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Förkortningar 
 
Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform  RF 
Plan- och bygglagen (2010:900)   PBL 
Miljöbalken (1998:808)    MB 
Miljötillsynsförordningen (2011:13)   MTF 
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Introduktion 
I Västerås kommun ligger ansvaret över miljöbalkstillsynen på byggnadsnämnden i 
den del som avser strandskydd och stängselgenombrott.  
 
Tillsynsansvaret över strandskyddet omfattar dock inte byggande av 
försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg eller ett område som skyddats med 
stöd av 7 kap. MB genom beslut av annan än kommunen. För sådan åtgärd eller 
inom sådant område ansvarar istället Länsstyrelsen för tillsynen över 
strandskyddet (2:7 p. 2 och 2:9 p. 4 MTF). Tillsynsansvaret för stängselgenombrott 
ligger på byggnadsnämnden genom delegationsbeslut fattat av Länsstyrelsen 
1976-12-15, dnr 11.1299-2234-75.  
 
Tillsyn som bedrivs enligt MB ska säkerställa syftet med balken och föreskrifter 
meddelade med stöd av balken. Med tillsyn avses att tillsynsmyndigheten, på eget 
initiativ eller efter anmälan, i nödvändig utsträckning ska kontrollera att 
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med 
stöd av balken följs samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma 
rättelse. Tillsynsmyndigheten ska även underlätta för en enskild att fullgöra sina 
skyldigheter, enligt angivna handlingsregler, genom information och liknande 
verksamhet (26:1 MB). 
 
Byggnadsnämnden är, i egenskap av tillsynsmyndighet, skyldiga att utreda 
tillsynsbehovet avseende strandskydd och stängselgenombrott. En 
behovsutredning ska därför göras. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år 
och ses över vid behov samt minst en gång varje år (1:6 MTF). 
 
Byggnadsnämnden är vidare skyldiga att för varje verksamhetsår upprätta en 
samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt 
miljöbalken. Planen ska grundas på behovsutredningen. Av planen ska det även 
framgå hur myndigheten har tagit hänsyn till den nationella tillsynsstrategin som 
avses i 3:19 MTF (1:8 MTF). 
 
Byggnadsnämnden är även skyldiga att årligen följa upp och utvärdera sin 
tillsynsverksamhet (1:12 MTF). 
 
Mot bakgrund av det anförda har en behovsutredning och en tillsynsplan för 
byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt MB tagits fram. Dokumentet består 
av två delar, en behovsutredning som löper på tre år (2022 – 2024) och en 
tillsynsplan som löper på ett år (2022).  
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Behovsutredningen består av en kartläggning och en uppskattning av 
tillsynsbehovet. Tillsynsplanen består av en lägesbild, redogörelse av resurser som 
planeras för miljöbalkstillsynen och en prioritering samt målsättning för år 2022. 
Slutligen följer riktlinjer för hur behovsutredningen och tillsynsplanen ska följas 
upp. 
 
Byggnadsnämnden antar sin första behovsutredning och tillsynsplan för 
tillsynsverksamheten enligt MB i och med antagandet av denna behovsutredning 
och tillsynsplan. 
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Tillsynsområden enligt miljöbalken 
Nedan redogörs kortfattat för vilka områden byggnadsnämnden har tillsyn över 
enligt MB och vilka ingripandeåtgärder som normalt sett används. 
 
Strandskyddstillsyn 
Strandskydd gäller vid havet, insjöar och vattendrag och syftar till att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (7:13 MB). 
 
Strandskyddet omfattar som huvudregel land- och vattenområdet intill 100 meter 
från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen får i det enskilda 
fallet besluta om utvidgat strandskydd till högst 300 meter från strandlinjen (7:14 
MB) 
 
Inom ett strandskyddsområde är det förbjudet att vidta vissa åtgärder. Det är 
exempelvis förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra användningsområde för 
befintliga byggnader, anlägga bryggor eller vidta andra åtgärder som väsentligen 
förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (7:15 MB). Om det finns särskilda 
skäl och åtgärden inte strider mot strandskyddets syften får dispens ges för en 
åtgärd som är förbjuden (se 7:18 b, 18 c och 26 MB). 
 
Om reglerna inte följs kan byggnadsnämnden ingripa med förelägganden och 
förbud. Förelägganden och förbud kan förenas med vite (26:9 och 14 MB). 
Byggnadsnämnden är också skyldig att göra en anmälan till Polis- eller 
Åklagarmyndigheten vid misstanke om brott mot strandskyddsbestämmelserna 
(26:2 MB). 
 
