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  Till: 

Länsstyrelsen i Stockholm  
Enheten för rättsliga frågor, förvaltning 

stockholm@lansstyrelsen.se 

Yttrande avseende synpunkter på våra överklaganden av 
bygglovsbeslut Sökvabäck 6, från ombud för Djursholms Tennisklubb 
Fastighets AB, i ärende med diarienummer 74153-2020 

Vi väljer att i detta sammanhang göra ett gemensamt yttrande, även om vi tidigare skickat 
separata överklaganden. Vi kommer i det följande att sträva efter att i stor utsträckning följa 
strukturen i det yttrande vi fått oss tillsänt.  

Yrkanden 

Beslutet om bygglov berör oss, och går oss emot. Vi yrkar att vi ska behandlas som sakägare 
med rätt att överklaga bygglovet på Sökvabäck 6.  

Vi yrkar att bygglovet ska upphävas, med anledning av att det inte prövats på lagenligt sätt, 
samt att det tillåter en större tillbyggnad av tennis/padelhall än vad Detaljplanen anger.  

Vi yrkar även att domstolen ska hålla syn på platsen.  

Vi upprepar vårt yrkande om inhibition, av hänsyn till samtligas intressen. 
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Övergripande angående bygglov och detaljplan: Fakta och kommentar 

Vi konstaterar att bygglov har beviljats avseende en utbyggnad av tennishall/padelhall om 
816 kvm, på fastigheten Sökvabäck 6, i Djursholm. Det första förslaget har i någon mån 
reviderats. Vi anser dock att den åtgärden är olämplig.  

Till gällande detaljplan finns följande handlingar: 

- Detaljplan med Plankarta med bestämmelser och planillustration
- Planbeskrivning
- Genomförandeplan

I Detaljplanens planillustration anges en möjlig tillbyggnad om 750 kvm tennishall. 

I Planbeskrivning för Detaljplan för Sökvabäck 6 framgår bland annat det följande: 

Planområdet ligger inom översvämningsområdet, vilket innebär att hårdgjorda ytor på 
platsen bör minimeras.  

Riksintresse och kulturmiljö beskrivs i sammanlagt två meningar på sid 4: ”Planområdet är 
varken av riksintresse eller ett bevarandeområde. Intilliggande fastigheter Sökvabäck 5, 7 
och 8, Valaskjalf 11 och Djursholms Slott är dock av riksintresse och ingår i bevarandeområde 
B44.” 

Angående parkeringsplatser står på s. 4 att planuppdraget anger att det bör utredas hur 
många parkeringsplatser som kan tillskapas. Det står även att det av Översiktsplan för 
Danderyds kommun (2006) framgår att varje fastighet skall lösa sitt parkeringsbehov på den 
egna tomten  

Avseende förslag utsänt i juli 2020, till utbyggnad, och det något modifierade förslag som 
genom delegationsbeslut gavs bygglov : 

Det första förslaget innebar en större utbyggnad, samt därtill anläggande av 
parkeringsplatser sydost om idrottshallen.  

Bygglov gavs sedan för ett i någon mån bearbetat förslag – avseende en mindre utbyggnad, 
som dock omfattar 816 kvm – vilket överskrider vad detaljplanen tillåter. Inga nya 
parkeringsplatser fanns med i det förslag som fick bygglov.  

I bygglovsbeslutet anges att: 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att tillbyggnaden följer detaljplanen avseende 
placering och storlek.  
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Det står även att fastigheten ligger inom område som av Riksantikvarieämbetet utpekats 
som riksintresse för kulturmiljövård, enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken. Det anges att ändringar 
därför ska utföras varsamt, enligt 8 kap. 17 PBL.  

Följande formulering avslutar kontorets bedömning: Med utgångspunkt från PBL bedömer 
miljö- och stadsbyggnadskontoret att föreslagen åtgärd uppfyller kraven på helhetsverkan, 
utformning och varsamhet.  

