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Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för stall, växthus, 
hönshus, vindskydd, bastu och brygga på fastigheten 
Tämta-Holmen 1:3, Borås 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
stall, med måtten och placering enligt bilaga 2 och 3, växthus, med måtten 10 x 4 
meter, och hönshus, med måtten 2,5 x 2,5 meter på fastigheten Tämta-Holmen 1:3 
vid Säven, Borås. 
Miljö och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
befintligt vindskydd 6.0 x 3.5 meter enligt bilaga (gul markering) med placering i 
beteshage samt befintlig brygga 3.o x 1.20 meter då den funnits sedan före 1975 
enligt bilaga på fastigheten Tämta Holmen 1:3 

Villkor 
1. Tomtgränsen ska även fortsättningsvis vara markerad med staket, häck, mur 

eller motsvarande, se bilaga 2. 

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bastu och trädäck på fastigheten Tämta- Holmen 1:3, 
Borås. 

Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (MB) 
och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB,  

, och , att utföra följande 
åtgärder på fastigheten Tämta-Holmen 1:3 i Borås (se även bifogad karta och 
fotodokumentation): 

1. Riva och forsla bort bastu och trädäck från strandskyddsområdet. 

Åtgärderna ska vara utförda senast 6 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 , 
, och ; 

2. 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 , ska 
betala 7 506 kronor för handläggning av ansökan. 

Miljöförvaltningen  
POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30   

mailto:milj
mailto:milj
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Beslut om avgift gäller även om det överklagas. 

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 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna i efterhand för 

befintligt förråd samt för att bygga om till detta och använda det som stall på 
fastigheten Tämta-Holmen 1:3. Tjänstepersoner från Miljöförvaltningen har den 26 
januari 2022 besökt platsen. Vid besöket konstaterades att flera byggnader och 
anläggningar fanns som saknade dispens.  den 13 februari 2022 
kompletterat ansökan med växthus, hönshus, vindskydds för häst/får, bastu och 
brygga. Miljö och konsumentnämnden anser att särskilda skäl föreligger för att ge 
dispens för växthus, hönshus, stall, vindskydd för häst/får och brygga. Däremot 
saknas särskilda skäl för att bevilja dispens för bastu med trädäck. Då dispens inte 
kan beviljas i efterhand anser Miljö och konsumentnämnden det skäligt att förelägga 

 och  om att ta bort byggnaden. Tillbyggnad av bostadshus med 
inglasat uterum bedöms inte kräva strandskyddsdispens. 

Miljö och konsumentnämndens bedömning 
Stall, med måtten och placering enligt bilaga 2 och 3, växthus, med måtten 10 x 4 
meter, och hönshus, med måtten 2,5 x 2,5 meter bedöms vara uppföra på en plats 
som redan har tagits i anspråk. Tillbyggnad kommer att göra mot bostadshuset och 
övriga komplementbyggnader och bedöms därför inte utöka det område som kan 
uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är tillgänglig för allmänheten tas 
därför inte i anspråk genom byggnaderna. 

Miljö och konsumentnämnden anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda 
skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

Vindskyddet för djuren består av tre väggar och tak, med en höjd på 2,5 meter. 
Vindskyddet är därmed att betrakta som en byggnad. Vindskyddet är placerat i 
betesmark med inhägnad och bedöms inte påverka tillgängligheten för allmänheten 
och ur djursynpunkt nödvändig byggnad. Platsen bedöms vara avskild från 
strandlinjen genom en ravin strax nedanför betesmarken vilket ger en stor  
höjdskillnad mot själva strandområdet. 
Bryggan får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet.  
Nämndens bedömning är att det har funnits en brygga på platsen sedan före 1975 (se 
bilaga med karta från 1975) och därmed skäl att lämna dispens. 
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Vid strandlinjen ligger en komplementbyggnad/bastu med trädäck. Bastun bedöms 
vara uppförd efter 1975. Någon dispens för bastun har inte kunnat uppvisas, varpå 

 har ansökt om dispens i efterhand. Platsen nere vid stranden inte 
omfattas av bostadshusets hemfridszon. Strax norr om bastun finns ett äldre båthus. 
Båthuset är lågt i nock, saknar helt fönster och bedöms inte ha någon hemfridszon. 
Platsen för bastun är således inte att betrakta som ianspråktagen. 

 Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2022-01-19 
Foto från platsbesök, 2022-01-26 
Komplettering av ansökan, 2022-02-13 
Komplettering av ansökan, 2022-03-01 
Komplettering av ansökan, 2022-04-06 
Komplettering, 2022-05-15 

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 byggnaden påbörjas. 

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten det vill säga en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som 
ägaren till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 

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. 

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

Karl-Eric Nilsson 
Nämndordförande 

 Bilagor 
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta 
3. Förtydligande situationsplan 
4. Foto från  
5. Flygfoto från 2006/2007 
6. Flygfoto från 1975 
7. Information om hur man överklagar 

Övriga bilagor 
8. Fotodokumentation från platsbesök, 2022-01-26 
9. Fotodokumentation från platsbesök 2022-06-13 

Beslutet expedieras till 
Beslutet delges 

 
 

För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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