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Utredning om strandskydd vid dammar på fastigheten Haga
2:8 vid Frösundavik
Syfte och slutsats
Utredningens syfte är att klarlägga om strandskydd kan gälla med utgångspunkt från två små
anlagda dammar inom fastigheten Haga 2:8 vid Frösundavik i Solna.
Slutsatsen är att de två anlagda dammarna inte kan anses vara insjöar eller vattendrag i
miljöbalkens mening och de omfattas därför inte av strandskydd. Slutsatsen grundas på
omständigheterna i fallet i relation till Mark- och miljödomstolens (MÖD) avgöranden om
artificiella sjöar och vattendrag.
Frågan om strandskydd vid dammarna behöver därför inte befaras bli någon tolkningsfråga i
domstol.

Figur 1. Området vid Frösundavik enligt
Lantmäteriets karta. Trafikverkets
dagvattendamm syns i bildens övre kant
intill Linnéaholm och spegeldammen syns
norr om kontorsbyggnaden mitt i bilden.

Förutsättningar
Fastigheten Haga 2:8 omfattar norra delen av området Frösundavik. Fastigheten ligger delvis
inom 100 meter från Brunnsvikens strand. För närvarande gäller inte strandskydd inom
fastigheten eftersom det är upphävt genom äldre detaljplaner för området1. Om planerna
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upphävs eller ersätts av nya, för någon del som ligger inom 100 meter avstånd från
strandlinjen vid Brunnsviken, kan strandskyddet återinträda2.
Inom fastigheten finns dessutom två små anlagda dammar i form av en dagvattendamm för
Trafikverket intill trafikleden E4 och en vattenbassäng vid kontorsbebyggelsen som tidigare
var SAS huvudkontor (se figur 1). Den fråga som utreds är om strandskydd även kan
återinträda med utgångspunkt från dessa dammar.

Strandskyddsregler
Miljöbalkens regler om strandskydd gäller generellt vid havet, insjöar och vattendrag upp till
100 meter från strandlinjen. Avståndet kan utökas till högst 300 meter av länsstyrelsen3 för
särskilda områden.
År 2014 ändrades miljöbalken så att länsstyrelserna fick större möjligheter att upphäva
strandskyddet för små sjöar och vattendrag, om de är av liten betydelse för strandskyddets
syften4. Lagtexten ger även en definition av vad som menas med små sjöar och vattentäkter.
Möjligheten gäller sjöar med upp till 1 hektar vattenyta och vattendrag upp till 2 meters
bredd.
Varken i miljöbalken eller dess förarbeten finns någon definition som visar om strandskydd
även gäller sjöar och vattendrag som tillkommit på konstgjord väg, dagvattendammar,
avvattningsdiken, anlagda våtmarker och liknande. Det har lett till osäkerhet och frågan har
hanterats olika i olika regioner. Naturvårdsverket har hänvisat till att strandskyddsreglerna
är generella och även gäller artificiella sjöar och vattendrag. Tillämpningen av lagen i
domstolar talar dock för motsatsen.

Mark- och miljööverdomstolens avgöranden
En genomgång av Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) avgöranden visar att
strandskyddet inte gäller, när det av omständigheterna tydligt framgår att det är fråga om
artificiellt anlagda sjöar och vattendrag. En förutsättning är att det i planeringsunderlaget
utreds och redovisas att det är fråga om en artificiell vattenförekomst5 där strandskydd inte
gäller. I fråga om dammarna vid Frösundavik framgår det entydigt av denna utredning.
MÖD 2020: Anlagd sjö
I en dom 20206 har MÖD konstaterat att en anlagd sjö från 1933, Boulognersjön i Skövde,
inte är en insjö i miljöbalkens mening och därför inte omfattades av strandskydd.

