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Överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad av 
idrottshall inom fastigheten Sökvabäck 6 i Danderyds 
kommun 

Beslut

Länsstyrelsen avvisar Xxxx Xxxxx och Xxxx Xxxxx överklaganden.

Bakgrund

Byggnadsnämnden i Danderyds kommun (nämnden) beslutade den 11 november 
2020, (dnr BN 2020-000772, delegationsbeslut), att med stöd av 9 kap 30 § plan- 
och bygglagen meddela Djursholms Tennisklubb Fastighets AB (bolaget) bygglov 
för tillbyggnad av idrottshall samt för yttre ändringar av befintlig byggnad; allt 
inom fastigheten Sökvabäck 6 i Danderyds kommun. Härutöver förordnades i be-
slutet om kontrollansvarig samt om avgift för handläggningen av ärendet.

Xxxx Xxxx och Xxxxx XXxx, som tillsammans äger fastigheten Xxxx xx, har var 
för sig överklagat beslutet och yrkat att länsstyrelsen ska upphäva bygglovet. De 
har också yrkat att länsstyrelsen ska förordna om inhibi-tion av det överklagade 
beslutet. Till stöd för sin talan har de i huvudsak anfört att grannkretsen inte i rätt 
ordning har blivit underrättade om förslaget och att den fö-reslagna tillbyggnaden 
är alltför illa anpassad till den omkringliggande bebyggel-semiljön för att kunna 
godtas.

Bolaget, som beretts tillfälle att bemöta vad Xxxxx Xxxxo och Xxxx Xxxx anfört, 
har för egen del yrkat att överklagandena ska avvisas samt bestritt ändrings- och 
inhibitionsyrkandena. Till stöd för avvisningsyrkandet har bolaget anfört att 
klagandena inte i tillräcklig grad kan anses berörda av beslutet för att tillerkännas 
talerätt.

Xxxx Xxxx och Xxxx Xxxx har, sedan att de givits tillfälle att yttra sig över 
bolagets genmäle, gemensamt tillbakavisat invändningen om bristande tale-rätt 
och gjort gällande att de är berörda av beslutet genom såväl det begränsade 
avståndet mellan deras fastighet och den tillämnade byggnadsplatsen som genom 



2 (3)
BESLUT
Datum
2021-01-28

Beteckning
40321-74153-2020

den med servitut skyddade rätt de har i den till Sökvabäck 6 angränsande fastighe-
ten Djursholm 2:42.

Länsstyrelsen har bedömt att skriftväxlingen härefter kunnat avslutas.

Motivering

Fastigheten Sökvabäck 6 omfattas av en detaljplan, nr D258, som vann laga kraft 
den 30 november 2011.

Av 2 kap 1 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, följer som allmän utgångs-
punkt för prövningen av frågor enligt lagen att hänsyn ska tas till både allmänna 
och enskilda intressen.

Enligt 9 kap 2 § första stycket 2 och 3 c) PBL krävs det bygglov för tillbyggnad 
respektive annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att 
byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens 
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt, det senare förutsatt att byggnaden 
ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

Av 13 kap 8 § PBL framgår att bestämmelser om vem som får överklaga beslut 
om bland annat lov återfinns i 42 § förvaltningslagen (2017:900).

Enligt 41 § förvaltningslagen får ett beslut får överklagas om beslutet kan antas 
påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt.

I 42 § förvaltningslagen anges att ett beslut får överklagas av den som beslutet an-
går, om det har gått honom eller henne emot.

Enligt 48 § förvaltningslagen får en överinstans bestämma att ett överklagat beslut 
tills vidare inte ska gälla (inhibition).

Länsstyrelsen gör följande bedömning

Enligt 41 § förvaltningslagen får ett beslut överklagas om det kan antas påverka 
någons situation på ett inte obetydligt sätt. Ett sådant beslut får dessutom, enligt 
42 § samma lag, överklagas enbart av den som beslutet angår, om det har gått ho-
nom eller henne emot.

När det gäller överklaganden av beslut om bland annat bygglov anses sådana en-
ligt sedan länge etablerad praxis angå i första hand ägare till och boende på direkt 
angränsande fastigheter. Ett sådant beslut kan också angå ägare till och boende på 
fastigheter belägna på ett större avstånd från den plats som avses att bebyggas om 
den som klagar kan anses särskilt berörd med hänsyn till arten och omfattningen 
av den aktuella byggnationen, natur- eller trafikförhållandena på platsen och andra 
liknande omständigheter. Dessutom kan den som innehar särskild rätt till en fas-
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tighet som berörs av åtgärden vara klagoberättigad. Se Didón m fl, Plan- och 
bygglagen – en kommentar, supplement 8, 13:8–15, sid 1 ff, med där anmärkta 
rättsfall.

Länsstyrelsen konstaterar att Xxxx Xxxx och Xxxx Xxxx fastighet Xxxx xx i 
söder, genom ett tomtskaft, gränsar mot den kommunala fastigheten Djursholm 
2:421, på vilken en gata är utlagd. Djursholm 2:421 angränsar i sin tur till 
fastigheten Djursholm 2:42, med gräns mot Sökvabäck 6. Mellan Xxxx xx och 
Sökvabäck 6 inryms följaktligen två registerfastigheter. Även om Djursholm 
2:421 har karaktären av en sådan mellanliggande gata som enligt praxis kan 
medföra att talerätten kvarstår (ibid), förhåller det sig på motsatt sätt med 
Djursholm 2:42.

Någon omständighet som talar för att Xxxx Xxxx eller Xxxx Xxxx kan anses 
berörda av det överklagade lovet genom fastighetsinnehav eller på någon annan 
liknande grund, har således inte framkommit. Deras överklaganden ska där-för 
avvisas. Vad de anfört om ett avtalsservitut i förhållande till Djursholm 2:42 – 
som de inte belagt och som inte heller finns inskrivet i fastighetsregistret – föran-
leder inte någon annan bedömning.

Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, se bila-
ga.

Michael Bergelin

Beslutet har signerats elektroniskt i länsstyrelsens diariesystem och har därför 
ingen namnunderskrift.

Kopia till: Byggnadsnämnden i Danderyds kommun
Djursholms Tennisklubb Fastighets AB genom ombud: 
advokaten Eva Larsson Wiman, Sturegatan 16 A, 114 36 Stockholm
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Hur man överklagar hos mark- och miljödomstolen

Var ska beslutet överklagas
Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas till mark- och miljödomstolen.

Hur man utformar sitt överklagande m.m.
  I skrivelsen ska du
– tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer

(diarienumret)
– redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras.

Du bör också redogöra för varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt. Du kan 
givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till länsstyrelsen.

Övriga handlingar
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka 
med det.

Var inlämnas överklagandet
Din skrivelse ska inlämnas/skickas till länsstyrelsen och inte till mark- och 
miljödomstolen.

Tid för överklagande
Länsstyrelsen måste ha fått in skrivelsen med överklagandet inom tre veckor från den då 
den som önskar klaga på avgörandet fick del av beslutet, annars kan överklagande inte tas 
upp till prövning.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Uppgifter som överklagandet ska innehålla
Skrivelsen ska innefatta uppgift om namn, postadress och telefonnummertill den 
klagande.
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