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ÖYSTEIN HANSEN RODE
Vaeckeröåsen 11a
0282 Oslo Norge

MBN del/2021 § 230 MBN/2021:333

Beslut om att bevilja strandskyddsdispens för enbostadshus och komplementbyggnad 
(ersättningsbyggnader), Hede 1:42

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnation av enbostadshus 
(ersättningsbyggnad) och komplementbyggnad (ersättningsbyggnad) på fastigheten Hede 
1:42

2. utpekad del av fastigheten Hede 1:42 får tas i anspråk såsom tomt, se situationsplan.

3. ta ut avgift för handläggning av ärendet

Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 18 b §, 18 c § 1 p., 18 f § miljöbalken och 16 kap. 2 § 
miljöbalken samt 27 kap. 1 § miljöbalken.

Dispensen gäller under förutsättning att följande villkor följs.

Villkor
1. Åretruntbostaden får maximalt uppta en yta om 70 m2

2. Komplementbyggnaden får maximalt uppta en yta om 30 m2 

3. Några tillägg eller utbyggnader tillåts inte. 

4. Åtgärden skall genomföras med varsamhet vilket innebär att arbetet inte skall vara mer 
omfattande än vad som krävs och naturmiljön får inte påverkas. 

5. Hemfridszon ska hållas markerad med staket eller häck enligt situationsplan.

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensen inte har påbörjats inom två år 
eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken).

För handläggning tas en fast avgift på 11 363 :- ut. Taxan är fastställd av Kommunfullmäktige 
(KF 2020-12-10, § 127). Indexändrad (PKV) taxa gäller från 2021-01-09. Faktura skickas separat. 
__________
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogad överklagandehänvisning.
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Ärendebeskrivning
Øystein Hansen Rode, personnummer 302341-6286, fastighetsägare till Hede 1:42, har ansökt 
hos Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun om strandskyddsdispens för nybyggnation av 
enbostadshus samt komplementbyggnad, båda byggnaderna är ersättningsbyggnader för de 
befintliga bostadshus som finns på fastigheten Hede 1:42.

Ansökan för åtgärd inkom 11 februari 2021. Enligt sökande så avser de ersätta ett bostadshus på 
51 m2 med ett nytt bostadshus på 70 m2 samt en friggebod på 15 m2 med en attefallsbyggnad på 
30 m2. Sökande anger som särskilt skäl att området redan är ianspråktaget. Byggnaderna 
uppfördes 1950.
Platsbesök gjordes 4 mars 2021. Byggnaderna omfattas av naturliga avgränsningar genom häckar 
och murar.

Bedömning
På platsen råder strandskydd på land och i vatten. Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten 
för djur och växter (7 kap. 13-14 §§ miljöbalken).
De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och anordningar som är 
uppförda före 1975 behöver därför ingen strandskyddsdispens för att ses som lagligen uppförda. 
Förutsättningen för att detta ska gälla är att anläggningarna inte ändrats i omfattning eller 
utformning samt att de oavbrutet funnits på platsen sedan 1975.

Enligt 7 kap. 15 § MB får man inom ett strandskyddsområde inte 
1) nya byggnader uppföras, 
2) byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 

utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt, 

3) grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter,.

Miljö- och byggnadsnämnden får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § 
miljöbalken. Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § miljöbalken är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet med 
strandskyddsbestämmelserna (7 kap. 26 § miljöbalken). 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 
kap. 18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser

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) behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 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, eller
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6) behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Sökande anger som särskilt skäl 7 kap. 18c § p. 1 MB. 
De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och anordningar som är 
uppförda före 1975 behöver därför ingen strandskyddsdispens för att ses som lagligen uppförda. 
Förutsättningen för att detta ska gälla är att anläggningarna inte ändrats i omfattning eller 
utformning samt att de oavbrutet funnits på platsen sedan 1975. Fastigheten har varit bebyggd 
med bostadshus och friggebod sedan 1950 och är därmed ianspråktagen lagligen.  

Platsen utgör riksintresse för friluftsliv och omfattas av särskilda geografiska bestämmelser enligt 
3 kap. 6 § MB. Bestämmelserna innebär att friluftslivets intressen ska skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. I Naturvårdsplanen har området pekats ut som ett 
område med stort bevarandevärde. Nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad 
(ersättningsbyggnader) bedöms inte inskränka på allmänhetens friluftsliv på platsen då detta sker 
inom en ianspråktagen fastighet, samt att det finns passage för allmänheten att ta sig fram till 
strandområde. 

Strandskyddets andra syfte är att bevara goda livsvillkor för växter och djur. I det här fallet 
kommer det bli liten påverkan på djur- och växtliv, då byggnationen sker inom en ianspråktagen 
fastighet där växtlivet består av gräsytor och trädgårdsväxter. Nybyggnationen bedöms inte 
medföra en väsentlig påverkan, därmed bedömer miljö- och byggnadsnämnden denna påverkan 
som obetydlig. 

Enligt 7 kap. 18 f § MB ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet inte 
omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna 
säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. I ett 
dispensbeslut anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas 
för det avsedda ändamålet. Byggnationerna bedöms placeras inom befintlig tomtplats som 
avgränsas med häck eller staket, därmed uppfylls kravet på fri passage mellan strandlinjen och 
byggnaderna. 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften samt 
att det föreligger särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § p.1 MB, ansökan kan därmed beviljas. 

Övriga upplysningar
1. Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska kontrollpröva detta beslut. Du bör 

därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder 
vidtas.

2. Bygglov och/eller marklov kan krävas. 

3. För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 
vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna 
intressen i strandskyddsbestämmelserna. 

4. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar m.fl. som kan 
beröras av åtgärden. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen 
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i strandskyddsbestämmelserna.  

5. Detta beslut undantar inte verksamhetsutövaren från ansvar enligt vad som kan regleras i 
annan lagstiftning.

Bilagor
1. Situationsplan 
2. Fotodokumentation
3. Överklagandehänvisning

Beslutet skickas till
Øystein Hansen Rode 
Länsstyrelsen 

För Miljö- och byggnadsnämnden
ORUST KOMMUN
Sektor Miljö och bygg

Sandra Johansson
Miljöinspektör
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