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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 124

2016/1238

Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av kaj
Fastighet:

Angelstads-Kärragården 1:99

Sökande:

XXX

Beslut
Miljö- och byggnämnden meddelar dispens från strandskyddsförordnandet för
anläggande av en kaj med följande villkor:
1. Kajen får maximalt vara 0,5 meter bred och 15 meter lång.
2. När åtgärden har utförts ska strandskyddet fortsätta gälla.
3. Kajen får inte förses med skyltar eller andra anordningar som hindrar eller
avhåller allmänheten från att vistas på eller vid kajen.
Beslutet är fattat med stöd av 7 kapitlet, 15 och 18b §§, miljöbalken.
Sammanfattning av ärendet
Till miljö- och byggförvaltningen inkom ansökan om strandskyddsdispens den 7
juli 2016. Området omfattas av utökat strandskydd om 200 meter från
strandlinjen och upp på land samt 100 meter ut i vattnet. Området omfattas av
riksintresse för rörligt friluftsliv och sjön Bolmen omfattas av
Naturvårdsprogrammet.
Fastighetsägaren ansöker om dispens för att uppföra en kaj av betong med
måtten 0,5 × 15 meter. Syftet med kajen är att möjligöra båtplatser. På platsen
finns idag två pirar/vågbrytare. Sökande har anmält till Länsstyrelsen i
Kronobergs län om vattenverksamhet för uppförande av kajen, som beviljats den
5 november 2015. Fastighetsägaren kommer att gräva ett cirka 0,4 meter djupt
och 15 meter långt dike och i detta gjuta en cirka 0,5 meter bred betongmur som
når cirka 0,2 meter över normalvattenståndet. Åtgärden planeras genomföras när
området är torrlagt vid lågt vattenstånd.
Platsbesök har genomförts den 14 juli 2016. Området består av gles blandskog
samt låg busk- och gräsvegetation.
Som skäl för dispens anger sökande att området behövs för en anläggning som
för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför
området.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-08-31

15(42)

Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Förvaltningens bedömning
Strandskyddsdispens kan medges.
Motivering
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 §
miljöbalken. Nämnden bedömer att anläggningen inte hindrar allmänhetens
tillträde till området eller påverkar växt- och djurliv på ett oacceptabelt sätt och
där med påverkas inte syftet med strandskyddsbestämmelserna. Som särskilda
skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 18
c § miljöbalken beaktas om det område som dispensen avser behövs för en anläggning
som för sin funktion måste ligga vid vattenet och behovet inte kan tillgodoses

utanför området. Miljö- och byggnämnden bedömer att detta skäl för dispens för
föreligger.
Upplysningar
Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet vinner laga kraft först efter att länsstyrelsen mottagit beslutet och
beslutat att inte överpröva ärendet
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. Sökanden uppmanas att själv informera
grannar med flera som kan beröras av åtgärden.
Skickas till
Sökande
Länsstyrelsen i Kronobergs län
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