Tennisklubbens ombud framför i sitt yttrande att förslag till tillbyggnad handläggning under 
bygglovärendets har reviderats för att tillmötesgå framförda synpunkter.  

Kommentar: 

Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden 
överensstämmer med detaljplanen. I Detaljplan D258 för Sökvabäck 6 medges en tillbyggnad 
av tennishall om 750 kvm. Bygglov har givits för 816 kvm ökad hallyta, vilket är betydligt mer 
än vad detaljplanen anger.  

Någon lösning av hur det ökade behovet av parkeringsplatser ska tillgodoses finns inte i 
bygglovshandlingarna.  

Inga tillgängliga uppgifter tyder på att adekvat prövning har skett efter PBL 9 kap. 30 § 1 st. 
punkt 4; förvanskningsförbudet i PBL 8 kap. 13 §; anpassningskravet i PBL 2 kap. 6 § 1 st. 
punkt 1 samt 3 st. Bygglovsärendet har därmed inte hanterats i enlighet med gällande lag.  

Prövning enligt ovan förefaller inte heller ha skett i samband med detaljplanerarbetet. 

Vad gäller revidering av förslaget för att tillmötesgå framförda synpunkter så finns ingen 
redovisning av de framförda synpunkterna och på vilket sätt dessa synpunkter ska ha 
tillgodosetts. Har alla synpunkter tillgodosetts? Vilka synpunkter har tillgodosetts? Vilka 
synpunkter har inte tillmötesgåtts? Vilka överväganden har gjorts?  

Sökvabäck 6 är beläget i riksintresset Djursholm. Däremot saknar det sådana kulturella och 
historiska värden som kännetecknar riksintresset. Beslutsfattaren har ej uppmärksammat 
detta, och inte heller det faktum att varsamhetskravet i PBL omfattar inte enbart enskilda 
byggnader utan hela bebyggelsemiljön (enligt: PBL Kunskapsbanken, Boverket). Ändringar 
och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas. 
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Allmänna omständigheter 

Fastighetsbolagets/tennisklubbens ombud anger under rubriken ”Allmänt” att Djursholms 
tennisklubb disponerar sex inomhusbanor och två utomhusbanor. Ombudet framför vidare 
att syftet med byggnationen är att möjliggöra padel-verksamhet, men även att locka till sig 
ny publik. 

Kommentar:  
I sammanhanget bör noteras att de två utomhusbanorna ligger på annan adress (vid 
Djursholms slott), alltså inte i anslutning till tennishallen. Planerad utbyggnad med tre 
padelbanor på Sökvabäck 6 skulle innebära en 50%-ig utökning av verksamheten inom 
tennis/padel på platsen för idrottshallen. Samtidigt är det oklart hur man avser att lösa 
behovet av parkeringsplatser. Den ”lösning” som fanns med i första förslaget (juli 2020) till 
utbyggnad av hallen, innebar att parkeringsplatser ritats sydost om byggnaden, på plats som 
i Detaljplanen är grönyta. I Detaljplanens kompletterande Planbeskrivning anges att grönytor 
och träd bevaras, samt att björkar planteras längs Danderydsvägen och Norrängsvägen.  
I Översiktsplan för Danderyds kommun (2006) anges, enligt Planbeskrivningen, att varje 
fastighet skall lösa sitt parkeringsbehov på den egna tomten.  

Med tanke på ambitionen att locka ny publik kan man inte bortse från ett ökat behov av 
parkeringsplatser som därmed skulle uppstå.  

Ingen plan för hur behovet ska kunna lösas har presenterats i tillgängliga handlingar. 

Det faktum att Sökvabäck 6 ligger inom översvämningsområdet och att hårdgjorda ytor bör 
minimeras är en försvårande faktor (källa: Planbeskrivning, Detaljplan för Sökvabäck 6).  

