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MOTPART
1. Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 Malmö
2. Norrvikens Trädgårdar AB
Gyllenehammarsväg 4
302 92 Halmstad
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2013-03-07; ärendenr 522-1927-2012, bilagas 1.
SAKEN
Artskyddsdispens för åtgärder inom område med livsmiljö för större vattensalamander på
del av fastigheten Boarp 2:16 i Båstads kommun
____________
BESLUT
Mark- och miljödomstolen upphäven länsstyrelsens beslut och återförvisar målet till Länsstyrelsen i Skåne län för fortsatt handläggning.

Mark- och miljödomstolen avslår Norrvikens Trädgårdssällskaps yrkande om sammanträde
och syn.
_______________

Dok.Id 266953
Postadress
Box 81
351 03 Växjö

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
Telefax
0470-560 100
0470-560 125
E-post: mmd.vaxjo@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:30
-
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BAKGRUND
Länsstyrelsen i Skåne län (nedan länsstyrelsen) har i beslut den 7 mars 2013
lämnat Norrvikens Trädgårdar AB (sökanden) dispens från förbuden i 4 §
punkterna 1, 2 och 4 artskyddsförordningen för att utföra schaktningsarbeten samt
byggnation inom område markerat som BK1 på detaljplanekarta fogad till
länsstyrelsens beslut, rensa befintlig damm samt eventuellt anlägga ny damm enligt
situationsplan fogad till länsstyrelsens beslut, inom områden med förmodad
livsmiljö för större vattensalamander (Triturus cristatus) på del av fastigheten
Boarp 2:16 i Båstads kommun. För dispensen har föreskrivits särskilda villkor.

Föreningen Norrviken Trädgårdssällskap (nedan föreningen) har överklagat länsstyrelsens
beslut.

YRKANDEN M.M.
Föreningen yrkar att mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut.
Vidare yrkar föreningen att muntlig förhandling och syn hålls i målet.

Som grunder för överklagandet anförs i huvudsak följande.

I nu gällande ärende finns inte förutsättningar att ge dispens. Det finns andra
lämpligare lösningar, dispensen skulle försvåra upprätthållande av gynnsam
bevarandestatus av arten och ingen av de övriga förutsättningarna för dispens är
aktuella. Bolaget har heller inte visat att så skulle vara fallet. Föreningen delar
därför inte länsstyrelsens bedömning.

För att få dispens erbjuder bolaget sig att restaurera och naturvårdsanpassa området
samt anlägga en ny och större damm utan beskuggning, vilket skulle kunna vara
positivt för populationen. Detta är ett alldeles utmärkt förslag, men endast under en
förutsättning – att damm och habitat inte omgärdas av bebyggelse och närliggande
mänskliga aktiviteter. Kompensationsåtgärder får aldrig påverka bedömningen i ett
dispensärende, det vill säga myndigheten får inte ta hänsyn till en föreslagen
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kompensationsåtgärd och lämna dispens i fall där en dispens annars inte skulle
kunna lämnas. Förslag på kompensation får alltså inte påverka bedömningen om
en dispens kan lämnas eller inte, utan innebär en extra säkerhetsåtgärd i de fall det
bedöms behövas.

Länsstyrelsen har konstaterat att dispens krävs i ärendet, men har - trots uppenbara
brister i ansökan - meddelat sådan. Länsstyrelsens beslut strider inte enbart mot
artskyddsförordningens bestämmelser utan även mot försiktighetsprincipen samt
miljöbalkens övergripande mål i 1 kap. 1 § miljöbalken, där det slås fast att
miljöbalken (och därigenom även de bestämmelser som utfärdats med stöd av
balken, såsom artskyddsförordningen) ska tillämpas bland annat så att den
biologiska mångfalden bevaras.

