanörs Båtklubb 

c/o Marianne Palmkvist Berg 

Hamnvägen 1 

239 30 Skanör 

  

2. Skanörs Hamnförening 

c/o Anders Mattsson 

Hamnvägen 1 

239 30 Skanör 

  

MOTPART 

Vellinge kommun 

235 81 Vellinge 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Vellinge kommuns beslut 2016-12-07, KF§ 193, se bilaga 1 

 

SAKEN 

Detaljplan för del av Skanör 2:2 berörande Skanörs hamn m.m, Vellinge kommun 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun beslutade den 7 december 2016, § 193, att 

anta detaljplan för del av Skanör 2:2, Skanörs hamn. Skanörs båtklubb och Skanörs 

hamnförening har nu överklagat kommunfullmäktiges beslut till mark- och 

miljödomstolen. 

 

YRKANDEN M.M. 

Skanörs båtklubb och Skanörs hamnförening yrkar i en gemensam skrivelse att 

mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen. Som grund för sitt yrkande anför 

de i huvudsak följande. 

 

Strandskydd 

Detaljplanen upphäver strandskyddet för hamnområdet utom vattenområdet norr om 

hamnen och den smala remsan naturmark mellan Badhyttsvägen och Flommen. 

Planen tar inte tillräcklig hänsyn till behovet av allmänhetens tillgänglighet till 

stranden, och att strandskyddet bör gälla för planområdet. 

 

Skanörs hamn ligger i en kil mellan två Natura 2000-områden. Hamnområdet är 

därför extra känsligt och exploatering närmast stranden måste ske med stor 

försiktighet. Strandskyddet måste väga tyngre än intresset för ytterligare en 

restauranganläggning i hamnen. Redan nu är trafik- och parkeringssituationen i 

hamnen kaotisk under vackra sommardagar. En exploatering av befintliga 

parkeringsytor skulle ytterligare försvåra för allmänheten att få tillträde till de 

angränsande naturområdena. 

 

Restaurang- och konferensanläggningen ”Kallbadhuset” är placerad vid den livligt 

frekventerade badplatsen ”Stens brygga”. I anslutning till badplatsen finns även en 

slip som används vid sjösättning av mindre båtar samt av sjöscouternas seglarskola. 

Anläggningen är inte som ett vanligt kallbadhus placerat i vattnet, utan helt på land 

men med omedelbar kontakt mot vattnet. Området mellan byggnaden och vattnet är 

tänkt att överbyggas med ett trädäck som sträcker sig västerut längs utsidan av 

stenpiren. Utformningen är sådan att även den publika delen av trädäcket kommer 
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att uppfattas som en del av restaurang- och konferensanläggningen och avskräcka 

allmänheten från användning av den populära badplatsen. Även tillträdet till slipen 

försvåras.  

 

I prop. 1997/98:45 s. 86 anges att en anläggning eller anordning är förbjuden inte 

bara om den hindrar allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 

ha kunnat färdas fritt, utan redan om den avhåller allmänheten att beträda ett sådant 

område. Det har alltså betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. 

Klagandena anser att det finns anledning att anta att den tilltänkta bebyggelsen kan 

få sådana effekter. 

 

Naturvårdsverkets och Boverkets skrift ”Strandskydd” anger att ”när dispens givits 

för byggnader eller anläggningar inom ett strandskyddat område ska en fri passage 

som är minst några tiotal meter bred alltid lämnas för allmänheten. Passagen ska 

vara så bred att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden. Den fria passagen 

ska också finnas för att goda livsvillkor för växt- och djurlivet ska bevaras”. Längs 

vattnet efter hela norra sidan av hamnområdet, från Hamnvägen öster om 

parkeringen, ända till slutet av den norra piren finns ett sammanhängande gång- och 

cykelstråk. Den planerade bebyggelsen skulle helt skära av detta stråk. 

 

Risk för översvämning 

I länsstyrelsens yttrande över kommunens handlingsplan för skydd mot stigande 

havsnivåer har länsstyrelsen bl.a. angivit följande. ”Sammantaget innebär det 

förslag som beskrivs i handlingsplanen enligt länsstyrelsens bedömning att ny 

bebyggelse inte är förenlig med plan- och bygglagens regelverk om den placeras på 

nivåer lägre än 3,0 m. Bedömningen baseras på informationen i föreliggande 

handlingsplan och länsstyrelsens rapport Stigande havsnivå – konsekvenser för 

fysisk planering.” 