Frågan om eventuellt avvisande av överklagandena 

Vi är nära grannar till idrottshallen, som är en stor, hög och industriliknande byggnad. Denna 
byggnad avviker starkt från områdets karaktär i övrigt, och den dominerar på ett negativt 
sätt utsikten för alla oss som bor på den del av Ymervägen som ligger i någon närhet 
idrottsplanen på Djursholm 2:42. Redan tidigare har villaspekulanter i samband med 
husförsäljningar på Ymervägen ställt frågor om huruvida det finns hopp om att hallen ska 
rivas inom en nära framtid. Sådana frågor har ställts vid visningar av hus på betydligt längre 
avstånd från hallen än där vi bor, i dess omedelbara närhet.  

Idrottshallen saknar estetiska och kulturella värden, och den inskränker den utsikt mot 
natur- och kulturvärden som vi tidigare har haft. Den planerade utbyggnaden skulle 
ytterligare försämra vår boendemiljö på ett sätt som vi svårligen kan godta. Det är tydligt för 
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oss att vi måste räkna med att påverkas även ekonomiskt, till följd av inverkan på värdet av 
vår fastighet.  

Till detta kommer att vi har ett engagemang i frågor som avser det allmänna intresset av att 
kulturvärden inte förstörs, att riksintresset och bevarandeområden i Djursholm respekteras 
så som lagstiftaren avsett.  

Vi har även servitutsrätt i fastigheten Djursholm 2:42, dikt an Sökvabäck 6. Servitutet anger 
att marken där ska vara fri från bebyggelse, detta för att utsikten ska bevaras.  

Beslutet om bygglov går oss emot. Vi yrkar att vi ska behandlas som sakägare med rätt att 
överklaga bygglovet på Sökvabäck 6.  

Frågan om den lovsökta byggnationens planenlighet och huruvida beslut om bygglov fattats i 
enlighet med gällande regler 

Planen anger att utbyggnad kan ske med 750 kvm. Bygglov har getts för en tillbyggnad om 
816 kvadratmeter, det vill säga 66 kvadratmeter mer än vad planen anger.  

Höjd: Möjligen är tennishallen och dess tänkta utbyggnad 0,5 meter högre än vad planen 
medger.   

Tennisklubbens ombud framför argumentet att andra kommuner beviljat bygglov för 
padelbanor trots att det förelegat avvikelser mot gällande detaljplan. Det förekommer 
givetvis att lov för olika typer av byggnader beviljas trots avvikelser gentemot plan. 
Påståendet ovan saknar däremot relevans för Sökvabäck 6 med omgivningar, då varje 
bygglovsärende måste prövas för sig, utifrån sina specifika förutsättningar.  

Vid bygglov inom detaljplan ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden orsakar förvanskning 
av byggnader, bygglovspliktiga anläggningar och platser som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. (PBL Kunskapsbanken: 
Prövning av bygglov inom detaljplan).  Bygglov ska även prövas mot anpassningskravet i PBL 
2 kap. 6 § 1 st. punkt 1, samt 3 stycket.  

I bygglovsbeslutet står visserligen att beslut har fattats i enlighet med 9 kap. 30 § - men 
enligt 9 kap. 30 § punkt 4 gäller att åtgärden ska uppfylla de krav som följer av bland annat 
PBL 2 kap. 6 § 1 st. punkt 1; PBL 2 kap. 6 § st. 3; PBL 8 kap. 13 §.  

Enligt förvanskningsförbudet i PBL 8 kap. 13 § får en åtgärd inte innebära en förvanskning av 
ett särskilt värdefullt bebyggelseområde. Anpassningskravet i PBL 2 kap. 6 § anger bland 
annat att man i ärenden om bygglov ska ta hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

Page 5 of 10



     Dnr 74153-2020 

6 

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas.  

