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Mark- och miljödomstolen

DOM

Mål nr M 494-11

2011-09-01
meddelad i
Vänersborg

KLAGANDE
Stiftelsen M/S ”Hamen” ex d/s ”Tandik”
c/o Arne Öistein Holm
John Colletts Allé 67
0854 Oslo
NORGE
MOTPART
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun
452 80 Strömstad
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens i Västra Götalands län, Vänersborg, beslut 2011-01-19 i ärende nr
505-19190-2010, se bilaga 1
SAKEN
Föreläggande att avlägsna fartyget M/S Hamen från sin nuvarande position på
fastigheten Lommelands-Hälle 1:7 i Strömstads kommun
_____________
DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen upphäver miljö- och byggnämndens beslut den 9
september 2010 och länsstyrelsens beslut den 19 januari 2011.
_____________

Dok.Id 169417
Postadress
Box 1070
462 28 Vänersborg

Besöksadress
Hamngatan 6

Telefon
Telefax
0521-27 02 00
0521-27 02 30
E-post: mmd.vanersborg@dom.se

Expeditionstid
måndag–fredag
9.00–16.00
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BAKGRUND
Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun förelade i beslut den 9 september
2010, § 110, stiftelsen M/S Hamen ex D/S Tandik att senast den 31 oktober 2010
avlägsna fartyget M/S Hamen från sin nuvarande position på fastigheten
Lommelands-Hälle 1:7 i Strömstads kommun. Fartygets långvariga placering på
nuvarande plats bedömdes som nedskräpning i miljöbalkens mening. Föreläggandet
förenades med ett löpande vite om 30 000 kr för varje därefter följande månad som
fartyget ligger kvar på sin nuvarande position. Beslutet förordnades att gälla även
om det överklagas.

Stiftelsen M/S Hamen överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen i Västra
Götalands län, som i beslut den 19 januari 2011 ändrade beslutet endast på så sätt
att sista datum för fullgörande av föreläggandet flyttades fram till den 1 maj 2011.

YRKANDEN M.M.
Stiftelsen M/S Hamen har överklagat länsstyrelsens beslut och yrkat att det ska
upphävas. Som grund för yrkandet har de anfört i huvudsak följande. Föreläggandet
om avlägsnande av fartyget M/S Hamen har riktats till fel adressat. Rätt adressat är
inte stiftelsen utan verksamhetsutövaren Lupin Shipping Ltd. Lastskeppet M/S
Hamen har varit upplagt på en omarbetad upplagsplats för fartyg, helt lagligt och
utan villkor, på industriegendomen Lommelands-Hälle 1:7 i Hälle hamn sedan juli
2006. Fartyget såldes av Lupin Shipping Ltd. till stiftelsen 2005 och flyttades av
Lupin Shipping Ltd. till fastigheten, där Lupin Shipping Ltd. är
verksamhetsutövare. Lupin Shipping Ltd. har gett in en anmälan om miljöfarlig
verksamhet på fastigheten till Strömstads kommun den 26 juli 2001. Lupin
Shipping Ltd. har inte uppfyllt alla punkter i överlåtelsekontraktet, och om
länsstyrelsens beslut inte upphävs kan det leda till att Lupin Shipping Ltd. slipper
undan sina avtalsförpliktelser. På fastigheten ligger ytterligare två fartyg, ”Singel”
och ”Landy”, sedan många år. Det är uppseendeväckande att Strömstads kommun
inte har förelagt om avlägsning av dessa fartyg.

Fartygets nuvarande placering utgör inte nedskräpning i miljöbalkens mening.
Allmänheten har varken tillträde eller insyn till platsen, som används för
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industriändamål med lagligen bedriven verksamhet. Fartyget utgör inte avfall utan
är en värdefull och oersättlig miljömässig resurs som en del av det europeiska och
skandinaviska maritima kulturarvet, enligt yttrande från World Ship Trust i London
och Riksantikvarien i Norge. Fartyget ska bevaras som ett flytande kulturminne och
sjömansmuseum i Norge i framtiden, med ekonomiskt stöd från Riksantikvarien i
Norge, och kan inte avlägsnas från fastigheten utan samtycke från
Sjöfartsdirektoratet i Norge. Något sådant samtycke föreligger inte. Efter problem
med vatteninträngning i skrovet under vintern 2010/2011 flyter fartyget åter tryggt
och säkert på sin förtöjningsplats i väntan på förflyttning till verkstad för bevaring
och konservering, vilket förhoppningsvis kan ske under sommarhalvåret 2011.
Eftersom fartyget inte utgör avfall kan inte 15 kap. 30 § miljöbalken åberopas.

Riksantikvarien har beviljat stöd på 1 950 000 norska kronor för säkring och
konservering av fartyget, men hittills har endast ett mindre belopp betalats ut. Det är
osäkert när resterande belopp kommer att betalas ut. Stiftelsen har därför inte i
dagsläget de ekonomiska resurserna för att genomföra en förflyttning av fartyget.
Arbets- och isförhållandena i Iddefjorden är dessutom så problematiska att det är
orealistiskt att genomföra en förflyttning före den 1 maj 2011.

