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Överklagande  
 
Beslut som överklagas 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, överklagar Länsstyrelsens i Västra Götaland beslut  
2020-04-16, ärende 403-46526-2019, att avvisa föreningens överklagande 2019-12-10 av bygglov för 
till- och ombyggnad av kontor till hotell, Nordstan 13:4, Smedjegatan 5 i Göteborg, beslut § 604 BN 
2019-003915.  
 
Yrkande 
SBF yrkar att Mark- och miljödomstolen undanröjer Länsstyrelsens ovan nämnda avvisningsbeslut 
och tillerkänner SBF talerätt i ärendet.  
 
Motivering sammanfattning 

 På grund av total avsaknad av planbestämmelser i den äldre planen samt att det är fråga om 
höga kulturhistoriska värden bör prövningen ske som bygglov utanför detaljplan. Dock bör i 
första hand i stället detaljplan upprättas som underlag för bygglovsprövningen.  

 SBF anser således att prövningsgrunden i realiteten är densamma som i det angivna rättsfallet 
HD nr Ö 6017-18 och att bygglovet aktualiserar hänsynstaganden som är tydligt relaterade till 
miljöskyddet varför artikel 9.3 i Århuskonventionen ska beaktas.  

 SBF konstaterar att Länsstyrelsen agerar i strid med Århuskonventionen genom att avvisa 
rätten för föreningen att få talerätt i det aktuella ärendet. Detta trots att vikten av en generös 
tillämpning av talerätten för att allmänhetens röst ska få komma till tals i beslutsprocesserna 
lyfts fram i domar och på statlig nivå med hänvisning till  konventionen.  

 
 
SBF har i överklagandet till Länsstyrelsen utförligt angivit grunderna för att föreningen bör få rätt att 
överklaga bygglovsbeslutet (se bilaga). Länsstyrelsen har dock på ett lättvindigt sätt utan att gå in på 
sakfrågorna avvisat talerätten för SBF. Föreningen har följande kommentarer till Länsstyrelsens 
motivering att avvisa talerätt för föreningen.  
 
Prövningsgrunden är i realiteten densamma som utanför detaljplan 

Länsstyrelsen hävdar att en avgörande skillnad jämfört med målet HD nr Ö 6017-18 är att det i 
detta fall finns en detaljplan och därmed en annan prövningsgrund jämfört med nämnda dom.  

 
SBF:s kommentar: 
Den gällande detaljplanen är ”Plan till Göteborgs stads utveckling” som vann laga kraft 1866. Planen 
som alltså är cirka 150 år gammal, har karaktär av en områdesplan där den enda regleringen för 
fastigheten i det aktuella ärendet är gränsen för byggnadskvarteret, d.v.s. sannolikt fastighetsgränsen. 
Det saknas således helt bestämmelser för reglering av bebyggelsen – för byggrätt, byggnadshöjd, 
takutformning, utformning av byggnader i övrigt  etc. Sedan denna stadsplan upprättades har dessutom 
en rad ändringar skett i planlagstiftningen både när det gäller regleringsmöjligheter och hänsyn till 
kulturvärden. Att som Länsstyrelsen hävda att det skulle råda ”en avgörande skillnad” vad gäller 
prövningsgrunden jämfört med HD-målet är därför grovt missvisande. I realiteten råder ingen skillnad 
alls vad gäller prövningsgrund mellan HD-fallet och det aktuella ärendet. 
 
Prövningen bör därför ske på samma sätt som för bygglov utanför detaljplan. På grund av den totala 
avsaknaden av planbestämmelser i den äldre planen samt att det är fråga om höga kulturhistoriska 
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värden borde dock enligt SBF:s mening detaljplan i stället upprättas som underlag för bygglovs-
prövningen. SBF hänvisar här till plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 31§ samt 4 kap 2§, p 2 och 3.  
 
De höga kulturvärdena motiverar hänsynstaganden relaterade till kulturmiljön 

Länsstyrelsen hävdar med hänvisning till 9 kap 30§ plan- och bygglagen, PBL, att bygglovs-
prövningen inte ska innefatta en prövning om sökt åtgärd uppfyller kraven i 3 och 4 kap MB 
samt att de allmänt hållna bestämmelserna om hänsyn till kulturvärden i 2 kap 6§ i PBL är 
generellt hållna varför de inte kan aktualisera hänsynstaganden som mer tydligt är relaterade till 
kulturmiljön. 

 
SBF:s kommentar: 
SBF har i sitt överklagande beskrivit de höga kulturhistoriska värdena för befintlig bebyggelse på 
fastigheten och hur det beviljade bygglovet kraftigt strider mot hänsynsreglerna i PBL samt att 
bygglovsbeslutet innebär risk för betydande miljöpåverkan och risk för påtaglig skada på riksintresset 
för kulturmiljövården. Vidare strider bygglovsbeslutet mot det  arkitekturpolitiska målet att ta tillvara 
och utveckla kulturhistoriska värden samt det av riksdagen antagna miljökvalitetsmålet ”God bebyggd 
miljö” där det anges att ”det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap, används och utvecklas”.  
 
SBF anser således i motsats till Länsstyrelsens bedömning att bygglovet inte uppfyller kraven i 3 och 4 
kap miljöbalken, MB. Vidare anser SBF att det är ett synnerligen anmärkningsvärt uttalande av 
Länsstyrelsen att PBL:s bestämmelser om hänsyn till kulturvärden skulle vara så generellt hållna att de 
skulle sakna relevans i det aktuella ärendet.  
 