Boverket skriver: ”Även om det finns planbestämmelser om skydd av kulturvärden i 
detaljplanen behöver det inte innebära att förvanskningsförbudet är fullständigt prövat i 
detaljplanen.” (PBL Kunskapsbanken: Prövning av bygglov inom detaljplan) 

Vare sig i bygglovsbeslutet eller i tillgängliga detaljplanehandlingar framgår att prövning av 
beslutet har skett i enlighet med 9 kap. 30 § PBL i sin faktiska ordalydelse, inklusive det som 
anges i punkt 4, som innefattar att bestämmelser om förvanskningsförbud och 
anpassningskrav ska följas. Dokumentation borde i så fall finnas som visar att beslut om plan 
och/eller bygglov hade föregåtts av en relativt ingående prövning gentemot 
förvanskningsförbudet och anpassningskravet.  

Klubbens ombud anför att eventuell inverkan på skyddsintressena på platsen torde ha 
prövats ingående under det tidigare planförförandet då den nu gällande detaljplanen togs 
fram och sedan antogs. Ombudet anför vidare att det inte är lagstiftarens syfte att plan- och 
lovprövningen ska innebära en dubbelprövning av samma frågor.  

Vi kan inte se att adekvat prövning av frågan om inverkan på skyddsintressen i omgivande 
och närliggande bevarandeområden har skett. Det framgår inte av någon för oss tillgänglig 
dokumentation. Någon risk för dubbel prövning synes inte föreligga. Däremot finns risk för 
att frågan om inverkan på skyddsintressen i omgivningen (bevarandområdena B44 och B18, 
riksintresset Djursholm) inte prövas alls.  

Ett påstående om att nödvändig prövning av skyddsvärden skett bör kunna beläggas på 
något sätt. Vi har i vår genomgång inte kunnat hitta belägg för att adekvat prövning skett, i 
enlighet med förvanskningsförbudet  och anpassningskravet i PBL.  

Vi har sökt information i detaljplanehandlingar och bygglovsbeslut om eventuell prövning av 
inverkan på de kulturvärden som beskrivits av Riksantikvarieämbetet och i Danderyds 
kommuns kulturhandbok (bevarandeområdena B44 och B 18).  
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Tillgänglig dokumentation rörande detaljplanen: Detaljplan, Planbeskrivning, 
Genomförandebeskrivning. Dokumentation av bygglovsbeslutet: Delegationsbeslut med 
diarienummer BN 2020-000772. 

I Planbeskrivningen står på sid. 4, under rubriken ”Riksintresse och Kulturmiljö”: 
”Planområdet är varken av riksintresse eller ett bevarandeområde. Intilliggande  
fastigheter Sökvabäck 5,7 och 8, Valaskjalf 11 och Djursholms Slott 1 är dock av 
riksintresse och ingår i bevarandeområde B44.” Detta är allt som står om 
kulturmiljövärden i omgivningen. Ingenting står nämnt om vilken inverkan planen 
har på omgivande miljö och dess kulturmiljövärden. Det framgår inte att frågan har 
prövats.  

I delegationsbeslut BN 2020-000772 står på sid. 2 under rubriken Miljö- och 
stadsbyggnadskontorets bedömning: ”Fastigheten ligger inom område som av 
Riksantikvarieämbetet utpekats som riksintresse för kulturmiljövård, enligt 3 kap. 6§ 
miljöbalken. Ändringar av byggnaden ska enligt 8 kap. 17§ PBL utföras varsamt med 
hänsyn till dess karaktär.” 

Av planhandlingarna framgår inte att någon som helst prövning har skett av inverkan på 
omgivningen och på kulturmiljövärden. En sådan ingående prövning som antyds i yttrandet 
av tennisklubbens ombud finns det inte något spår av. I delegationsbeslutet angående 
bygglov finns formuleringar som tyder på att ett kort och helt felaktigt resonemang förts. 
Tennishallen kännetecknas ju inte av några karakteristiska kulturvärden som är typiska för 
omgivningens bevarandeområden och/eller kännetecken hos riksintresset Djursholm. Att 
den fula tennishallen som ligger insprängd i ett värdefullt bevarandeområde ska behandlas 
med varsamhet är naturligtvis inte vad lagstiftningen syftar till. Det är i den omgivande 
miljön som skyddsvärden finns. Se vidare det vi skrivit i frågan i våra överklaganden.  

