
Alternativt Förslag till beslut från M + KD gällande ansökan om strandskyddsdipens för 
stall, växthus, hönshus vindskydd, bastu och brygga på fastighet Tämta – Holmen 1:3, 
Borås 

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. 
Vidare lämnas dispens för vindskydd, bastu, trädäck samt brygga inom samma fastighet. 

Motivering för beslut  

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). 

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. 
I detta ärende anses dispensen 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 hamna inom 
detta skäl - redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 
 

 
Gällande vindskyddet: 

Enligt Miljöbalken kap 7 15 § står 
Inom ett strandskyddsområde 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. Lag 
(2009:532). 
 

 

I den kommande paragrafen 16 står dock följande 
16 §   Förbuden i 15 § gäller inte 
   1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose 
bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de 
för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. 
Lag (2012:441). 

Gällande vindskyddet, som står inom en hages betesmark är till sin funktion ett vindskydd 
för hästar, får och kan därför inte anses att tillgodose bostadsändamål utan är anordning 
som behövs för jordbruket, i detta fall hästarnas, fårens verksamhet.  
Detta gör att vindskyddet ej berörs av § 15 förbud. 



 

 

 

 

Gällande bastu, trädäck samt brygga. 

Ett upprop har genomförts där grannar och även tillresta meddelar att de nyttjar denna 
brygga frekvent. De menar att ett borttagande skulle motverka strandskyddslagens syfte och 
starkt minska allmänhetens tillgång till området. De menar också att bryggan inte begränsar 
växt och djurliv i området.  
Bryggan som finns dokumenterat på ett suddigt kort från 1975 behöver därmed inget 
tillstånd och båthuset gäller samma sak.  
Att ett upprop gjorts där människor i området och tillresta intygar att de nu befintliga bastu, 
trädäck samt brygga utnyttjas frekvent visa att dessa inte upplevs som något privat utan är 
allmänt tillgängligt och har så varit så länge de kan minnas. 
Detta gör att nämnda bastu, trädäck samt brygga skall beviljas dispens. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , ska betala 7 506 
kronor för handläggning av ansökan. Beslut om avgift gäller även om det överklagas.  

Lagstöd  

Beslutet har fattats med följande lagstöd:  

- Miljöbalken 7 kap. 18b §  

- Miljöbalken 7 kap 15 § 

- Miljöbalken 7 kap 16 § 

- 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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