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FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte bevilja strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad. 
 

Avgift för prövning av strandskyddsdispens är 11 440 kronor. 
 
Beslutet fattas med stöd av 7 kap 18 b och c §§ miljöbalken. 
 

Ansökan avser 

Strandskyddsdispens att uppföra ett enbostadshus om ca 110 m² med 
komplementbyggnad, garage, om ca 36 m2 i enlighet med på bifogade 
situationsplanen angiven plats. 
 
Bakgrund 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september 2006, § 154, att ge 
positivt förhandsbesked avseende möjligheten att få bygglov för att uppföra ett 
enbostadshus och komplementbyggnad, garage, på den planerade 
avstyckningen från Näs 1:17 vilken numera utgör fastigheten Näs 1:206. 
Bygglovsansökan inkom till förvaltningen den 23 april 2008. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 november 2008, § 261, att med 
stöd av 8 kap 12 § ÄPBL, bevilja bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus 
om ca 185 m² byggnadsarea samt ett garage om 49,5 m² byggnadsarea på 
fastigheten Näs 1:206. Vidare beslutade nämnden att bevilja 
strandskyddsdispens för åtgärden. Fastighetsägarna till den i väster 
angränsande fastigheten Näs 1:200, överklagade nämndens beslut vilket 
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föranledde att Länsstyrelsen upphävde det överklagade beslutet i den del som 
avser bygglovet.  
 
År 2015 har fastighetsägaren sökt igen förhandsbesked och strandskydds-
dispens för nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 maj 2015 i ärende dnr 2015-78  
§ 167 att inte bevilja strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus 
om ca 110 m2 med garage om ca 36 m2. Till stöd av beslutet anförde nämnden 
bl.a. följande: 
Platsen för det planerade enbostadshuset är att se som allemansrättsligt 
tillgänglig varför särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § 1. Miljöbalken inte 
föreligger. Några andra särskilda skäl föreligger inte heller. Uppförande av 
enbostadshus med komplementbyggnad med tillkommande hemfridzon skulle 
ta i anspråk en inte obetydlig markyta som idag är allemansrättsligt tillgänglig. 
Åtgärden är därmed inte heller förenlig med strandskyddets syfte att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. 
Enbostadshuset med komplementbyggnad skulle även påverka växt- och 
djurlivet på ett oönskat sätt. Även med beaktande av sökandens enskilda 
intresse av att få uppföra byggnaderna på aktuell plats bedömer nämnden att 
särskilda skäl för strandskyddsdispens saknas samt att åtgärden inte är förenlig 
med strandskyddets syfte. 
 
Fastigheten ligger inom området med utökat strandskydd på 300 meter. 
 
Fastighetsägarna överklagade nämndens beslut. Länsstyrelsen har bedömt 
avseende strandskydd följande i dom beteckning 4032-25554-2015 0ch 5051-
25556-2015: 
 
Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop 2008/0/:119 sid 104) 
framgår att de omständigheter som räknas upp som särskilda skäl i 7 kap 18 c 
§ miljöbalken är uttömmande. 
 
Den aktuella fastigheten ligger på utkanten av ett område med samlad 
bebyggelse och helt inom strandskyddat området. 
 
I förarbetena till MB (prop. 1997/98:45, del 2 sid 89) anges att vid 
dispensbedömningen är åtgärdens art och omfattning av intresse. Även 
områdets betydelse ska bedömas. Inte bara betydelsen idag utan även i 
framtiden är av intresse. Om ett strandskyddsområde är av särskild betydelse 
för naturvården eller friluftslivet bör normalt aldrig dispens medges. Är platsen 
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som det gäller belägen på redan ianspråktagen mark anses det som ett särskilt 
skäl för dispens i förhållande till det rörliga friluftslivet. 
 
Av förarbetena till ändringarna av strandskyddsbestämmelserna (prop 
2008/09:119) framgår att strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt 
att utgångspunkten är att strandskyddet i normalfallet har företräde framför 
andra allmänna eller enskilda intressen. Möjligheten att besluta om undantag 
från strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (s.53). 
 
