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BESLUT OM AVSKRIVNING 

Med stöd av delegation 

Diarienummer:  B 2021-000181 

Ärendet avser:  Tillsyn - Olovligt uppförande av lekpark inom strandskyddat område 

Fastighet:  FINTATORP 2:2 

Fastighetsägare: Karlstads kommun 

 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Ärendet avskrivs utan vidare åtgärd. 

 

Beslutet gäller omedelbart. 

 

Ärendet 

Ärendet avser tillsyn av olovligt uppförande av lekpark inom strandskyddat område på fastigheten 

Fintatorp 2:2.  

 

Anmälare är Peter Sörensen och Göran Svensson ledamöter i kommunfullmäktige i Karlstads 

kommun.  

 

Anmälan gäller anläggande av lekpark som just nu anläggs på Skutbergets friluftsområde inom 

strandskyddat område. Anläggningens storlek är på ca 3 000 m² och kommer att innehålla diverse 

lekanordningar för allmänheten.    

 

Skäl till beslut 

Under sommaren 2020 fick stadsbyggnadsförvaltningen en förfrågan från teknik- och 

fastighetsförvaltningen om Lekparken. Bedömningen gjordes utifrån 7 kap 15 § i miljöbalken att 

lekparken inte hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda området, vidare gjordes en 

bedömning att det inte väsentligt förändrar villkoren för djur- eller växtarter.   

 

Med dessa ställningstaganden tolkar stadsbyggnadsförvaltningen att inte kräver någon 

strandskyddsdispens. Anläggningar som inte hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 

området och som inte heller väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter kräver 

nämligen inte någon strandskyddsdispens. Någon möjlighet att få dispens även för åtgärder som inte 

kräver dispens, ett slags frivilligt tillstånd finns inte enligt bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken.  

 

Efter platsbesök den 2 februari konstaterar förvaltningen att det inte finns skäl att göra ett annat 

ställningstagande avseende 7 kap 15§ i miljöbalken. 
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Inhägnaden runt anläggandet av lekparken begränsar inte allmänhetens tillträde till området mer än 

vad som krävs för att upprätthålla ett skydd för att allmänheten inte ska komma till skada i  

arbetsområdet. Dessutom är inhägnaden tillfällig och i direkt anslutning till befintliga byggnader på 

platsen.  

 

Beslutsunderlag 

Anmälan från Peter Sörensen och Göran Svensson. 

Foton från tillsynsbesök.  

Beslut från länsstyrelsen med ärendenummer 521-795-2010. 

Situationsplan inkommandedatum 2 februari 2021. 

 

Upplysningar 

Ärendet avslutas efter beslut. 

 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Värmland. 

Detta beslut har fattats av Karin Manner enhetschef, 054-540 45 69, karin.manner@karlstad.se 

Beslutet delges 

Peter Sörensen och Göran Svensson  

mailto:karin.manner@karlstad.se
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Hur du överklagar stadsbyggnadsnämndens beslut  
 
 

Var ska beslutet  

Överklagas? 

Stadsbyggnadsnämndens beslut kan överklagas hos 

Länsstyrelsen Värmland 

 

Var inlämnas  

Överklagandet? 

Din skrivelse ska inlämnas/skickas till 

Stadsbyggnadsnämnden men ställas till 

Länsstyrelsen Värmland 

 

Tid för överklagande Skrivelsen måste ha kommit in till Stadsbyggnads-

nämnden inom tre veckor (21 dagar) från den dag 

du fick del av beslutet annars kan inte ditt 

överklagande tas upp till prövning.   

För part som företräder det allmänna, t ex 

kommunen, räknas i stället treveckorsfristen från 

dagen för beslutet. 

 

 - Tala om vilket beslut du överklagar genom att 

t.ex. ange paragrafnummer från protokollet 

eller ärendets diarienummer. Ange också varför 

du anser att beslutet är oriktigt och vilken 

ändring du vill ha. 

 

- Bifoga handlingar eller annat som du stöder din 

uppfattning på och som du tidigare inte lämnat 

in i ärendet. 

 

- Uppge namn, postadress, e-postadress samt 

telefonnummer dagtid. 

 

Övrigt 

 

Behöver du fler upplysningar om hur man 

överklagar kan du ringa eller skriva till 

stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se,  

Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 

651 84 Karlstad, tel 054-540 00 00 

 

 

 

 

 

 

 

 