 

Klagandena ställer sig frågande till placeringen av bebyggelse på ett sätt att den 

med stor sannolikhet kommer att drabbas av översvämning inom överskådlig tid. 

Redan vid måttliga nordliga vindar kan havet stiga över marknivån.  
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Alternativa placeringar 

Rimliga alternativ för att uppnå planens syfte har inte identifierats, beskrivits och 

bedömts i miljökonsekvensbeskrivningen. Om avsikten är att tillföra ett kallbadhus 

till hamnen synes placeringen vara olämplig. Kommunen tycks i ett alltför tidigt 

skede ha låst sig vid det alternativ som exploatören har sett som mest fördelaktigt, 

utan att analysera olika alternativs miljöpåverkan. Oavsett funktionen av den 

tilltänka byggnaden inkräktar den allvarligt på det rörliga friluftslivets behov, både 

vad avser allmänhetens tillgång till badplatsen och båtlivets behov av ytor på land. 

 

DOMSKÄL 

Lagstiftning 

Av 13 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, följer att den myndighet 

som prövar ett beslut att anta en detaljplan endast ska pröva om det överklagade 

beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som 

framgår av omständigheterna. Om myndigheten finner att beslutet strider mot en 

rättsregel ska beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska beslutet fastställas i sin 

helhet.  

 

Av 1 kap. 2 § PBL följer att det är en kommunal angelägenhet att planlägga 

användningen av mark och vatten.  

 

Av 2 kap. 5 § PBL följer att vid planläggning enligt denna lag ska bebyggelse och 

byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 

bl.a. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

 

Av 2 kap. 6 § PBL följer att vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk 

utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till bl.a. naturvärdena på platsen. 

 

Av 2 kap. 9 § PBL följer att planläggning av mark och vattenområden samt 

lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och 
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ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller 

byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på 

grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och 

säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 

 

Av 4 kap. 17 § PBL följer att i en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd 

enligt 7 kap. miljöbalken för ett område, om det finns särskilda skäl för det och om 

intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre 

än strandskyddsintresset. 

 

Av 11 kap 10 § PBL följer att länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut att 

anta en detaljplan, om beslutet kan antas innebära att 

 1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 

 2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som 

angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, 

 3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 

 4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser, eller 

 5. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller 

till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

 

Av 3 kap. 6 § miljöbalken (1998:808), MB, följer att mark- och vattenområden samt 

fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 

naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 

 

Av 4 kap. 4 § MB följer att inom bl.a. kustområdena och skärgårdarna från 

Brofjorden till Simpevarp får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av 

kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan 

fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga 

friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora 

tätortsregionerna. 
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Av 7 kap 13 § MB följer att strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och 

vattendrag.  

Strandskyddet syftar till att långsiktigt 

 1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 

 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

 

Av 7 kap 18 c § MB följer att som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om 

upphävande av strandskyddet får man beakta endast om det område som 

upphävandet eller dispensen avser 

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. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras 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 7 kap 18 g § MB följer att i fråga om strandskydd som har upphävts för ett 

område genom en bestämmelse i en detaljplan enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) eller för ett område som har avsetts att omfattas av en detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt samma lag gäller strandskyddet åter, om 

 1. området upphör att omfattas av detaljplanen eller områdesbestämmelserna, eller 

 2. detaljplanen eller områdesbestämmelserna ersätts med en ny detaljplan. 

 

Allmänna intressen 

Det är, enligt 1 kap. 2 § PBL, en kommunal angelägenhet att planlägga 

användningen av mark och vatten. Detta så kallade planmonopol innebär att det är 
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kommunen som, inom vida ramar, har att avgöra hur bebyggelsemiljön ska 

utformas i kommunen. Stor vikt ska tillmätas de lämplighetsbedömningar som görs 

av kommunen. Mark- och miljödomstolens prövning är i huvudsak begränsad till 

om kommunen gjort en felaktig avvägning mellan motstående enskilda intressen 

eller motstående enskilda och allmänna intressen, eller om kommunen har begått 

något fel vid handläggningen av ärendet. 

 

Skydd för naturområden, inklusive strandskydd, är i första hand ett allmänt intresse. 

