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Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av 
bostadshus på fastigheten Vänga 1:23, Borås 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beviljar dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus enligt ansökan, på fastigheten Vänga 
1:23, Borås. 

Endast det område som markerats på bifogad karta får användas som tomt, enligt 
beslutskartan bilaga 2. 

 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Toni Jogeland, 19690208-5593, ska betala 
7350 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 
 

 
 
 
 
 

Miljöförvaltningen  
 

POSTADRESS 

501 80 Borås 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 
bostadshus på fastigheten Vänga 1:23. Platsen för det planerade huset är vid sidan     av 
ladugård men inom fastighetens gårdsplanområde/tomplats och bedöms vara inom 
befintlig hemfridszon. 
Den hemfridszon som finnas runt gården bedöms omfatta befintligt 
bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader och gårdsplansområde 

BESÖKSADRESS 

Sturegatan 42 
WEBBPLATS 

boras.se 
E-POST 

miljo@boras.se 
TELEFON 

033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
mailto:miljo@boras.se
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Miljö och konsumentnämnden anser att byggnation är inom befintlig hemfridszon 
och på redan ianspråktagen mark och utgör särskilt skäl för dispens.  

Ärendebeskrivning 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 
bostadshus på fastigheten Vänga 1:23. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 19 oktober 2021. Ritning och karta har 
bifogats ansökan. 

Tjänstepersoner från Miljöförvaltningen har den 15 december besökt platsen. Gården 
är en gammal gård med en stor gårdsplan. Den tänka placeringen av bostadshuset 
ligger bakom den stora ladan mellan ladan och grannens trädgård. Mellan gården och 
Vänga damm som har strandskydd så är det idag en hästhage. På andra sidan gården 
går en bilväg. Gården gränsar även till Vänga kyrka och församlingshem. 
 

 

 

Miljö och konsumentnämndens bedömning 

Bestämmelser 

Vid Vänga damm råder strandskydd inom 100 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). 

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) 
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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. 

Platsen för det planerade huset är vid sidan     av ladugård men inom fastighetens 
gårdsplanområde/tomtplats och bedöms vara inom befintlig hemfridszon. 
Den hemfridszon som finnas runt gården bedöms omfatta befintligt 
bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader och gårdsplansområde 

 

 

 

 

 

Miljö och konsumentnämnden anser omständigheter som får beaktas i prövningen 
kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför medges för nybyggnation 
av bostadshus. 

 Miljö och konsumentnämnden bedömer att bostadshuset 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. 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av utökningen av tomten eller av tillbyggnaden. Dispens är förenligt med 
strandskyddets syfte.  

Miljö och konsumentnämnden bedömer att åtgärderna överensstämmer med gällande 
översiktsplan och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som 
anges i 3 och 4 kap MB. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap MB. 

Underlag till beslut 

Ansökan 2021-12-19 
Ritningar 2022-01-18 
Foton från platsbesöket 2021-12-15 

 

 

 

 

 

 Avgift 

I egenskap av den som är sökande är , betalningsansvarig enligt taxan. 
Faktura skickas ut 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. 

 Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Karl-Eric Nilsson 

Nämndordförande 
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Bilagor 

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta 
3. Information om hur man överklagar 

Övriga bilagor 
4. Fotodokumentation från platsbesök, 2021-12-15 

Beslutet expedieras till 

Beslutet delges 