Av de skäl som SBF utvecklar i sitt överklagande och ovan bedömer föreningen att bygglovet 
aktualiserar hänsynstaganden som är tydligt relaterade till miljöskyddet varför artikel 9.3 i 
Århuskonventionen behöver beaktas.  
 
Århuskonventionen anger en minimistandard för allmänhetens rättigheter  
Länsstyrelsens ställningstagande att avvisa talerätt för SBF kan starkt ifrågasättas utifrån EU-rätten, 
närmast Rådets direktiv 85/337/EEG om allmänhetens deltagande i beslutsprocesser på miljöområdet 
samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG om genomförande av förpliktelserna enligt 
Århuskonventionen om bl.a. allmänhetens deltagande i beslut och rätt till överprövning i miljöfrågor.  
 
Enligt Århuskonventionen, där Sverige är part, "skall varje part garantera rätten att få tillgång till 
information, allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser och rätten att få tillgång till rättslig prövning 
i miljöfrågor enligt rätten i denna konvention." I dagens stadsutveckling får miljöorganisationerna allt 
större tyngd som allmänhetens stöd och företrädare, inte minst i kulturarvsfrågor och har därför en 
viktig roll att föra allmänhetens talan enligt Århuskonventionens intention.  
 
Av regeringens proposition 2009/10:184 framgår att en av de tre grundpelarna för konventionen är 
"allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor". Vidare anges att konventionens 
bestämmelser utgör en minimistandard för rättigheterna samt att miljöorganisationer har en särskilt 
viktig roll att föra allmänhetens talan. Enligt artikel 9.2 i konventionen "är konventionens parter 
skyldiga att se till att den berörda allmänheten som har tillräckligt intresse ... har rätt att få sådana 
beslut som omfattas av artikel 6 prövade i domstol. Icke-statliga organisationer som främjar 
miljöskydd och som uppfyller de krav som ställs i nationell rätt tillerkänns uttryckligen denna 
talerätt..." I propositionen anförs också att EU-domstolen har påpekat att de nationella reglerna måste 
säkerställa en omfattande rätt till rättslig prövning.  
 
I detta sammanhang vill SBF hänvisa till professorn i miljörätt Jan Darpö som i artikeln Allmänna och 
enskilda intressen - om prövningens omfattning vid överklagande av detaljplaner (2013-10-09) skrev 
följande: "Rättsutvecklingen när det gäller tillgången till rättslig prövning av miljöbeslut har varit 
snabb i Sverige. Det har i stor utsträckning berott på att EU-domstolen under senare år tydligt har 
agerat för att enskilda och miljöorganisationer ska ha möjlighet att i domstol utmana beslut som rör 
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deras intressen. Den unionsrättsliga praxisen har fått stort genomslag i Sverige, där inte minst MÖD 
gått i bräschen för att vidga klagorätten".  
 
Domar påtalar vikten av en generös bedömning av talerätten 
Mark- och miljööverdomstolens, MÖD, beslut 2019-11-25 i mål nr P 12291-18 angående kv. Snäckan 
i Stockholm. I MÖD:s beslut anges bland annat att bestämmelsen i 13 kap. 12§ PBL inte kan ”anses 
uttömmande reglera frågan om föreningars klagorätt”.  
 
Högsta domstolens dom, 2012-12-18 i mål nr Ö 4925-11 där domstolen påtalar Århuskonventionens 
syfte att ge miljöorganisationer, som är verksamma på ett sådant sätt att de kan anses representera 
allmänheten när det gäller bevakning av allmänna naturskydds- eller miljöskyddsintressen, en 
omfattande och lättillgänglig möjlighet att överklaga samt att bedömningen bör vara generös när det 
gäller dessa  organisationers rätt att överklaga eftersom de grundar sin talerätt på att de företräder 
allmänhetens intressen.   
 
Här bör också nämnas att i den statliga utredningen "Miljöbedömningar" framhålls  miljöor-
ganisationernas viktiga roll som företrädare för allmänheten i beslutsprocesser när det gäller allmänna 
miljöfrågor fram. Här påtalas att såväl konventionen som EU:s MKB-direktiv ställer krav på att 
tillgången till rättslig prövning ska vara omfattande.  
 
Sverige är part i Århuskonventionen och det är som exemplen ovan visar fastslaget i domar och 
utredningar att föreningar som uppfyller kraven i MB 16 kap 13§ ska ges rätt att föra allmänhetens 
talan och få tillgång till rättslig prövning. SBF ses och efterfrågas alltmer som en motsvarighet till 
Naturskyddsföreningen vad gäller värnandet om kulturmiljöer i hela landet och har således en tydlig 
roll som företrädare för den berörda allmänheten i dessa frågor enligt Århuskonventionen.  
 
SBF yrkar att Mark- och miljödomstolen undanröjer Länsstyrelsens avvisningsbeslut och tillerkänner 
SBF talerätt i det aktuella ärendet med stöd av 13 kap 8§ PBL och 42§ förvaltningslagen.  
 
För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan 
 
 
            

 
Kristina Berglund                     Margareta Hallin   
Adjungerad styrelseledamot     Adjungerad styrelseledamot 
 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande, ideell förening 
med cirka 6000 medlemmar. Föreningens huvudsakliga ändamål är att sprida och förmedla kunskap om 
byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och nyttja detta som en 
resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida stadsplanering.  
 


