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Bygg- och miljönämnden 

  

Borgsjöbyn xxxxxx, strandskyddsdispens, alternativ 1 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ansöker om strandskyddsdispens för bostadshus, 

carport samt uthyrningsstuga.  

 

Underlag för beslut 

Underlag för beslut är ansökan om strandskyddsdispens, ansökan om förhandsbesked, 

kartmaterial samt besök på platsen. 

 

 

Förslag till beslut  

Med stöd av 7 kap 18b § miljöbalken beviljas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dispens från 

förbudet i 7 kap 15 § för byggande av bostadshus, carport samt uthyrningsstuga inom 

strandskyddsområde på fastigheten Borgsjöbyn xxxxx. 

 

Dispens medges enligt 7 kap 18c § punkt 1, det vill säga området har redan tagits i anspråk på 

ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  

 

 

Tomtplatsavgränsning 
Dispensen gäller hela fastigheten Borgsjöbyn xxxxxxx. 

 

 

Beslutsmotivering 
För området gäller strandskydd enligt de generella bestämmelserna i 7 kap 13 § i miljöbalken. 

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. 

 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 

strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 

(MB 7 kap 18c §) uppfyller något av de sex skäl som anges i paragraf 18c. Fastigheten är idag 

ianspråktagen på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften. 
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Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 

strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (så kallat LIS-

område) får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning 

eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att 

uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra 

åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett 

befintligt bostadshus (MB 7 kap 18d §). 

 

Fastigheten ligger inte inom LIS-område, men åtgärden bidrar till utvecklingen av lands-

bygden. Boningshus finns på båda sidor om den aktuella fastigheten. I kommunens 

översiktsplan kan man läsa följande: 
 

Ånge kommuns uppfattning är att varje tillkommande eller utökad verksamhet som kan 

skapa arbetstillfällen, och varje tillkommande bostadshus (permanent- eller fritidshus) 

som ger underlag för service, är viktiga delar i landsbygdsutvecklingen. Oberoende var i 

kommunen tillskottet sker.  

 

Detta är ett annat skäl att bevilja dispens från strandskyddet. 

 

Avgift 

Avgift för strandskyddsdispens enligt kommunfullmäktiges antagna taxa: 7 280 kr. Avgiften 

faktureras av kommunen. 

 

 

Upplysningar 

Länsstyrelsen har tidigare upphävt strandskyddsdispens på fastigheten som beviljats av Bygg- 

och miljönämnden i Ånge kommun. Ärendet överklagades och Mark- och miljödomstolen 

avslog överklagandet och fastställde Länsstyrelsens beslut om att inte bevilja dispens från 

strandskyddet (ärende M 2461-14). 

 

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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Bygg- och miljöförvaltningen 

 

 

Jonny Berg 

Byggnadsinspektör 

    Tomas Jonsson 

    Förvaltningschef 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till  

sökanden, Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

 


