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Byggnadsnämnden  
462 85 Vänersborg                       
 

 
 
§  102   Dnr  2013.1227-3 
 
 
Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens på 
fastigheten Kleverud 1:8 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Byggnadsnämnden har begärt Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande över 
en av Ursands Resort och Camping AB inlämnad ansökan om 
strandskyddsdispens på fastigheten Kleverud 1:8. Ansökan gäller uppförande 
av en bassäng, ett tält, husvagnsplatser samt ett kapell.  
 
Hela Vänern med öar och strandområden är av riksintresse med hänsyn till de 
natur- och kulturvärden som finns i områdena. Där ska turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen beaktas vid 
exploateringsföretag. Vänern är också av riksintresse för yrkesfisket. Ansökan 
påverkar kommunens miljömål, främst 8.1; ”Alla ska ha tillgång till levande 
stränder och strandmiljöer utmed vattendragen, sjöar och Vänerkust med 
avseende på natur, kultur och friluftsliv”. 
 
 
Bedömning 
 
Vid bedömning av strandskyddsdispenser tillämpas miljöbalken 7 kap. 13-26 
§§. Förbud mot uppförande av nya byggnader och vissa anläggningar råder 
inom områden som omfattas av strandskydd. Dispens kan dock lämnas om det 
finns särskilda skäl enligt 7:18 c §. En dispens får dock inte omfatta ett område 
mellan strandlinjen och de aktuella byggnaderna och anläggningarna som 
behövs för att säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet, såvida detta inte är omöjligt med hänsyn till 
rådande omständigheter. En dispens får inte heller motverka syftet med 
strandskyddet. Företrädare för Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har besökt 
platsen. 
 
Ansökan omfattar fyra olika åtgärder inom och i anslutning till befintligt 
campingområde. Varje åtgärd bedöms var för sig. Inte i något fall bedöms 
åtgärderna ske på område som redan tagits i anspråk på ett sätt så att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. Det enda särskilda skälet som eventuellt 
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kan vara tillämpligt är istället att de aktuella områdena behövs för att utvidga 
en pågående verksamhet och att utvidgningen inte kan ske utanför 
strandskyddsområdet.  
 
Bassäng för vattenlek 
Mellan befintlig restaurang och stranden, ca 40 m från strandlinjen, planeras en 
grund bassäng med 12 m bredd och 50 m längd. Enligt ansökan ska bassängen 
vara öppen för allmänheten. Det framgår inte om några träd ska tas bort. 
Sökanden har tidigare betonat vikten av att ha anläggningar anpassade för barn 
samlat i närhet till restaurangen. Bassängen ska öka attraktionsvärdet för 
campingverksamheten, och i det avseendet är läget inom området av betydelse. 
Det kan inte bedömas som rimligt att anläggningen ska förläggas utanför 
strandskyddsområdet. Bassängen bedöms inte få någon ytterligare avhållande 
effekt för allmänheten. Några skyltar eller stängsel som avhåller allmänheten 
får dock inte sättas upp och grova ädellövträd eller tallar bör inte tas bort eller 
påverkas negativt av en sådan åtgärd. Nämnden anser därför att dispens kan 
lämnas under förutsättning att ovan nämnda synpunkter beaktas. 
 
Tält 
Ett tält med måtten 10 x 25 meter är tänkt att placeras i områdets nordvästra 
del, ca 50 m från strandlinjen. Syftet med tältet framgår inte av inkomna 
uppgifter. Enligt Nämndens bedömning skulle tältet innebära en utökning av 
det område som upplevs ingå i campingen. Platsen är inte ianspråktagen på ett 
sätt att det saknar betydelse för allmänhetens tillgänglighet. Inga skäl har 
angetts som visar att tältet inte kan uppföras inom etablerat campingområde. 
Nämnden bedömer därför att det saknas särskilt skäl till att lämna dispens. 
Även om ett tillämpligt särskilt skäl funnits bedöms tältet motverka 
strandskyddets syften på ett sätt att dispens ej bör lämnas. 
 
Husvagnsplatser 
Sexton nya husvagnsplatser ska enligt ansökan anläggas i områdets östra del, 
ca 50 m från strandlinjen. Området består huvudsakligen av en grusad yta utan 
byggnation. Dalbostigen löper mellan området och vattnet. En etablering av 
husvagnsplatser innebär att mark som idag är tillgänglig för allmänheten 
kommer att tas i anspråk för campingverksamhet. En ansökan tidigare under 
året om ett fåtal husvagnsplatser på platsen drogs tillbaka av sökanden, då 
kommunen påpekat olämpligheten i att ta marken i anspråk. Förutsättningarna 
har inte ändrats sedan dess. Då inget särskilt skäl bedöms vara tillämpligt så 
anser Nämnden att dispens inte kan lämnas för denna åtgärd. 
 
Kapell 
Ett kapell om 3 x 5 meter ska placeras på befintlig gräsmatta ca 80 meter från 
stranden. Runt omkring platsen växer ett antal tämligen grova ekar. Några 
andra värden för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas. Kapellet ska öka 
attraktionsvärdet för campingverksamheten, och i det avseendet är läget inom 
området av betydelse. Byggnaden kommer dock att påverka tillgängligheten till 
stranden.  



VÄNERSBORGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 
  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2013-11-11 10 (12) 
 
 

Justerande sign    Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
 
Principiellt anser nämnden att ett planarbete bör föregå beviljande av begärda 
dispenser. Kommer ändå Byggnadsnämnden att behandla ansökan anser 
nämnden att följande ska gälla. 
 
1. Bassäng för vattenlek 
Under förutsättning att närbelägna ekar och tallar inte skadas, att anläggningen 
hålls öppen för allmänheten och att inga avhållande skyltar, stängsel eller 
liknande uppförs, tillstyrker Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansökan om 
nybyggnation av bassäng för vattenlek. Dispens bör dock tydligt villkoras på 
ovan angivet sätt. 
 
2. Kapell 
Nämnden avstyrker dispens för uppförande av kapellet på angiven plats 
eftersom särskilda skäl för placeringen saknas. 
 
3. Tält 
Ansökan avstyrks då särskilda skäl saknas och den planerade åtgärden 
ianspråktar mark som idag är allemansrättsligt tillgängligt utanför det 
etablerade campingområdet. 
 
4. Husvagnscamping 
Ansökan avstyrks då särskilda skäl saknas och den planerade åtgärden 
ianspråktar mark som idag är allemansrättsligt tillgängligt utanför det 
etablerade campingområdet. 
 
 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 
 

_______ 


