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Bygg- och miljönämnden 

 

  

Västernäset xxxxxx - Strandskyddsdispens för fritidshus, alternativ 2 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ansöker om strandskyddsdispens för att bygga ett fritidshus och en 

komplementbyggnad vid sjön Torringen på fastigheten Västernäset xxxxxxx. 

 

 

Underlag för beslut 

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

 

Förslag till beslut  

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

för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad inom strandskyddsområde på 

fastigheten Västernäset xxxxxxx. 

 

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. 

 

Enligt MB 7 kap. 18 b § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i MB 7 

kap. 15 § om det finns särskilda skäl. De skäl som kan användas är uppräknade i MB 7 kap. 

18 c § och ifall platsen är utpekad som landsbygdsutvecklingsområde i strandnära läge (LIS) 

får man använda bestämmelserna i MB 7 kap. 18 d § som skäl till dispens. 

I detta fall går inget av skälen i MB 7 kap. 18 c § att använda. Platsen är inte redan 

ianspråktagen, den är inte väl avskild från området närmast strandlinjen, byggnaderna behöver 

för sin funktion inte ligga vid vattnet, det är ingen pågående verksamhet som behöver 

utvidgas och området behöver inte tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
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intresse eller annat mycket angeläget intresse. Platsen ligger inte inom LIS-område vilket gör 

att skälen i MB 7 kap. 18 d § inte kan användas som skäl för dispens. 

 

Upplysningar: 

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 


