
Alternativt Förslag till beslut från M + KD 

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna i efterhand för två 
komplementbyggnader, med en byggnadsarea på 11 respektive 35 m2 samt trädäck, med måtten 5 x 
5 meter, på fastigheten Viared 9:40 vid Västersjön, Borås.  

Hela fastigheten Viared 9:40 får användas som tomt.  

Villkor  

1. Tomtgränsen ska åt nordväst, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller motsvarande.  

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad av garage på fastigheterna Viared 9:40 och 9:1, staket och häck på fastigheten Viared 9:1, 
Borås.  

Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) och hänvisning 
till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, Ulf Säll, 19650906-5535, och Anna-Lena Kristine 
Artursson, 19700112-5561, att utföra följande åtgärder på fastigheten Viared 9:40 i Borås (se även 
bifogad karta och fotodokumentation):  

1. Riva och forsla bort tillbyggnad av garage, staket och häck på fastigheterna Viared 
9:1 och 9:40 från strandskyddsområdet.  

2. Återställa marken som i nuläget upptas av anläggningarna i punkt 1 så att inte 
betonggjutningar, metallfundament eller övriga fästanordningar finns kvar.  

3. Riva och forsla bort den yttre delen av brygga på fastigheten Viared 5:1 från 
strandskyddsområdet. 

Åtgärderna ska vara utförda senast 4 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. Åtgärderna ska 
utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada.  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att Ulf Säll, 19650906-5535, 
och Anna-Lena Kristine Artursson, 19700112-5561;  

4. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1-3 ska vara färdiga, ska skicka 
bilder till kommunen som styrker att föreläggandet utförts på ett tillfredställande sätt.  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Säll, Ulf, 19650906-5535, ska betala 7 506 kronor för 
handläggning av ansökan.  

Lagstöd  

Beslutet har fattats med följande lagstöd:  

- Miljöbalken 7 kap. 18b § - Miljöbalken 26 kap. 26 §  

- Miljöbalken 27 kap. 1 § 

- Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 1998:940) 9     
kap. 4 och 5 §§  

- Taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av 
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