Bolaget har bevisbördan för att förutsättningar för dispens föreligger. Länsstyrelsen
har dock enligt EU-domstolen bevisbördan för att nödvändiga förutsättningar
föreligger för varje undantag och att beslutet är tillräckligt noggrant och tillräckligt
motiverat. Föreningen vill här påminna om att art- och habitatdirektivet förutsätter
att medlemsstaterna uppfyller sina skyldigheter vad gäller att vidta lämpliga
skyddsåtgärder för att förhindra åtgärder som kan ha betydande konsekvenser för
uppfyllande av direktivets mål. Att med stöd av det beslutsunderlag som idag finns i
ärendet ge artskyddsdispens skulle enligt föreningen innebära att Sverige riskerar att
inte leva upp till dessa skyldigheter.

Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken kan dispens vägras sådana verksamhetsutövare som
tidigare inte fullgjort sina skyldigheter gällande till exempel kompensations- eller
återställandearbeten. Föreningen menar att dispens inte bör ges mot bakgrund
av att bolaget redan tidigare utfört åtgärder i strid mot miljöbalkens bestämmelser,
såsom att vidta dräneringsåtgärder utan tillstånd och utan artskyddsdispens.
Sammanfattningsvis anser föreningen att länsstyrelsen har fattat sitt beslut på
undermåligt beslutsunderlag. Länsstyrelsen har vidare godtagit en felaktig
bedömning av vilka skäl denna dispensansökan vilar på, alternativt gjort en tolkning
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av denna bestämmelse som inte är förenligt med art- och habitatdirektivet. Detta
gäller såväl bedömningen av giltiga skäl enligt 14 § tredje punkten a-f, avsaknaden
av annan lämplig lösning samt huruvida exploateringen försvårar upprätthållandet
av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde. Föreningen menar att förutsättningar för att ge dispens saknas.

Länsstyrelsen har i yttrande över överklagandet anfört i huvudsak följande.

Föreningens yrkanden föranleder inte länsstyrelsen att ändra sin uppfattning och
länsstyrelsen motsätter sig bifall till överklagandet. Länsstyrelsen finner inte
särskild anledning att muntlig förhandling hålls i målet.

Länsstyrelsen delar inte föreningens uppfattning vad gäller ansökans kvalitet och
förutsättningarna att meddela dispens enligt artskyddsförordningen. Dispensen har
prövats i laga ordning och länsstyrelsen bedömer, utifrån tillgängliga handlingar,
att dispensen kan beviljas utan att gynnsam bevarandestatus hotas. De allmänna
hänsynsreglerna och därmed försiktighetsprincipen, har tillämpats fullt ut.

Länsstyrelsen erinrar om att samtligt redovisat material, även det som presenterats
genom föreningens försorg, ligger till grund för beslutet.

Länsstyrelsen vill avslutningsvis notera att den rättsliga historik som föreligger i det
aktuella ärendet, naturligtvis medfört att handläggningen har skett med särskilt
beaktande av samtliga motsående intressen. Länsstyrelsen vill särskilt påpeka att
myndigheten inte använt föreslagna kompensationsåtgärder som dispensgrundande,
vilket antyds i överklagandet.

Länsstyrelsen är inte av uppfattningen att den beviljade artskyddsdispensen på
något sätt bidrar till att Sverige inte lever upp till sina förpliktelser enligt EU-rätten.
Länsstyrelsen överlämnar åt domstolen att avgöra frågan om den beviljade
dispensen ryms inom gynnsam bevarandestatus för den större vattensalamandern,
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det vill säga om den aktuella exploateringen hotar artens fortbestånd i det aktuella
området.

Bolaget har i yttrande över överklagandet anfört i huvudsak följande.

Bolaget ifrågasätter om föreningen har klogorätt och yrkar att mark- och
miljödomstolen avvisar överklagandet. Bolaget motsätter sig föreningens yrkanden. Skälen
för detta framgår med all tydlighet av allt material som tagits fram under åren samt länsstyrelsens beslut i ärendet. Under denna långa process har bolaget låtit genomföra tre utredningar vad gäller den planerade bebyggelsens eventuella påverkan på livbetingelserna för
den större vattensalamandern. Samtliga dessa utredningar har givit samma resultat, att
någon påverkan ej sker.