Vi anser att bygglovsbeslut har fattats utan att hänsyn till omgivande miljö och dess 
skyddsvärden har tagits, och att åtminstone följande lagstiftning ej har följts: Miljöbalken 3 
kap. 6 §; PBL 9 kap. 30 § punkt 4; PBL 2 kap. 6 § 1 st. punkt 1, samt 3 st.; PBL 8 kap. 13 §.  

Vi anser sammanfattningsvis att bygglovsbeslutet vare sig är planenligt eller prövat i enlighet 
med gällande lagstiftning. Vi yrkar därför att bygglovet upphävs.   
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Frågan om påverkan på skyddsvärden på platsen samt avvägning mellan olika intressen 

Allmänna och enskilda intressen 

Vid prövning av bygglov ska både allmänna och enskilda intressen beaktas. Detta enligt 2 
kap. 1§ PBL. Det ska alltid finnas en rimlig balans mellan nyttan av ett beslut och de 
konsekvenser som beslutet får för motstående enskilda intressen (jmfr prop 2009/10:170 sid 
413).  

De allmänna och enskilda intressen som ska beaktas framgår av kapitel 2 PBL. 

I enlighet med 2 kap. 6§ PBL, stycke 1, p. 1 gäller vid planläggning och i ärenden om bygglov 
att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan.  

I stycke 3 i samma paragraf framgår att vid planläggning och andra ärenden ska 
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden skyddas.  

Argument från tennishallens ombud om vikten av motion och rekreation visar måhända på 
en angelägen fråga, men inte på intressen som kan anses vara mera allmänna eller tungt 
vägande än hänsynen till områdets karaktär, till riksintressets värden, och till 
bevarandeområdena B44 och B18 – vilka vi har beskrivit i våra överklaganden. Behovet av 
motion kan tillgodoses på annan plats. Den aktuella platsens kulturvärden är däremot 
platsbundna (se beskrivning av bevarandeområdena, i våra överklaganden). Vad avser padel- 
och tennisverksamhet så finns annan byggbar mark tillgänglig i kommunen, i anslutning till 
andra tennishallar. Där kan ytterligare banor anläggas, utan att detta drabbar vare sig 
riksintresse eller bevarandeområden. Och att efter behov ändra en detaljplan för att 
möjliggöra flera padel- och tennisbanor är uppenbarligen ingen omöjlighet. Banor kan 
byggas exempelvis invid Danderyds tennisklubb – en klubb som 7 november 2020 har 
framfört i en artikel i lokaltidningen Mitt i Danderyd att de vill anlägga både padelbanor och 
ytterligare tennisbanor. Byggbar mark finns också i anslutning till Enebybergs IP, där det 
finns en tennissektion inom Enebybergs IF. I Danderyd har vi även Catella Arena, som 
invigdes 2018, och som har 14 tennisbanor, och en stor verksamhet för alla åldrar.  

Tungt vägande allmänna intressen föreligger knappast för att just den aktuella tennishallen 
ska byggas ut. Däremot: Tungt vägande allmänna intressen samt lagstiftning talar för att 
inverkan på skyddsvärden ska beaktas och tas hänsyn till. Dessutom: Enskilda intressen i 
samband med bygglovsärenden är i vanliga fall att någon vill utföra en åtgärd och få bygglov 
för denna. I detta fall handlar det om en tennisklubb med ekonomiska intressen i att utöka 
sin verksamhet.  
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Det bör även noteras att det inte handlar om att väga enstaka enskilda fastighetsägares 
intressen mot allmänt intresse. Dels föreligger som nämnts ett allmänt intresse av att bevara 
områdets kvarvarande karaktär och skyddsvärden. Dessutom vet vi att många fler 
närboende fastighetsägare drabbas negativt av bygglovsbeslutet, och att de är emot 
beslutet. Man kan dock inte räkna med att samtliga drabbade fastighetsägare har tid och 
möjlighet att överklaga. Inte ens alla som lämnar skriftliga synpunkter på ett förslag till 
byggnation kan förväntas överklaga om deras synpunkter inte får gehör. Till denna sak hör 
även att endast ett fåtal sakägare har informerats av kommunen. Mängden inkomna 
synpunkter liksom mängden överklaganden blir i en sådan situation naturligen ganska liten. 
Vi anser att samtliga drabbade sakägare borde få information om bygglovsärendet i god tid.  

