
Alternativt Förslag till beslut från M + KD gällande ansökan om strandskyddsdipens för 
nytt bostadshus på fastigheten Viared 8:79, Borås.  

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna gällande ansökan 
om för bostadshus och garage, på fastigheten Viared 8:79, Borås. 

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

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).  

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen  

- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. 

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

I detta fall är fastigheten Viared 8:79 väl skild från strandområdet samt att friluftslivet i 
området ej kommer att påverkas då allmänheten normalt rör sig parallellt med stranden på 
den asfalterade vägen där. 

Den aktuella tomten ligger mellan riksväg 40, motorväg, och sjön Viared. Mellan tomten och 
sjön finns fågelvägen två andra tomter och en asfalterad väg samt längs den aktuella vägen 
två hus varför vi uppfattar att om det på denna tidigare bebyggda tomt åter byggs ett 
bostadshus och ett garage, detta inte skulle påverka den allemansrättsliga tillgången till 
strandområdet eller störa djur och växtliv i detta fall. 

 

 

Lagstöd  

Beslutet har fattats med följande lagstöd:  

- Miljöbalken 7 kap. 18c och 18f §  

- 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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