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PBL saknar bestämmelser om vem som har rätt att överklaga ett beslut om bygglov.
Den allmänna bestämmelsen om talerätt i 22 § förvaltningslagen blir därför
tillämplig. Enligt bestämmelsen får ett beslut överklagas av den som beslutet angår,
om det har gått honom emot.

För att den som inte har haft partsställning i ärendet hos beslutsmyndigheten ska
tillerkännas rätt att överklaga har i praxis uppställts ett krav på att beslutets
verkningar inte är begränsade till den det direkt riktar sig, utan också påverkar den
som överklagar. Vidare krävs att den som saknar partställning företräder ett intresse i
saken som på något sätt erkänts i rättsordningen. Ett sådant erkännande kan vara
uttryckligen föreskrivet i den aktuella författningen (se t.ex. 8 kap. 22 § PBL) men
det kan också komma till uttryck på annat sätt. Det avgörande är att klaganden kan
åberopa ett intresse, som det är möjligt att beakta vid sakens prövning (se RÅ 1994
ref. 82 och RÅ 2006 ref. 9).

Frågan i målet är vilken betydelse lagen om skydd för störningskänslig forskning har
beträffande rätten att överklaga enligt PBL.

De störningar som det planerade vinkraftverket kan komma att alstra är av det slag
att de kan medföra en sådan betydande olägenhet för observatoriets forskning att det
inte är uteslutet att bygglov skulle komma att vägras med stöd av 3 kap 2 § PBL. För
det krävs dock att sådana störningar ska beaktas i ett ärende om bygglov. Lagen om
skydd för störningskänslig forskning, som införts efter det att PBL:s här aktuella
bestämmelser tillkom, har emellertid i det närmaste skräddarsytts för att från externa
störningskällor skydda det slag av forskning som Onsala Rymdobservatorium
bedriver (se prop. 2005/06:69 s. 16). Lagen om skydd för störningskänslig forskning
pekar ut som sökande den som anser sig drabbad av en störande verksamhet och som
behöver det skydd lagen kan ge. Lagen innehåller regler om hur avvägningen ska
göras mellan olika intressen och ger möjlighet att förelägga den som bedriver en
störande verksamhet i sökandens närhet att vidta åtgärder som är anpassade för det
konkreta fallet. I vissa fall är den mot vilken föreläggandet riktas berättigad till
ersättning för skada till följd av beslutet.
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Förfarandet enligt lagen om skydd för störningskänslig forskning är detaljerat och
särskilt anpassat för att pröva det slag av störande verksamhet det är fråga om här.
Den innehåller också bestämmelser om skyldighet för forskningens huvudman att i
vissa falla ersätta skada som kan ha drabbat den mot vilken ett föreläggande riktats.
Mot denna bakgrund anser jag att lagen om skydd för störningskänslig forskning
exklusivt reglerar frågan om sådan störande verksamhet som omfattas av lagen.
Onsala Rymdobservatoriums överklagande ska därför avslås.

Maria Lindeberg
Uppvisat och lämnat för expediering 2010-09-30

