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Bygg- och miljönämnden 

 

  

Västernäset xxxxx - Strandskyddsdispens för fritidshus, alternativ 1 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ansöker om strandskyddsdispens för att bygga ett fritidshus och 

en komplementbyggnad vid sjön Torringen på fastigheten Västernäset xxxxxx. Bygglov är 

sökt. 

 

Underlag för beslut 

Ansökan med situationsplan, besök på platsen och foton (bilaga 2).  

 

Förslag till beslut  

Med stöd av 7 kap 18 b § Miljöbalken (MB) beviljas dispens från förbudet i 7 kap 15 § MB 

för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad inom strandskyddsområde på 

fastigheten Västernäset xxxxxx. 

 

Dispens medges enligt MB 7 kap 18 c § punkt 1, d.v.s. området har redan tagits i anspråk på 

ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt MB 7 kap. 18 d §, 

d.v.s. åtgärden kan anses bidra till utvecklingen av landsbygden och ska uppföras i anslutning 

till befintligt bostadshus. 

 

Den yta som får tas i anspråk är markerad på bifogad situationsplan (bilaga 3). 

 

Avgift: 3 640:- (Faktura skickas separat.) 

 

Beslutsmotivering: 

För området gäller strandskydd enligt de generella bestämmelserna i 7 kap 13 § MB. Syftet 

med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara 

goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Enligt 14 § samma balk och 

kapitel omfattar strandskyddet land- och vattenområdet 100 meter från stranden vid normalt 

vattenstånd. 
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Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c § MB beaktas om den plats 

dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap. 18 d § MB beaktas om den plats 

dispensen avser ligger inom ett område som i kommunens översiktsplan är utpekat som ett 

område för landskapsutveckling i strandnära läge och byggnaden, anläggningen, 

verksamheten eller åtgärden bidrar till att utveckla landsbygden. 

Gäller dispensen ett en- eller tvåbostadshus får man istället beakta om huset avses att uppföras 

i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

 

I detta fall ska fritidshuset uppföras i omedelbar närhet till befintligt fritidshus på 

grannfastigheten. Avståndet mellan byggnaderna kommer endast att bli ca 10 m. Eftersom det 

blir så kort avstånd mellan byggnaderna kan platsen anses som redan ianspråktagen vilket är 

ett skäl för dispens. Hemfridszonen kommer att utvidgas obetydligt.  Fri passage kommer 

fortfarande att finnas mellan byggnaderna och stranden. 

 

Fastigheten ligger utanför LIS-område men åtgärden kan ändå ses som utvecklande för 

landsbygden enligt de riktlinjer som kommunen angett i sin översiktsplan. Kommunen anser 

att varje tillkommande bostadshus (permanent- eller fritidshus) som bidrar till att upprätthålla 

servicen i bygden är viktigt för landsbygdsutvecklingen, oberoende var i kommunen tillskottet 

sker. Bostadshuset med tillhörande komplementbyggnad ska dessutom uppföras i anslutning 

till befintligt fritidshus på platsen. 

Enligt ovanstående resonemang kan även skälen till dispens från strandskyddet enligt MB 7 

kap. 18 d § användas i detta ärende. 

 

Etableringen bedöms inte att väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter i 

området.  

På den aktuella platsen finns inga kända naturvärden eller fornminnen. 

 

Upplysningar: 

Beslutet om strandskyddsdispens gäller från den dag då bygglovet vunnit laga kraft. 

 

Beslut om dispens från strandskyddet upphör att gälla om åtgärden som dispensen gäller inte 

har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

 

Sökanden upplyses om att Länsstyrelsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens 

inom 3 veckor från den dag då beslutet inkom till Länsstyrelsen. Sökanden uppmanas att 

avvakta tiden för överprövning. 
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Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga 1. 

 

 

 

      

Bygg- och miljöförvaltningen 

 

Mikael Grelsson 

Byggnadsinspektör 

 

    Tomas Jonsson 

    Avdelningschef 

 

Beslutet ska skickas till 

Sökanden 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 