Påverkan på skyddsvärden på platsen 

Tennishallens ombud argumenterar för att lovsökt tillbyggnad inte kan anses utgöra skada 
på riksintresset i något avseende.  

Befintlig hallbyggnad avviker negativt från de värden som i övrigt karakteriserar området, 
och bryter också av de samband som finns mellan äldre byggnader i området, och mellan 
byggnader och landskap. Hänsyn har inte heller tagits till landskapets värden. Påverkan på 
omgivningen av den stora tennishallen blir större om okänslig utbyggnad tillåts. 

Riksintresset har preciserats av Riksantikvarieämbetet. För bebyggelseområdena B44 och 
B18, vilka påverkas av byggnation på Sökvabäck 6, har deras värden preciserats i Danderyds 
kommuns kulturmiljöhandbok. Se vidare Riksantikvarieämbetets förteckning över 
riksintressen, Danderyds kommuns kulturmiljöhandbok, samt våra överklaganden. 

Vi anser att den befintliga tennishallen utgör skada på riksintresset, och att en okänslig 
tillbyggnad av denna stora och industriliknande hallbyggnad skulle leda till förvärrad skada. 
Detta strider mot MB 3 kap. 6 §, samt mot förvanskningskravet och anpassningskravet i PBL. 

Av visst intresse i sammanhanget är naturligtvis också att detaljplanen har en 
genomförandetid på fem år, vilken har löpt ut. Planen fortsätter att gälla, men den kan 
ändras utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning. Det kan tilläggas att i Danderyds 
kommuns kulturmiljöhandbok står i beskrivningarna av bevarandeområdena B44 och B18, 
på sidorna 110 och 67: ”Om ett bebyggelseärende innebär ett hot mot områdets särdrag bör 
detaljplanen ändras. Planens bestämmelser och besrkivning skall då utformas så att 
områdets karaktär enligt ovanstående punkter i allt väsentligt garanteras.”  
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Tennisklubbens ombud anser att det vi har skrivit i våra överklaganden om hallbyggnaden 
ska lämnas utan avseende. Platsen, dess omgivning, samt den befintliga hallen utgör dock 
den verklighet där bygglov har givits för en utbyggnad. Det är nödvändigt att beskriva 
området och dess byggnader för att ge en helhetsbild av vad frågan handlar om. Vi är 
medvetna om att det aktuella ärendet rör bygglov för tillbyggnad till tennishallen. Men det vi 
har skrivit om den befintliga hallen är nödvändig information av betydelse för frågan om 
tillbyggnad. Denna information kan inte helt lämnas därhän.  

I ombudets yttrande framförs också tankar om vikten av att viss utveckling tillåts, och att 
moderna inslag kan finnas i bebyggelsen. Det är nu inte den frågan vi har överklagat. Vi 
vänder oss emot en okänslig planerad utbyggnad av en stor och industriliknande tennishall. 
Denna hall och dess tillbyggnad kan inte anses jämförbar med påverkan av exempelvis inslag 
av mindre villor tillkomna under andra hälften av 1900-talet.  

Vi menar att frågan om inverkan på skyddsintressen i omgivningen måste prövas i enlighet 
med gällande lagstiftning. I tillgänglig dokumentation finns inga tecken på att adekvat 
prövning har skett. Vi yrkar således att bygglovsbeslutet ska upphävas. Vi yrkar även att 
domstolen håller syn på platsen.  

Frågan om inhibition 

Yrkan om inhibition har gjorts av hänsyn till samtliga inblandade med tanke på att beviljat 
bygglov kan komma att upphävas.  

Djursholm 2021-01-15 
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