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Postadress: 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
403 40 GÖTEBORG 
 

Telefon: 
 010-224 40 00 (växel) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Alexander Frisborg 
Naturvårdshandläggare 

010-224 56 37 
 

Delgivning 
 
 

Aspenäs Herrgård 
Att: Carina Gustavsson 
carina.gustavsson@comwell.se 

   

 
 

Nekad dispens och föreläggande att ta bort staket, ste-
nar, stenlagd gång samt upphöra med gräsklippning 
inom strandskyddsområde och landskapsbildsskydd 

Beslut 
Länsstyrelsen ger inte dispens från strandskyddsbestämmelserna för gräs-
klippning i enlighet med ansökan på fastigheten Aspenäs 2:25 i Lerums 
kommun. 
 
Länsstyrelsen förelägger Aspenäs Herrgård, organisationsnummer 556418-
9131, vid vite av 25 000 kr, att utföra följande åtgärder på fastigheten 
Aspenäs 2:25 i Lerums kommun (se även markeringar på bifogad detalj-
karta och fotodokumentation): 
 

1. Ta bort staket, stenar och stenlagd gång från strandskyddsområdet. 
2. Upphöra att kontinuerligt klippa eller slå gräset utanför hemfridszon 

så att naturligt förekommande växtarter kan återhämta sig. 
 
Åtgärderna ska ni utföra senast 3 månader efter det att beslutet har vunnit 
laga kraft. 
 
Länsstyrelsen förelägger Aspenäs Herrgård att  
 

1. skicka bilder till länsstyrelsen som styrker att ni har utfört åtgärderna 
på ett tillfredställande sätt senast två veckor efter det att åtgärderna i 
punkt 1 ska vara färdiga. 

 
Länsstyrelsen beslutar att avsluta tillsynen för tre skyltar samt byggnad (båt-
hus) på fastigheten Aspenäs 2:25 i Lerums kommun. 
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Beslutet är förenat med ett vite 
Detta beslut har förenats med ett vite på 25 000 kr. Vitet döms ut efter sär-
skild domstolsprövning på ansökan av länsstyrelsen och endast om någon av 
punkterna i föreläggandet inte uppfyllts inom angiven tid. Utdömda viten 
tillfaller staten. 

Upplysningar 
Ni uppger att syftet med att klippa gräset är att underhålla området och att 
det ska vara en fin och välkomnande plats. Ett föreläggande från Länsstyrel-
sen hindrar inte att platsen slås två gånger om året för att förhindra att 
buskvegetation och liknande grövre flora växer upp. 

Bedömning 
Staket, stenar, stenlagd gång, gräsklippning 
Länsstyrelsen konstaterar att staket, stenar, stenlagd gång och gräsklippning 
har blivit utförda inom ett strandskyddat område på fastigheten. Staket, ste-
narna, den stenlagda gången och gräsklippningen uppfattas redan på avstånd 
som privata och avhåller allmänheten från att röra sig längs strandkanten. 
Då det finns en byggnad (båthuset) på platsen är det viktigt att inte ytterli-
gare åtgärder eller anläggningar vidtas som försvårar för allmänheten att 
röra sig längs vattnet. Anläggningarna och åtgärderna utvidgar olovligen 
hemfridszonen ner mot vattnet. Det är därmed fråga om anläggningar och 
åtgärder som är förbjudna enligt 7 kap. 15 § 2 miljöbalken, MB.  
 
Länsstyrelsen anser att det inte finns några särskilda skäl att ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för gräsklippningen.  
 
Platsen ligger utanför hemfridszon och är idag fullt tillgänglig för besö-
kande allmänhet. 7 kap. 18c § 1 MB är därför inte tillämpbar.  
 
Åtgärderna är inte kopplade till vattnet utan utgör gräsklippning av en 
gräsyta. Att kunna erbjuda gäster ett dopp i sjön innebär inte att gräsklipp-
ningsåtgärderna måste utföras vid vattnet. Det finns möjlighet att bada på 
platsen även utan att gräset klipps kontinuerligt. 7 kap. 18c § 3 MB är därför 
inte tillämpbar. 
 
För att punkt 5 i 7 kap 18 c § miljöbalken ska vara tillämplig krävs att det 
bör vara fråga om ett sådant angeläget allmänt intresse som långsiktigt ger 
fördelar för samhället. En förutsättning är att det kan visas att en annan loka-
lisering är omöjlig eller i vart fall orimlig för att tillgodose det angelägna all-
männa intresset (prop 2008/09:119 s 54). Länsstyrelsen anser inte att det ut-
gör ett sådant angeläget allmänt intresse att klippa gräset som gräsmatta för 
att det annars skadar ert varumärke eller att människor säkert ska kunna 
bada på platsen. 7 kap. 18c § 5 MB är därför inte tillämpbar. Ni har som fas-
tighetsägare inget ansvar för att underlätta badande på en fastighet. Om ni 
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har en anläggning i form av en brygga i vattnet så måste ni dock se till att 
själva bryggan är säker att använda för besökande allmänhet.   
 
