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• Kommunen beviljade 
dispens, 7 kap. 18 c § p. 2 
MB.

• Vägen tillsammans med 
gång- och cykelväg som 
löper parallellt är totalt 14 
meter bred.

• 70 km/h
• Lst upphävde kommunens 

beslut.
• MMD och MÖD avslår 

sökandens överklaganden.

Avskiljande väg
2017-08-16, M 10315-16



• Strandskydd p.g.a. närhet 
till Lillån.

• Kommunen beviljade 
dispens, 7 kap. 18 c § p. 2 
MB.

• Enskild väg, 4,5 meter bred
• Lst upphävde kommunens 

beslut.
• MMD fastställde kommunens 

beslut.
• MÖD fastställde Lst beslut 

om upphävande.

Avskiljande väg 
2018-10-10, M 1126-18



• Kommunen beviljade 
dispens för flytbrygga.

• Förlängning av befintlig 
brygga och flytbrygga.

• Lst upphäver kommunens 
beslut.

• MMD fastställer kommunens 
beslut.

• MÖD fastställer Lst beslut.
• Krävs enligt MÖD starka skäl 

för en brygga.

Brygga
2017-10-13, M 1554-17



• Renovering av brygga belägen 
inom naturvårdsområde.

• Bryggan ska kortas ned 1,5 
meter men breddas. Den totala 
ytan skulle bli något större än 
den befintliga.

• Lst beviljar inte dispens.
• MMD och MÖD anser att 

strandskyddsdispens inte behövs 
för åtgärden.

• Åtgärden innebär inte någon 
ytterligare avhållande verkan 
utöver vad den befintliga 
bryggan har.

Brygga
2018-05-03, M 1156-18



• Kommun beslutade att inte 
medge dispens i efterhand för 
tillbyggnad av bryggdäck, 
komplementbyggnad samt 
beslutade om föreläggande vid 
vite att ta bort det olovligt 
uppförda anläggningarna.

• Lst och MMD avslog 
överklagandena.

• Inte skäligt enligt MÖD att 
förelägga klagandena att riva 
bryggan och 
komplementbyggnaden.

Föreläggande om att riva brygga
MÖD 2017:16



• Kommunen förelade att ta bort 
brygga eller att lämna in 
ansökan om 
strandskyddsdispens.

• Kolonilott med tillhörande 
brygga på av kommun ägd 
fastighet.

• Lst och MMD avslog 
överklagandena.

• MÖD upphävde kommunens 
beslut.

• Ej skäligt att förelägga om att 
riva bryggan och finns därför 
heller ej skäl att förelägga att 
ansöka om 
strandskyddsdispens.

Föreläggande om att ta bort brygga eller 
lämna in ansökan om strandskyddsdispens

2019-09-20, M 159-19
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