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Strandskydd är en lag som stärker alle-
mansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska 
kunna komma ner till strandområdet och 
inte bara de som äger marken. Strand- 
skyddet syftar även till att bevara naturen 
för växter och djur. 

Dispens (undantag från lag) ges mycket 
restriktivt inom strandskyddat område och 
endast om du har ett särskilt skäl. 



Inom strandskyddat område är det förbjudet att 
• bygga nya byggnader, till exempel bostadshus, carport, gäststuga, 

växthus 

• ändra byggnaders utformning om det avhåller allmänheten, till 
exempel genom tillbyggnader eller sätta in stora fönsterpartier 

• ändra byggnaders användning om det avhåller allmänheten, till 
exempel bygga om förråd till fritidshus eller båthus till bastu 

• avhålla allmänheten exempelvis genom att anlägga en brygga, utöka tomten 
med anlagd gräsmatta, rabatter eller staket 

• gräva eller göra andra förberedelsearbeten exempelvis schakta, spränga eller 
fälla träd 

• göra en åtgärd som påtagligt förändrar naturen för växter och djur, till 
exempel anlägga brygga, väg eller utfyllnad. 

Vill du göra något som är förbjudet inom strandskyddat område måste du söka 
dispens hos Borås Stad. Endast under vissa förutsättningar kan du få dispens. 
Handläggnings- tiden är upp till 6 månader, så tänk på att söka i god tid.  
Med en komplett ansökan blir handläggningstiden oftast kortare. 

Så här går handläggningsprocessen till: 

Ansökan 
kommer in 

Handläggaren 
utreder 

Förslag till 
beslut skickas 
till sökanden 

Beslut fattas av 
Miljö- och 

konsumentnämnden 

Länsstyrelsen 
granskar beslutet 
och godkänner 

eller upphäver det 

Inom tre veckor från att 
du mottagit beslutet har 
du möjlighet att över-
klaga. Därefter vinner 

beslutet laga kraft. 

Att tänka på 
Även om du fått strandskyddsdispens kan det krävas andra tillstånd, dispenser 
eller samråd enligt andra lagstiftningar. Till exempel bygglov, anmälan om vatten-
verksamhet eller tillstånd för avlopp. Det är du som utförare/fastighetsägare som 
är ansvarig för att alla nödvändiga tillstånd fnns. 



Förklaring av begrepp 
Allemansrättsligt tillgänglig mark 
Allemansrättsligt tillgänglig mark är det markområde och vattenområde 
som allmänheten har rätt att vistas på enligt allemansrätten. 

Fastighet 
Fastighet (se bild) är hela 
marken och vattenom-
rådet som du äger, ofta 
större än din tomtplats. 
Fastigheten visas i fastig-
hetsregistret och fastig-
hetskartan, till exempel 
Viared 6:7. 

Tomtplats 
Med tomtplats avses i miljöbalken den zon kring en byggnad, normalt 
sett huvudbyggnaden, som utgör byggnadens privata hemfridszon. Vid ett 
beslut om strandskyddsdispens ska alltid en tomtplats bestämmas eller så 
ska beslutet innehålla information om vilken mark som får tas i anspråk 
för ändamålet. 

Den mark på din fastighet som är utanför tomtplatsen ska vara tillgänglig 
för allmänheten, där får du inte avhålla allmänheten. Utanför din tomt-
plats är det i regel svårt att få dispens för nya byggnader eller anläggningar. 

Tomtplatsavgränsning 
En tomtplatsavgränsning är 
något som förtydligar grän-
sen mellan tomten och mark 
tillgänglig för allmänheten. 
Det kan till exempel vara ett 
staket, en häck eller liknande 
(se bild). 



Hemfridszon 
Hemfridszon är den yta runt din bostad där allemansrätten inte gäller. Om 
en tomtplats bestämts i ett beslut om strandskyddsdispens avser hemfrids-
zonen tomtplatsen. I andra fall varierar hemfridszonen beroende på typ av 
byggnad och var byggnaden ligger. Normalt sett har anläggningar så som 
bryggor ingen hemfridszon. 

Texten om strandskydd i denna broschyr är en 
förenkling. Lagen om strandskydd finns i sin 
helhet i miljöbalken, 7 kapitlet. 

Du kan läsa mer om strandskydd på 
naturvardsverket.se samt 
boras.se/strandskydd 

Kartor hittar du via Lantmäteriets "Min karta" 
eller på kommunens hemsida "Boråskartan" 

MILJÖFÖRVALTNINGEN 
Postadress 501 80 Borås Besöksadress Sturegatan 42 

Telefon 033 35 30 00 e-post miljo@boras.se Webbplats boras.se 
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