Fartyget skyddas av norsk och internationell lag och ombord på fartyget gäller
norsk lag. Ingen myndighet kan fatta beslut som rör fartyget utan stöd i norsk lag
eller internationella avtal.

Miljö- och byggnämnden har yrkat att överklagandet ska avslås. Som grund för
yrkandet har de anfört i huvudsak följande. Fartygets ägare uppger att Lupin
Shipping eller Hälle hamn har ansvar för fartygets belägenhet. Här har kommunen
ingen åsikt utan konstaterar att fartyget ligger olämpligt på en plats där det inte
borde ligga. Ansvar för fartyget följer med ägandet. Om fartyget är skrot eller inte
är upp till domstolen att avgöra. Kommunen önskar att fartyget snarast avlägsnas.
Under senvintern sjönk fartyget för att senare bärgas. Sammanfattningsvis kan
konstateras att bärgningsoperationen varit lyckosam. Fartyget läcker, inte mycket,
men tillräckligt för att medföra risk att hon sjunker igen. Fartygets skick och
placering gör det svårt för ägaren att hålla henne under uppsikt och därmed klara det

4
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

DOM

M 494-11

omfattande tillsynsbehov som föreligger. Isen har nu släppt och det finns inget som
hindrar att flytta fartyget. Kommunen jobbar vidare med att söka lösning på det
problem som Hamen utgör. Kommunen menar att fartyget sannolikt kommer att
sjunka igen om inget görs. Kommunen har kontaktat såväl den svenska ambassaden
i Oslo som den norska ambassaden i Stockholm jämte norska Riksantikvarien i
syfte att få hjälp att avlägsna fartyget. Kommunen har uppmärksammat mark- och
miljödomstolen på en skrivelse från norska Riksantikvarien till stiftelsen M/S
Hamen den 15 juni 2011 angående upphörande av bevarandestatus för fartyget och
tillbakadragning av tidigare beviljat bidrag om 1,5 miljoner kr för 2010.

Mark- och miljödomstolen har i beslut den 17 februari 2011 förordnat att det
överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla.

DOMSKÄL
Tillämpliga lagrum och bestämmelser samt relevant praxis framgår av
länsstyrelsens beslut.

Mark- och miljödomstolen delar länsstyrelsens bedömning att stiftelsen M/S Hamen
i egenskap av ägare till fartyget M/S Hamen är rätt adressat för föreläggandet. En
förutsättning för tillämpning av 30 kap. 15 § miljöbalken om nedskräpning är enligt
praxis att föreläggandet rör ett föremål som en enskild har slängt ifrån sig eller
lämnat kvar i naturen eller som framstår som övergivet. Vidare måste enligt praxis
föremålet kunna bedömas som så gott som värdelöst. Stiftelsen M/S Hamen avser
att bevara och konservera fartyget M/S Hamen i syfte att omvandla det till museum.
För stiftelsen betingar således fartyget ett värde och kan inte betraktas som
värdelöst. Fartyget kan med hänsyn till stiftelsens intresse inte heller betraktas som
övergivet. Miljö- och byggnämndens föreläggande är således inte lagligen grundat
och ska därför upphävas.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427)
Överklagande senast den 22 september 2011.

Ove Järvholm
_____________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Ove Järvholm, ordförande, och
tekniska rådet Gunnar Barrefors. Föredragande har varit beredningsjuristen Linda
Darestam.

Bilaga 1

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Rotel 2:4
INKOM: 2011-02-15
MÅLNR: M 494-11
AKTBIL: 2

Bilaga 2
Bilaga
INFORMATION

Hur man överklagar – dom i mål som har överklagats till
mark- och miljödomstolen
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen.
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till
mark- och miljödomstolen. Överklagandet
prövas av Mark- och miljööverdomstolen
vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
Mark- och miljööverdomstolen fordras att
prövningstillstånd meddelas. Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd om

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande
av mark- och miljödomstolens namn, datum för domen samt målnummer,
2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom som klaganden vill få till stånd,
3. grunderna (skälen) för överklagandet,
4. de omständigheter som åberopas till stöd
för att prövningstillstånd ska meddelas,
samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska
styrkas med varje bevis.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet.
Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i
målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt
antal kopior, framställs de kopior som behövs
på klagandens bekostnad.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
miljödomstolen. Adress och telefonnummer
finns på första sidan av domen.

DV 427, 2008-11

1. det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som mark- och miljödomstolen
har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas
går att bedöma riktigheten av det slut som
mark- och miljödomstolen har kommit
till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av
högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.
Om prövningstillstånd inte meddelas står
mark- och miljödomstolens avgörande fast.

Det är därför viktigt att det klart och tydligt
framgår av överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddelas.

Dv 427
www.domstol.se
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