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TJÄNSTESKRIVELSE 
2019-10-28 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Dnr Mbn BYGG 2019-000611 

Strandskyddsdispens för anläggande av lekpark, ÄNGSJÖ 1:1 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken medges

med stöd av 7 kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken.

2. Området som dispensen avser ska vara allemansrättsligt tillgängligt och har

ingen tomtplats enligt 7 kap. 18 § f miljöbalken.

3. Avgift fastställs till 6 045 kronor (i enlighet med taxa fastställd av

kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

Ärendet i korthet 

Ärendet avser dispens från strandskyddsbestämmelserna för anläggande av ny 

lekplats. Lekplatsen ersätter en befintlig lekplats som är placerad i närheten. 

Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet och särskilda skäl 

föreligger. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att strandskyddsdispens ska ges. 

Handlingar 

1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2019-10-21 

2. Ansökan 2019-09-20 

3. Situationsplan 2019-09-20 

4. E-post från sökande 2019-10-18 

5. Konstruktionsritning lekställning 2019-10-18 

6. Konstruktionsritning linbana 2019-10-18 

Ärendet 

Järfälla kommuns enhet för idrott och fritid ansöker om strandskyddsdispens för en 

lekplats med en yta om cirka 400 kvm. Lekplatsen utgörs främst av en stor 

lekställning, men även en linbana ska uppföras.   

Förutsättningar och lagstöd 

Fastigheten Ängsjö 1:1 ligger utanför detaljplanerat område. Enligt kommunens 

översiktsplan är området avsett som natur- och friluftsområde. Aktuell plats omfattas 

av 300 meter strandskydd där den tänkta lekplatsen är belägen cirka 260 meter från 

strandlinjen.   



   2 (2) 

 

 

 

Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens friluftsliv och bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

 

Kommunen får i enskilda fall ge dispens från strandskyddet om det finns 

särskilda skäl och om syftena inte motverkas på ett oacceptabelt sätt enligt 7 kap. 18 

b § miljöbalken samt uppfyller något av villkoren för särskilt skäl i 7 kap. 18 c § 

miljöbalken.  

Motivering 

Sökanden har som särskilt skäl angett bland annat punkt 5 i 7 kap. 18 c § som 

innebär att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet. 

 

Bygglovsavdelningen bedömer att lekplatsen innebär att tillgängligheten 

för allmänhetens nyttjande av naturområdet ökar samt att det rörliga friluftslivet 

främjas. Strandskyddets syften bedöms därmed inte motverkas på ett sätt som är 

oacceptabelt. 

 

Särskilda skäl bedöms föreligga enligt 7 kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken. Växt- och 

djurliv bedöms inte påverkas negativt. 

 

Fri passage längs stranden är säkerställd enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken. 

 

Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet och särskilda skäl 

föreligger. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken 

medges. 

Upplysningar 

Dispens från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den avsedda åtgärden 

inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet 

vunnit laga kraft. 

 

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. 

Besvärstiden löper under tre veckor från och med att länsstyrelsen erhållit 

protokollsutdrag från miljö- och bygglovsnämnden. Sökanden bör avvakta utgången 

av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas. 
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