
Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad och 
brygga på fastigheten Västra Boda 1:43 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för en 
komplementbyggnad, med måtten 3,5 x 2,5 meter och med placering enligt alternativ 3 eller 4 (se 
bilaga 2), samt brygga, med måtten 1,5 x 8 meter, på fastigheten Västra Bosa 1:43 vid Säven, 
Borås Stad. 
  

 

 

Miljö och konsumentnämnden fastställer tomtplatsen enligt bilaga 2 och endast det område som 
markerats får tas i anspråk som tomtplats.  
Endast den yta som bryggan upptar får tas i anspråk för ändamålet. 

Villkor  
1. Tomtplatsen ska åt samtliga väderstreck markeras med staket, häck, mur eller 

motsvarande. Se förtydligande av tomtplatsen i bilaga 3.  
2. Bryggan ska ersätta befintlig flotte som skall tas bort från strandskyddat område.  
3. Bryggan får inte förses med staket, bänkar, belysning, skyltar, blomkrukor eller andra 

anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas på eller vid bryggan.  

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
komplementbyggnad med placering enligt alternativ 1-2, på fastigheten Västra Boda 1:43, Borås 
Stad.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 7 kap. 18b § Miljöbalken (MB). Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 § 
om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. 

Motivering:  
Skytt, Björn har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en bastu samt 
återställa brygga på fastigheten Västra Boda 1:43. Fyra alternativa placeringar har skickats in 
gällande bastun. Två av dessa bedöms ligga utanför tomtplatsen och särskilda skäl för dispens 
saknas därmed. Den tredje och fjärde placeringen ligger inom tomtplatsen och fri passage 
föreligger vid vattnet och bedöms därför att särskilt skäl för dispens föreligger, under 
förutsättning att tomtgränsen markeras. Gällande bryggan konstaterar att vattenområdet 
kontinuerligt varit ianspråktaget och att särskilt skäl för dispens föreligger. 

 

 

Miljö och konsumentnämnden 
Karl-Eric Nilsson ( C ) 
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