Detsamma gäller frågan om risk för översvämning liksom även frågan vad marken 

ska användas till. Mark- och miljööverdomstolen har i ett rättsfall (MÖD 2013:47) 

förtydligat och utvecklat vilken prövningsramen är när enskilda åberopar allmänna 

intressen vid ett överklagande av en detaljplan. Generellt gäller enligt MÖD att 

prövningen då blir begränsad. Det som avgör prövningens omfattning är 

utformningen av de bestämmelser som det överklagade beslutet grundas på. Om 

kommunens beslut ryms inom den handlingsfrihet som de materiella 

bestämmelserna medger, kommer de olika avvägningarna som en kommun gjort 

mellan olika samhällsintressen inte att bli föremål för överprövning. När 

överklagandet berör sådana allmänna intressen som bevakas av länsstyrelsen enligt 

11 kap. 10 § PBL kan det i regel bara prövas om underlaget för länsstyrelsens 

prövning varit godtagbart, vad som tillförts målet efter länsstyrelsens prövning samt 

om detaljplanen medför att planen för berörda inte blir acceptabel. 

 

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade den 21 december 2016 att inte överpröva 

aktuell detaljplan.  

 

Det aktuella planområdet omfattas av bl.a. riksintressena för friluftsliv samt kust 

och skärgård. Planområdet gränsar till både Falsterbohalvöns havsområdes 

naturreservat och Flommens naturreservat samt till Natura 2000-områdena 

Falsterbo-Foteviken och Falsterbohalvön. I och med att gällande detaljplan ersätts 

av nu aktuell detaljplan omfattas hela området åter av strandskydd. Aktuell 

detaljplan upphäver strandskyddet på stora delar av planområdet. 
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Klagandena anför att ett upphävande av strandskyddet kommer leda till att 

allmänhetens tillgång till bl.a. strandområdet försämras, samt att risken för 

översvämning av byggnader ökar med utformningen av aktuell detaljplan. Eftersom 

båda dessa frågor ingår i den bedömning som länsstyrelsen gjort enligt 11 kap. 10 § 

PBL kan mark- och miljödomstolen endast pröva huruvida det underlag som legat 

till grund för länsstyrelsens beslut att inte överpröva detaljplanen varit godtagbar. 

 

I samband med handläggningen av detaljplaneärendet har en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats. MKB:n analyserar på vilka sätt ett 

kallbadhus påverkar bl.a. riksintressena på platsen samt Natura 2000-områdena i 

närheten. Frågan om översvämningsrisker samt upphävande av strandskyddet 

analyseras i den planbeskrivning som upprättats i samband med beslutet att anta 

detaljplanen. Översvämningsriskerna baseras på Vellinge kommuns handlingsplan 

för skydd mot kommande högre havsnivåer. Mark- och miljödomstolen anser att det 

underlag som länsstyrelsen haft tillgång till vid beslutet att inte överpröva aktuell 

detaljplan har varit godtagbar. Det har efter länsstyrelsens beslut inte tillkommit 

några omständigheter som föranleder en omprövning av länsstyrelsens beslut. 

Vidare får detaljplanen anses bli acceptabel för berörda sakägare. Mark- och 

miljödomstolen delar därför kommunens och länsstyrelsens bedömning såväl vad 

gäller upphävande av strandskyddet inom delar av planområdet som vad gäller 

risken för översvämningar vid höga havsnivåer.   

 

Angående de angränsande Natura 2000-områdena bedömer mark- och 

miljödomstolen att detaljplanen inte på ett betydande sätt kommer påverka miljön i 

dessa områden. 

 

Betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL 

Klagandena anför även att möjligheterna att nå båtslipen minskar samt att planens 

utformning inkräktar på båtlivets behov av ytor på land. Dessa frågor kan bli 

aktuella genom att de berör klagandenas egna intressen som sakägare i form av 

hyresgäster på fastigheten. Av vad som framkommit i målet bedömer mark- och 

miljödomstolen att utformningen av planen inte kan anses innebära en betydande 
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olägenhet för klagandena i dessa delar. Det har inte heller framkommit något annat 

skäl att upphäva aktuell detaljplan. Överklagandena ska därför avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 7 mars 2017.  

 

 

Bengt Johansson  Mårten Dunér 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bengt Johansson, ordförande, och 

tekniska rådet Mårten Dunér. Föredragande har varit tingsnotarien Björn Spejare.  
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som mark- och miljödomstolen har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som mark- 
och miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen 
att överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 
Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och mil-
jööverdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av 
mark- och miljödomstolens namn, datum för 
domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomstolens 
dom som klaganden vill få till stånd, 

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

4. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt 

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare 
ska ges in samtidigt med överklagandet.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen.

 

Bilaga 2