Stängselgenombrott 
Allemansrätten är en grundlagsstadgad rättighet (2:18 RF). Bestämmelsen 
föreskriver att, oberoende av det skydd som grundlagen ger enskilda äganderätt, 
ska alla ha tillgång till naturen enligt allemansrätten. Vad allemansrätten är för 
något finns dock inte definierat i någon lagstiftning. Istället bygger den på 
sedvanerätt och omges av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet.  
 
Allemansrätten för med sig både rättigheter och skyldigheter. Allemansrätten ger 
allmänheten rätten att beträda och under kortare tid uppehålla sig på annans 
fastighet, mark och vatten. Rätten begränsas av hemfridszonen och av att 
markägarens ekonomiska intressen inte får kränkas. Därutöver gäller att den som 
utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen är skyldig att ta hänsyn till 
sin omgivning, både till växt- och djurliv samt till andra människor (jfr. 7:1 MB). 
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I syfte att skydda allemansrätten kan byggnadsnämnden förelägga den som håller 
stängsel eller liknande i ett område av betydelse för friluftslivet, eller i närheten 
av ett sådant område, att ta bort det alternativt ordna grindar eller andra 
genomgångar som behövs för att allmänheten ska kunna beträda området (26:11 
MB). Ett sådant föreläggande kan förenas med ett vite (26:14 MB). 
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Behovsutredning för åren 2022 – 2024 
Nedan följer en redovisning av de områden inom kommunen där det råder 
strandskydd och där byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet. Även en 
uppskattning av tillsynsbehovet inom de strandskyddade områdena och 
tillsynsbehovet gällande stängselgenombrott. 
 
Strandskyddsområden inom byggnadsnämndens tillsynsansvar 
Generellt strandskydd om 100 meter från strandlinjen råder vid sjöar och 
vattendrag, dock med de begränsningar och utökningar som följer nedan. 
 
Strandskyddet är utvidgat till 300 meter vid Mälaren med öar, dock enbart på 
landsidan, genom Länsstyrelsens beslut 2014-03-17, dnr 511-4985-2012.  
 
Strandskyddet är upphävt enligt Länsstyrelsens beslut 1999-06-04, dnr 231-8108-
98, i följande områden: 

 Strandområden vid insjöar eller vattendrag, som inte finns på 
Lantmäteriets Gröna kartan från 1994, motsvarande Västerås 
utflyktskarta 1995, nu redovisat på Länsstyrelsen strandskyddskarta. 

 Strandområden vid vattendrag, som finns redovisade med enkeldragen 
blå linje på Gröna kartan utanför tjugofem (25) meter från strandlinjen. 
Strandskydd intill 100 meter gäller dock för vattendrag med sådan bredd, 
att båda strandlinjerna redovisas på Gröna kartan och nedströms sådana 
delar. 

 Strandområden vid insjöar eller vattendrag som ingår i detaljplan eller 
områdesbestämmelser som vunnit laga kraft efter den 1 juli 1975 och före 
den 1 juli 1999.  

 
Vidare är strandskyddet upphävt enligt Länsstyrelsens beslut 2000-12-11, dnr 231-
1743-00, för: 

 106 stycken tomter vid Mälaren och på öarna Skåpholmen och 
Ingmarsskär. 

 
På flera ställen är strandskyddet upphävt eller begränsat även enligt detaljplaner 
med laga kraft efter den 1 juli 1999. Det finns, inom kommunen, inga gamla 
detaljplaner från tiden innan den 1 juli 1975 där strandskyddet har införts. 
 
Byggnadsnämnden ansvarar inte för strandskyddstillsynen inom Natura 2000-
områderna, biotopskyddade områden och de, av staten, beslutade 
naturreservaten. Det vill säga samtliga reservat utom Gäddeholms kulturreservat, 
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som är beslutat av kommunen. Inom dessa områden ansvarar istället 
Länsstyrelsen för strandskyddstillsynen. 
 
Strandskyddsområdenas omfattning och tillsynsbehov 
I Västerås kommun finns det mycket bebyggelse i närheten av vatten till följd av 
stadens direkta placering invid Mälaren med tillhörande vattendrag. Bebyggelsen i 
strandnära områden består främst av tätorts- och sommarstugebebyggelse men 
till viss del även industribebyggelse.  Stora delar av kommunens strandområden är 
dock fortfarande oexploaterade. Det anförda medför att behovet av 
strandskyddstillsyn överlag är stort och har även bidragit till att tillsynen över 
strandskyddade områden har eftersatts.  
 
Det har inte gjorts någon inventering av de strandskyddsområden som faller 
under byggnadsnämndens tillsynsansvar. I dagsläget är det därför inte möjligt att 
göra någon uppskattning av inom vilka områden tillsynsbehovet är störst. 
 
