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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus, friggebod 
och attefallshus på fastigheten Arnäsholm 1:45 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
fritidshus, med en byggnadsarea på 85 m2, för en friggebod med en byggnadsarea på 
15 m2 på placering A eller B enligt bilaga 2, och för ett attefallshus med en 
byggnadsarea på 30,1 m2 på placeringen B eller C enligt bilaga 2, på fastigheten 
Arnäsholm 1:45 vid Frisjön, Borås Stad.  
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 
 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för attefallshus enligt placering A, på fastigheten 
Arnäsholm 1:45, Borås Stad.  

Villkor  

1. Tomtplatsen ska åt väst och norr, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, 
mur eller motsvarande.  

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. 

Sammanfattning 
 har ansökt om strandskyddsdispens för fritidshus, friggebod, 

attefallshus och att ta bort berg i dagen på fastigheten Arnäsholm 1:45. På fastigheten 
finns idag ett befintligt fritidshus samt två befintliga komplementbyggnader. Det nya 
fritidshuset ska ersätta det befintliga fritidshuset. har inkommit med flera olika 
alternativ till placeringar för friggebod och attefallshus. Miljöförvaltningen bedömer 
att fritidshuset, friggebod enligt alternativ A eller B, och attefallshus enligt alternativ B 
eller C planeras inom ianspråktagen mark och inom vad som bedöms vara tomtplats 
samt att de inte påverkar några höga naturvärden. Miljöförvaltningen bedömer därför 
att det finns skäl till att ge dispens för dessa placeringar. Attefallshuset enligt alternativ 
A är planerat utanför vad som bedöms vara tomtplats och ianspråktagen mark, det 
planeras även intill strandlinjen där naturvärden i form av en stenig strand påverkas av 
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åtgärden. Miljöförvaltningen bedömer att dispens inte kan ges för attefallshus enligt 
den placeringen. Att ta bort berg i dagen inom tomtplats bedöms inte vara 
dispenspliktigt. Beslutet villkoras med avgränsning av tomtplats åt väst och nord för 
att tydligt visa var gränsen mellan privat och allmän mark går. 

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 

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, inkommen 2021-01-12 
Situationsplan, inkommen 2020-01-12 
Inskickade foton, inkomna 2021-01-12 
Situationsplan, inkommen 2021-01-12 
Platsbesök, utfört 2020-04-17 och 2021-02-12 
Inskickade synpunkter, inkommen 2021-04-19 
Alternativa placeringar, inkommen 2021-04-27 
Foto på alternativ placering, inkommen 2021-04-29 

Bilagor  

Bilagor till beslutet 
1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med tomtplats 
3. Förtydligande av tomtplats 
4. Inkomna synpunkter 
5. Hur man överklagar 

Övriga bilagor 
6. Inskickat foto på attefallshusets placering enligt alternativ A, 2021-01-12 
7. Fotodokumentation från platsbesök, 2020-04-27 
8. Fotodokumentation från platsbesök, 2021-02-12 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

 
 
För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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