Härutöver har parterna yttrat sig över varandras yttranden.

SKÄL FÖR BESLUTET
Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut.

Därtill kan följande tilläggas.
Enligt 16 kap. 13 § miljöbalken får överklagbara domar och beslut om tillstånd,
godkännande eller dispens enligt denna balk, om upphävande av skydd av områden
enligt 7 kap. eller om tillsyn enligt 10 kap. eller i sådana frågor enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av balken, överklagas av en ideell förening eller en
annan juridisk person som
1. har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller
miljöskyddsintressen,
2. inte är vinstdrivande,
3. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, och
4. har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har
allmänhetens stöd.
Norrvikens Trädgårdssällskap är en ideell förening som enligt sina stadgar har till
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ändamål att enligt miljöbalken verka för att den unika naturmiljön i och omkring
Rudolf Abelins ursprungliga egendom skyddas samt att Norrvikens Trädgårdar
lever vidare enligt grundarens intentioner och utvecklas till en trädgårdsanläggning
av hög internationell klass. Föreningen har enligt uppgift funnits sedan 1999 och
har ca 200 betalande medlemmar och ca 1000 icke betalande medlemmar.

Mark- och miljödomstolen bedömer att föreningen har klagorätt.

Som framgår av länsstyrelsens beslut krävs enligt 14 § artskyddsförordningen, för
att dispens från förordningens fridlysningsbestämmelser ska kunna meddelas, dels
att det inte finns någon annan lämplig lösning, dels att dispensen inte försvårar
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde, och dels att det finns ett skäl enligt 14 § 3 punkten a-f.
I Naturvårdsverkets handbok 2009:2 för artskyddsförordningen, Del 1 – fridlysning
och dispenser, sid 33 ff, anges följande.
”Det är inte meningsfullt att gå in på förutsättningarna i 14 § 1 och 2 punkten om
skäl enligt 3 punkten saknas. Frågorna om andra alternativ och artens
bevarandestatus blir betydelsefulla först när det finns ett godtagbart skäl. Något
eller några av de skäl som räknas upp i 14 § 3 punkten a-f ska alltså vara uppfyllda.
Några andra skäl kan inte ligga till grund för en dispens.”
Sökanden har som skäl för ansökan angivit 14 § punkten 3 a – att dispensen behövs
för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller
växter.
Länsstyrelsen har i det överklagade beslutet under rubriken ”Länsstyrelsens
bedömning” först redovisat varför de planerade åtgärderna kräver artskyddsdispens. Därefter har länsstyrelsen konstaterat att det inte finns några alternativa
lösningar när det gäller placeringen av planerade byggnader inom området samt att
dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens
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bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Slutligen anges att dispensen medför
att livsmiljö för större vattensalamander bevaras, förbättras och skapas genom
föreslagna kompensationsåtgärder med uppföljningskrav.

Av länsstyrelsens beslut framgår inte vilket eller vilka skäl enligt 14 § 3:e punkten a-f
som den meddelade dispensen grundas på. Eftersom det är en förutsättning för att
dispens ska kunna lämnas att någon eller några av de skäl som anges i 14 § 3:e
punkten a-f är uppfyllda, föreligger därför en brist i länsstyrelsens beslut. Med hänsyn till
instansordningen kan denna brist inte läkas av mark- och miljödomstolen.
Länsstyrelsens beslut ska därför upphävas och målet återförvisas till länsstyrelsen
för fortsatt handläggning.

Vid denna utgång i målet saknas skäl att hålla muntlig förhandling och syn i målet.
Klagandenas yrkande om detta ska därför avslås.

Detta beslut får enligt 37 § lagen (1996:242) om domstolsärenden inte överklagas.

Bengt Johansson

Bertil Varenius

___________________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bengt Johansson, ordförande, och tekniska
rådet Bertil Varenius. Föredragande har varit beredningsjuristen Josefin Gällerspång.
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