Tillsynsbehovet gällande stängselgenombrott 
Byggnadsnämnden hanterar ett mycket begränsat antal tillsynsärenden gällande 
stängselgenombrott. Dessa upprättats när allmänheten inkommer med anmälan.  
De ärenden som finns gäller främst åtgärder på privata fastigheter utanför 
detaljplanelagt område eller inom detaljplanelagt område på samfälld mark 
planlagd som allmän platsmark.  
 
Det har inte gjorts någon inventering över förekomsten av avspärrningar som 
hindrar allmänheten att beträda ett område som de har rätt till enligt 
allemansrätten. Någon kartläggning har därför inte kunnat göras. På grund av det 
mycket begränsade antalet pågående tillsynsärenden uppskattas tillsynsbehovet i 
vart fall vara mycket litet eller väldigt begränsat. 
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Tillsynsplan för år 2022 
Nedan följer inledningsvis en lägesbild följt av en redovisning av resurser och 
prioritet samt målsättning för miljöbalkstillsynen år 2022 
 
Lägesbild 
För att kunna sätta upp prioriteringar och mål för det kommande verksamhetsåret 
är det nödvändigt att, på ett övergripande sätt, sammanfatta läget. 
Byggnadsnämnden kan därefter sätta upp mål och utvärdera tillsynen med hjälp 
av lägesbilden.  
 
Tabell över upprättade, pågående och avslutade ärenden gällande 
miljöbalkstillsyn. Byggnadsnämnden ansvarar även över tillsynen enligt PBL. Det 
finns därför en risk att tillsynsärenden rubricerade under tillsyn enligt PBL även 
inkluderar tillsyn enligt MB. Dessa ärenden kommer i så fall att inkluderas i 
tillsynsplanen för byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt PBL. 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 20171 2018 2019 2020 2021 Totalt 
Upprättade 
ärenden2 

11 7 2 1 3 1 16 1 3 2 5 52 

Varav 
pågående3 

1 2 0 0 2 0 15 1 3 2 4 30 

Antal 
ärenden 
som 
avslutades 
under året4 

4 8 0 1 2 1 1 2 0 0 3 22 

 
Data hämtad 2022-01-04 
 
 

 
1 Detta år utfördes planerad tillsyn, vilket ledde till ett ökat antal upprättade ärenden. Av 
dessa 16 ärenden upprättades 14 med anledning av den planerade tillsynen. 
2 Varav fyra ärenden gällande stängselgenombrott och 38 strandskyddstillsynsärenden. 
3 Pågående ärenden är ärenden som är registrerade som pågående i 
ärendehanteringssystemet. Vissa ärenden kan vara beslutade men fortsätter att vara 
öppna i väntan på att beslutet vinner laga kraft och kan avslutas. 
4 Kolumnen visar antalet ärenden som avslutades ett visst år oberoende av när ärendena 
upprättades. 
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Resurser 
Tillsynsverksamheten i stort bedrivs i huvudsak av fyra handläggare som 
tillsammans lägger 2,5 heltidstjänster på tillsynsarbete enligt både MB och PBL. 
Övriga handläggare på bygglovsavdelningen handlägger i viss del, dock i mycket 
liten utsträckning, tillsynsärenden enligt MB. Det handlar i sådana fall om 
överträdelser som har upptäckts i handläggningen av något av handläggarens 
pågående lov- eller anmälningsärenden.  
 
Tillsynsverksamheten enligt MB planeras delas resurser år 2022 i form av att cirka 
3 % av den aktiva handläggningstiden för 2,5 heltidstjänster läggs på handläggning 
av dessa ärenden. 
 
Flera kommuner har i sina tillsynsplaner uppmätt hur lång tid olika ärenden tar för 
att sedan kunna avsätta resurser som motsvarar det mål som de har satt upp. 
Med det underlag som idag finns att tillgå har enbart en uppskattning gjorts i 
denna tillsynsplan. 
 
För vissa bedömningar under handläggningens gång kommer det krävas särskild 
kompetens inom landskap och biologi. Därför behöver en sådan resurs vara 
tillgänglig för handläggarna. 
 
Prioritering 
I egenskap av tillsynsmyndighet ska byggnadsnämnden bedriva tillsynsarbete på 
eget initiativ, efter anmälan och med förebyggande insatser (26:1 MB). Det brukar 
kallas planerad, händelsestyrd respektive förebyggande tillsyn.  
 
