
Alternativt Förslag till beslut från M + KD gällande ansökan om strandskyddsdipens för 
nytt bostadshus på fastigheten Sundholmen 2:1, Borås 

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus, med en maximal byggnadsarea på 92 m2, tillhörande trädäck på 60 m2 , båthus, 
med måtten 4,6 x 2,7 meter, friggebod, med måtten 4,2 x 3,5 meter, och brygga, med 
måtten 9 x 1,5 meter samt brygg/ trädäck utmed stranden på fastigheten Sundholmen 2:1 
vid Tolken, Borås Stad.  
Hela fastigheten får användas som tomt. Detta beslut upphäver därmed den tidigare 
beslutade tomtplatsen (dnr 2014/KS0377 407) 

För handläggning av ansökan ska , betala 7 350 kronor. 

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. 

Brygg/trädäck utmed stranden 

På fastigheten Sundholmen 2:1 har ägaren, efter kontakt med Samhällsbyggnads-
förvaltningen inför byggnationen och fått information att det inte var några problem att 
bygga detta brygg/trädäck eftersom fastigheten låg utanför detaljplanelagt område och 
anläggningen följer marken. Detta däck ligger, med andra ord, inom fastigheten tomt och är 
därmed inom ianspråktagen mark.  
Att man genom förnyade mätmetoder kan konstatera att uppgifter som man givit 
fastighetsägare tidigare kan eventuellt kan ha varit felaktiga kan inte ligga till grund för att 
förändrade beslut flera år i efterhand när markägarna investerat i byggprojekt som tidigare 
godkänts.  
Detta kan inte vara grund för återkallande av tidigare positiva besked om byggnationer, som 
i detta fall ett brygg/trädäck inom tomten. 
 

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 
Kommunfullmäktige 
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