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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för vindskydd på 
fastigheten Halla 1:1, Borås 

Förslag till beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för vindskydd med tillhörande eldstad, på fastigheten 
Halla 1:1, Borås. Placering enligt bilaga 1 
 

 

 

Endast den yta som vindskydd och eldstad upptar får användas för ändamålet. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Halla Fritidshusförening i Borås 
ekonomisk förening, 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 

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning  
Halla Fritidshusförening i Borås ekonomisk förening har sökt dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett vindskydd med tillhörande eldstad på 
fastigheten Halla 1:1, Borås. Halla Fritidshusförening har som särskilt skäl för dispens 
angett att platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området. Vid prövning av detta skäl ska vägas om 
anläggningen måste uppföras inom strandskyddat område. Miljö och 
konsumentnämnden konstaterar att ett vindskydd med placering enligt bilaga fyller 
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sin funktion såväl för boende i området och allmänheten och ökar tillgängligheten för 
ett rörligt friluftsliv. 
 

 

Även om hela fastigheten Halla 1:1 inte ligger inom strandskyddat område anser Miljö 
och konsumentnämnden att ansökt placering är lämplig och tillgänglig från såväl land 
som sjösidan. 

Halla Fritidshusförening har som särskilt skäl för dispens även anfört att området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Ett mycket 
angeläget intresse innebär, enligt förarbetena (prop. 2008/09:119 s. 106), mycket 
speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. 
Miljö och konsumentnämnden anser att de skäl som Halla Fritidshusförening anfört 
utgör sådana angelägna intressen som miljöbalken avser.  

Ärendebeskrivning  

Halla Fritidshusförening i Borås ekonomisk förening har, via Thommy Pettersson, 
sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett vindskydd med 
tillhörande eldstad på fastigheten Halla 1:1, Borås. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 2 maj 2022. Ritning och karta har bifogats 
ansökan. 

Under pandemin har framför allt barnfamiljer, önskat att Halla Fritidshusförening 
uppför ett vindskydd på föreningens fastighet. Platsen är vald för att kunna ge en 
naturskön och avskild upplevelse för de som besöker vindskyddet, utan att behöva 
vara långt borta. Platsen ska ge en känsla av att man är "långt ute i skogen". Intill 
vindskyddet kommer en eldstad att anordnas med bänkar runt om. För att ta sig till 
vindskyddet kommer en stig ordnas. Över ett blötare område sätts en spång upp. För 
att möjliggöra passage genom hage kommer två grindar ordnas. När föreningen köpte 
in fastigheten var en av förutsättningarna att föreningen skapade och utvecklade 
området för medlemmarna och boende i närområdet. 

Tjänstepersoner från Miljöförvaltningen har den 23 juni 2022 besökt platsen. 
Fastigheten Halla 1:1 utgörs av cirka 42 hektar, varav cirka 25,5 hektar är land. Endast 
del av fastigheten ligger inom strandskyddat område. Utmed stranden finns en 
båtiläggningsplats, kohagar, badplats, båtbrygga och på udden en "park" med grillplats 
och promenadslingor där olika evenemang hålls. Ansökt placering för vindskydd 
ligger i en tallskog. 

Miljöförvaltningen har den 27 juni 2022 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat Halla Fritidshusförening i Borås ekonomisk förening möjlighet att inkomma 
med synpunkter på förslaget. Halla Fritidshusförening i Borås ekonomisk förening 
har framfört att vindskyddet är i linje med Borås Stads visioner och föreningens egna 
stadgar. Miljöförvaltningen konstaterar dock att ärendet endast kan prövas gentemot 
de bestämmelser som finns i Miljöbalken. Vidare har föreningen åberopat ytterligare 
ett särskilt skäl, samt angett att de är villiga att anslå information och tydliggöra att 
anläggningen är tillgänglig för allmänheten. Enligt föreningen är det lämpligast att 
vindskyddet ligger i nära anslutning till vattnet då vatten behövs när man avslutar 
eldandet, tvättar sina händer, matlagning osv. Vindskyddet skulle även innebära en 
möjlighet med ett strandhugg och övernattning för paddlare samt rastställe för 
skridskoåkare vintertid. 
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Miljö och konsumentnämndens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Frisjön råder strandskydd inom 200 meter från strandlinjen, på land och i vatten.  
Den aktuella platsen ligger inom strandskyddat område. Inom detta område får inte 
1. nya byggnader uppföras,  
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 
(7 kap. 15 § miljöbalken) 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 
kap. 13 § MB). 
 

 

 

 

Mellan strandlinjen och byggnaderna, eller anläggningarna, ska det lämnas en fri 
passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta 
gäller inte i de fall som byggnadernas eller anläggningarnas funktion gör det omöjligt.  
I ett beslut om dispens ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som 
tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. (7 kap. 18 f § MB) 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § MB).  

Halla Fritidshusförening har som särskilt skäl för dispens angett att platsen behöver 
tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. 

Vid prövning av detta skäl ska vägas om anläggningen måste uppföras inom 
strandskyddat område. Kan anläggningen placeras utanför detta område ska den 
placeringen väljas. För att det ska vara ett angeläget allmänt intresse bör åtgärden ge 
långsiktiga fördelar för samhället. En förutsättning är att en annan placering är 
omöjlig eller i varje fall orimlig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset. 

Miljö och konsumentnämnden konstaterar att ett vindskydd inte måste ligga nära 
vattnet för sin funktion men att det är en fördel att det gör det och bedömer att i 
detta fall bidrar det till ökad tillgänglighet för såväl boende i området som 
allmänheten från både land och sjösidan. 
 
Halla Fritidshusförening har även, som särskilt skäl för dispens, anfört att området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Ett mycket 
angeläget intresse innebär, enligt förarbetena (prop. 2008/09:119 s. 106), mycket 
speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Möjligheten 
att nyttja detta skäl är litet, eftersom strandskyddet är ett allmänt intresse som är så 
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starkt att det in normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda 
intressen. 

Miljö och konsumentnämnden anser att de skäl som Halla Fritidshusförening anfört 
utgör sådana angelägna intressen som miljöbalken avser. 

Miljö och konsumentnämnden anser att de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför medges för 
vindskydd med tillhörande eldstad. 

Miljö och konsumentnämnden bedömer att anläggningen överensstämmer med 
kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och 
vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap MB samt med den för området gällande 
översiktsplanen. 

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2022-05-02  
Komplettering, 2022-06-20 
Foto från platsbesök, 2022-06-23 
Inkomna synpunkter, 2022-07-04, 2022-07-10, 2022-07-18 

Avgift 
Kommunfullmäktige har med stöd av miljöbalken fastställt taxor för prövning och 
tillsyn. Avgiften för handläggning av ansökan är för närvarande 7 506 kronor enligt en 
fast avgift. Faktura skickas separat.  
 
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. Nämndens beslut om avgift får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 
4 § förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas 
enligt utsökningsbalken. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. 
 
Avgiften gäller till dess taxan ändras eller indexjusteras. Taxan indexuppräknas varje 
år baserat på procentsats i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Indexjusteringen görs vanligen i 
december. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan anläggningen påbörjas.  

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § MB). 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
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Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra en ny byggnad. Även 
ändring av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information. 
 

 

 
 

 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Karl-Eric Nilsson 
Nämndordförande 

Bilagor  
 
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Information om hur man överklagar  

Övriga bilagor 
3. Fotodokumentation från platsbesök, 2022-06-23 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 
Halla Fritidshusförening i Borås ekonomisk förening, styrelsen@halla.one 
 
För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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