Det framgår från LS´s bedömning att i Näslandet finns stora naturvärden och 
eftersom fastigheten inte är ianspråktagen är området således tillgängligt för 
allmänheten. Med hänsyn härtill föreligger det inte något särskilt skäl enligt 7 
kap 18 c § 1. MB. Inte heller något av de andra särskilda skäl som enligt lagens 
uttömmande uppräkning kan beaktas vid dispensprövning är för handen. Vid 
avvägning mellan det allmänna intresset att bevara fastigheten Näs 1:206 
obebyggd och det enskilda intresset att få bebygga fastigheten har LS funnit att 
det allmänna intresset väger tyngre.  
LS har bedömt att samhällsbyggnadsnämnden har haft fog för att inte bevilja 
strandskyddsdispens.   
 
Fastighetsägarna har även överklagat LS beslut. 
 
Mark- och miljödomstolen i mål nr M 6575-15 den 5 februari 2016 avslagit 
överklagandet.  
 
Fastighetsägaren önskar uppföra byggnader på sin fastighet och söker nu igen 
strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus med komplement-
byggnad. 
 
Beslutsunderlag 

Nybyggnadskarta inkom 2019-10-24 
 
Gällande bestämmelser 

Enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken (MB), råder strandskydd vid havet och 
vid insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara 
goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtlivet. 
 
Av 7 kap 15 § MB framgår att, inom ett strandskyddsområde, får bl.a. nya 
byggnader inte uppföras och åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren 
för djur- eller växtarter får inte vidtas. 
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I 7 kap 18 b § MB anges att kommunen i det enskilda fallet får ge dispens från 
förbudet i 7 kap 15 § MB om särskilda skäl föreligger. 
 
Dispens från strandskyddet får enligt 7 kap. 18 c och 26 §§ MB medges endast 
om det finns särskilda skäl och om det är förenligt med strandskyddets syften.  
 
Som särskilt skäl får bl.a. beaktas 
1 - Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 
2 - Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3 - Behöver för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området. 
4 - Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5 - Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, t ex infrastrukturanläggning, anpassning 
för bättre tillgång för funktionshindrade, åtgärder för bland annat friluftslivet 
etter, 
6 - Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  
Innebär att det måste vara frågan om mycket speciella omständigheter som är 
mer eller mindre unika till sin karaktär. 
 
Yttranden från remissinstanser 

Ansökan har remitterats till miljöenheten vid tidigare ansökan som har anget 
följande: Den föreslagna placeringen av bostadshuset och carporten är i ett 
område som har karaktären träd- och buskbevuxen naturbetesmark. 
Naturbetesmarker är en marktyp som minskar mycket snabbt. Att uppföra 
byggnaderna på platsen skulle medföra att växt- och djurarter påverkas negativ 
och till delar försvinner från platsen. Den allemansrättsliga tillgängligheten till 
platsen skulle också försvinna. 
 
Bedömning 

Underlag till den aktuella ansökan har inte ändrats från år 2015. 
Övriga förutsättningarna är också de samma som vid tidigare prövning. 
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Sammanfattningsvis med hänvisning till tidigare beslut från mark- och 
miljödomstolen bedömer förvaltningen att strandskyddsdispens för nybyggnad 
av enbostadshus med komplementbyggnad inte kan beviljas i enlighet med 
bestämmelserna i 7 kap. 18 b och c §§ i miljöbalken på fastigheten Näs 1:206. 
 

Information 

Samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar den sökande genom faktura. 
 
 
  
Annelie Fager   Katarina Balog 
Bygglovchef  Bygglovhandläggare 
 
 
Bilagor: 

1. Översiktskarta 
2. Nybyggnadskarta  
3. Remissvar från Miljöenheten  
4. Dom från Mark- och Miljödomstolen 

Strandskyddslinjen 
(grönlinje) 
 
 
 
Den aktuella fastigheten 

 



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten 

 
 
2019-11-12 

6 [6] 
 
Dnr: SBN 2019-000927 

 

 

 
 



D
nr

 S
BN

 2
01

9-
00

09
27

 –
 A

nk
om

 2
01

9-
10

-2
3
























	Tjänsteskrivelse
	sitplan.pdf
	dom MÖD
	miljö