Domstolen konstaterade att det var fråga om konstgjord badsjö som aldrig hade ingått in
något naturligt system för tillförsel av vatten. Sjön hade alltid fått sitt vatten från ledningar
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och under vinterhalvåret tömdes den ibland delvis på vatten för att kunna genomföra
renoveringsarbeten och andra skötselåtgärder.
Domstolen anförde inte något om Boulognersjöns storlek, men det är fråga om en relativt
liten sjö med omkring 1 hektar vattenyta7. Sjön fylls på från en vattenledning och breddning
sker till en naturlig bäck.
I avgörandet hänvisade MÖD till att miljöbalkens strandskydd gäller insjöar och vattendrag
och att det inte har utvecklats i förarbetena till lagstiftningen, hur begreppen insjöar och
vattendrag ska tolkas kopplat till artificiella vattenförekomster.
MÖD 2015: Markavvattningsdike
Mark- och miljööverdomstolen ansåg att ett anlagt markavvattningsdike inte var ett
vattendrag i miljöbalkens mening och därför inte omfattades av strandskydd8

Omständigheterna i det aktuella ärendet innebar att det rörde sig om ett grävt dike som till
sin övre del anlagts för att avvattna åkermark och mynnar efter omkring 700 meter i en
havsvik. Mellan åkermarken och havsviken passerar det under ett antal vägar. Domstolen
konstaterade att diket, som anlades redan på 1860-talet, var en vattenanläggning som för
sin funktion kräver regelbundet underhåll. På grund av avrinningsområdets begränsade
storlek bedömdes vattenflödet i diket under stora delar av året vara mycket litet.
Domstolens slutsats var att strandskydd inte gällde vid diket.
Domstolen hänvisade till att uttrycket vattendrag inte närmare definierats i regelverken och
att det inte fanns några avgöranden eller uttalanden i förarbetena som ger upplysning om
hur begreppet ska tolkas kopplat till artificiella vattenförekomster. Domstolen hänvisade
vidare till att begreppet vattendrag i allmänhet åsyftar naturliga vattendrag såsom bäck, å,
flod och älv. Samtidigt konstaterade domstolen att definitionsfrågan kompliceras av att det
kan vara svårt att dra gränsen mellan vad som är artificiellt vattendrag och naturligt
vattendrag.
Domstolen framhöll dessutom att förarbetsuttalanden när strandskyddets syfte utvidgades
1994 inte tyder på att tillämpningsområdet för bestämmelserna också skulle omfatta
markavvattningsdiken. Enligt domstolen skulle en sådan utökning av tillämpningsområdet
beröra ansenliga arealer varav endast en mindre del, själva dikena med närmaste omgivning,
skulle utgöra de skyddsvärda områdena. Enligt domstolen tyder förarbetsuttalandena om
bäckar och tjärnar snarare på, att det är mer naturlig förekommande vatten som var avsett
att skyddas även efter att strandskyddets syften utvidgats.
MÖD 2013: Våtmark
I ett avgörande 20139 konstaterade MÖD att en anlagd våtmark med öppna vattenspeglar
inte var en insjö i miljöbalkens mening och därför inte omfattades av strandskydd.

Målet handlade om våtmark som var anlagd 1990 på en åker och saknade in- och utlopp.
Den hade vattenspeglar som sammantaget inte uppgick till mer än 1000 kvadratmeter och
var delvis igenväxt. På Lantmäteriets kartor redovisades den som sjö. Domstolen betonade
att bedömningen måste göras utifrån omständigheterna i fallet och konstaterade att
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våtmarken inte kunde anses vara en insjö i miljöbalkens mening och att den inte omfattades
av strandskydd..
MÖD 2019: Strandskydd i brist på utredning
Av ett avgörande 201910 framgår att frågan, om en vattenförekomst är artificiell, naturlig
eller ett mellanting, måste utredas.

Ärendet avsåg ett vattendrag som ingått i ett dikningsföretag. Domstolen ansåg emellertid
att utredningen inte var tillräcklig för att medge slutsatsen att det var fråga om ett grävt
markavvattningsdike. Domstolen bedömde att vattendraget, i brist på utredning som visar
annat, omfattades av strandskydd.