På grund av begränsade resurser kommer tillsynsarbetet för år 2022 enbart 
bedrivas utifrån händelsestyrd tillsyn. Det vill säga arbetet kommer enbart ske 
efter anmälan. Detta ska prioriteras eftersom byggnadsnämnden är skyldig att 
utreda de tips som inkommer från exempelvis allmänheten eller andra 
myndigheter.  
 
Planerad tillsyn innebär exempelvis att utföra flygbildskontroll och aktivt uppsöka 
vissa strandskyddade områden för att se till att strandskyddet efterlevs. Detta är 
eftersträvansvärt att göra först när antalet pågående ärenden minskat till så gott 
som noll. Att bedriva planerad tillsyn i ett läge när resurserna är knappa är 
kontraproduktivt. Detta då byggnadsnämnden kommer att behöva upprätta fler 
ärenden än vad som kan avslutas. 
 
Förebyggande tillsyn är ett sätt att minska antalet inkomna händelsestyrda 
ärenden då förebyggande information till allmänheten har en upplysande effekt. 
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Detta kan genomföras genom att informationsinsatser sker på stadens hemsida, 
sociala medier, lokaltidningar, samt riktade utskick till mäklare och större 
samfällighetsföreningar. Det finns inte heller tillräckliga resurser för att prioritera 
den här typen av tillsyn. 

Byggnadsnämnden har vid upprättandet av denna tillsynsplan 30 stycken 
pågående ärenden gällande miljöbalkstillsyn. Mot bakgrund av de planerade 
resurserna för år 2022 kommer det inte vara möjligt att handlägga samtliga 
pågående tillsynsärenden. För att se till att ärendena hanteras i en 
eftersträvansvärd ordning har en prioriteringsordning utformats. 
 
I prioritetsgrupp 1 och 2 handläggs den större delen av tillsynsärendena. 
Prioritetsgrupp 3 handläggs endast i mån av tid. 
 
Prioritetsgrupp 1 

o Ärenden i vilka det finns en uppenbar risk för skada på djur- och växtliv 
o Ärenden i vilka handläggning av synnerliga skäl inte kan anstå 
o Ärenden som i synnerhet drabbar barn negativt 

 
Prioritetsgrupp 2 

o Ärenden i vilka handläggning påbörjats men ännu inte avslutats 
o Ärenden i vilka det är uppenbart att ett ingripande inte kan eller ska ske 
o Ärenden som kan hanteras i samband med handläggning av pågående lov-, 

anmälnings- eller tillsynsärenden 
 
Prioritetsgrupp 3 

o Övriga ärenden 
 
Målsättning 
Det finns flera skäl att sätta upp mål för tillsynsverksamheten. Ett skäl är att det 
blir enklare att följa upp verksamheten och se vad som kan förbättras. Ett annat 
skäl är att det tydliggör var fokuset bör ligga. Ett tredje skäl är att det kan vara 
utvecklande för verksamheten att arbeta mot ett mål.  
 
Målsättning för år 2022 

1. Avsluta fem ärenden 
2. Ta fram och uppdatera riktlinjer samt mallar för handläggning av 

tillsynsärenden enligt MB 
 
Att avsluta fem tillsynsärenden innebär en ökning i förhållande till de tre ärenden 
som avslutades under 2021. En sådan ökning är dock inte orimlig om man ser till 
ökade personalresurser som lagts på tillsynsarbetet under andra halvan av 2021. 
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De senaste 10 åren har ärendehögen ökat med i snitt tre ärenden per år.5 Detta 
innebär att ärendebalansen, enligt målsättningen, kommer minska med cirka två 
ärenden år 2022. 
 
I dagsläget saknas det uppdaterade rutiner och mallar för handläggning av tillsyn 
enligt MB. Under året ska Stadsbyggnadsförvaltningen ta fram detta för att 
handläggningen ska kunna ske på ett ändamålsenligt, rättssäkert och effektivt 
sätt. Målsättningen är även att ett antal ärenden ska kunna handläggas med de 
uppdaterade materialet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Borträknat de 14 ärenden som upprättades med anledning av den planerade tillsynen år 
2017. 
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Uppföljning 
Inför år 2023 ska en ny tillsynsplan antas och det gångna årets verksamhet följas 
upp och utvärderas. Även behovsutredningen ska ses över och justeras vid behov.  
 
Utvärdering ska ske genom att bland annat svara på följande frågor: 

o Vilka resurser har lagts på tillsynsverksamheten under året? 
o Hur ser ärendebalanserna ut? 
o Har prioriteringsordningen för året varit ändamålsenlig?  
o Har byggnadsnämnden uppfyllt målsättningen för året? 
o Har tillsynsmetodiken varit effektiv och rättssäker? 
o Vad har effekten blivit av eventuell utebliven tillsyn? 

 
 