Figur 2. Trafikverkets dagvattendamm vid Linnéaholm. Foto 2019-09-14

Dagvattendammen vid Linnéaholm
Dammen utgör Trafikverkets anläggning AB-72181 Linnéaholm. Den ligger ca 20 meter från
körbanekant och byggdes 1995 i samband med breddningen av E4. Den är konstruerad som
en dagvattendamm i en topografisk lågpunkt för att ta hand om dagvatten från vägen och är
upplåten till Trafikverket med inskränkt vägrätt. Upplåtelsen reglerades genom ett avtal
mellan dåvarande Vägverket Region Stockholm och dåvarande markägaren SAS11.
Trafikverket ansvarar för anläggningens drift och skötsel.
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Dagvattendammen fungerar som avsättningsmagasin och sedimenteringsbassäng för
dagvatten från trafikleden med oljeavskiljning för rening. Dammens maximala
fördröjningsvolym är 885 m3. Dammen är delvis igenväxt (se figur 2). Vattenspegeln är liten
och dess omfattning varierar. Enligt en uppskattning vid besök på platsen 2020-09-14 var
den fria vattenspegeln ca 150 m2. Periodvis är dammen torrlagd.
Dagvattendammens konstruktion med in- och utloppsledningar m.m. framgår av Vägverkets
ritning (se figur 3). Tillrinning av vatten sker genom röredningar. Dammen är utformad med
tät botten. Avrinning sker genom att vatten pumpas till Brunnsviken.
Dagvattendammen ligger till hälften inom det potentiella strandskyddsområdet inom 100
meter från Brunnsvikens strand. Träden kring dammen är i huvudsak alar.

Figur 3. Dagvattendammen vid Linnéaholm. Utsnitt från planritning Vägverket 95-08 R:1140.
Avsättningsmagasin mm In- och utloppsanordning, ledningar.

Slutsats: Vid en samlad bedömning av omständigheterna framgår att det är fråga om en liten
artificiellt anlagd dagvattendamm för trafikleden som inte kan anses vara en insjö i
miljöbalkens mening. Den saknar naturlig till- och avrinning kan därför inte heller anses vara
ett vattendrag i miljöbalkens mening. Något strandskydd gäller således inte med
utgångspunkt från dagvattendammens strandlinje.
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Figur 4. Spegeldammen framför kontorsbyggnaden.

Spegeldammen vid kontorshuset
Spegeldammen anlades i samband med att kontorsbyggnaden uppfördes för SAS
huvudkontor 1987-1988. Dammen är medvetet placerad och utformad för att förstärka
upplevelsen av kontorsbyggnadens samband med naturen. Den norske arkitekten Niels Torp
önskade att byggnaden skulle ha kontakt med vattnet men om den lades ända nere vid
Brunnsviken skulle ett viktigt promenadstråk blockeras. Därför lät han i stället anlägga
spegeldammen framför byggnaden.
Spegeldammen är en konstgjord vattenbassäng med botten av tät folie av butylduk som
också täcker sidorna, på motsvarande sätt som för en utomhuspool. Dammen har ingen
naturlig till- eller avrinning. Både tillrinning och avrinning styrs mekaniskt med pumpar och
annan styrutrustning. Spegeldammens konstruktion har redovisats i ritningar vid
uppförandet (se figur 5). Vattenspegeln är 2700 m2. Det fria djupet är omkring 0,5 meter.
Vattenvolymen omfattar ca 1400 m3.
Fastighetsägaren sköter dammen med drift och underhåll som en del av fastighetens
förvaltning. Dammen är en helt artificiell anläggning som lätt kan tömmas på vatten vid
behov. Dess syfte är att utgöra en del av den arkitektoniska kompositionen samtidigt som
den används som ett trevligt inslag för kontorshyresgästerna.
Spegeldammen är placerad med ena sidan direkt mot kontorsbyggnadens fasad och en
uteservering vid en stenlagd kant. I övrigt omges den av anlagd park med klippta gräsmattor,
solitära körsbärsträd och bokplantering. Den ligger helt inom det potentiella
strandskyddsområdet 100 meter från Brunnsvikens strand.
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Figur 5 Utsnitt ur
arbetsritning av AIB som visar
spegeldammen med yttre valedningar, pumpbrunnar,
perkulationsbrunnar och
energianläggningar m.m.

Slutsats: Av omständigheterna framgår att det är fråga om artificiellt anlagd spegeldamm
som är beroende av tillsyn och skötsel för att fungera. Den kan inte anses vara en insjö i
miljöbalkens mening. Den saknar naturliga vattenflöden, varken in- eller utlopp är naturliga,
och kan därför inte heller anses vara ett vattendrag i miljöbalkens mening. Något
strandskydd gäller således inte med utgångspunkt från spegeldammens strandlinje.