Länsstyrelsen anser att det allmänna intresse som strandskyddet represente-
rar väger tyngre än det enskilda intresset att kontinuerligt klippa gräset på 
platsen. Det vill säga länsstyrelsen anser att den inskränkning i enskild rätt 
som en nekad dispens innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs 
för att tillgodose syftet med förbuden i strandskyddet. Utgångspunkten för 
denna intresseavvägning är att det allmänna intresset av att bevara allemans-
rättslig tillgång till strandområden för friluftsliv och områden med goda livs-
villkor för djur- och växtliv är mycket starkt. Den allemansrättsliga till-
gången till naturen är grundlagsfäst i 2 kap. 15 § regeringsformen. Av bety-
delse är också att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som 
för tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framti-
den. Även om en dispens i det enskilda fallet inte förefaller skada syftet med 
strandskyddet kan enskilda dispenser sammantaget ändå få en betydande ne-
gativ inverkan på tillgången till stränder för friluftsliv och växt- och djurliv 
(se prop. 1997/98, del 1, s. 321 ff.). 
 
Eftersom länsstyrelsen inte lämnar dispens från förbuden i strandskyddet 
och så förelägger vi er att upphöra att klippa eller slå gräset så att området 
åter blir tillgängligt för allmänheten och att naturlig vegetation kan återeta-
blera. 
 
Ni har inte sökt dispens för staket, stenar och stenlagd gång och Länsstyrel-
sen finner det befogat att förelägga er ta bort dessa så att området åter blir 
tillgängligt för allmänheten. Ni har beskrivit att ni avser att ta bort dessa 
men har inte inkommit med några belägg för att detta utförts. 
 
Vitesbeloppets storlek bör bestämmas med hänsyn till angelägenheten av att 
föreläggandet följs samt den negativa inverkan de vidtagna åtgärderna har 
på naturmiljön. Länsstyrelsen finner att ett totalt vitesbelopp på 25 000 kro-
nor är skäligt. 
 
Skyltar 
Ni har skickat in fotografier som styrker att ni tagit bort de tre skyltarna. 
Tillsynen ska därför avslutas. 
 
Byggnad (båthus) 
Ni har skickat in bilder som styrker att byggnaden funnits på platsen sedan 
innan strandskyddets inträde. Det finns därför inte fog för Länsstyrelsen att 
gå vidare med tillsynen för byggnaden. Tillsynen ska därför avslutas. 
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Bestämmelser 
Strandskyddets omfattning 
Vid sjön Aspen råder strandskydd intill 300 meter från strandlinjen, vilket 
gäller både land- och vattenområdet. Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor 
på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13-14 §§ MB). 
 
Förbuden inom strandskydd 
Den aktuella platsen ligger alltså inom ett strandskyddsområde. Inom detta får 
inte anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller all-
mänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (7 
kap. 15 § MB punkt 2). 
 
Dispens från förbuden 
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 
18 a § MB. Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de 
särskilda skäl som finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åt-
gärden inte motverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna. Som sär-
skilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får 
man beakta endast om det område som dispensen avser 
 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploa-
tering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatt-
net och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget in-
tresse. 

 
Intresseprövning 
Vid prövning av dispens ska hänsyn tas även till enskilda intressen. En in-
skränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på 
skyddsbestämmelse i kapitlet får inte gå längre än som krävs för att syftet 
med skyddet ska tillgodoses (7 kap. 25 § MB). 
 
Dispens får endast ges om det är förenligt med strandskyddets syften (7 kap. 
26 § MB). 
 
Strandskydd gäller från 1975 
De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och 
anordningar som är uppförda före 1975 behöver därför ingen 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

  
BESLUT 
2021-03-01 

 
Diarienummer 
521-1191-2021 
515-37880-2020 
 

 
Sida 

5(17) 

 
strandskyddsdispens för att vara lagliga. Förutsättningen för att detta ska 
gälla är att anläggningarna inte ändrats i omfattning eller utformning samt 
att de oavbrutet funnits på platsen sedan 1975. 
 
Landskapsbildsskydd 
Den 17 maj 1967 beslutade Länsstyrelsen i dåvarande Älvsborgs län att 
skydda delar kring Aspen som landskapsbildsskyddsområde med stöd av 
dåvarande 19 § naturvårdslagen. 
 
Övriga skydd och områden med värden 
Platsen utgör dessutom riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB. 
 
Tillsyn 
Av 2 kap. 7 § miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår att Länsstyrelsen 
är tillsynsmyndighet över strandskyddsområden som även omfattas av andra 
statliga skydd enligt 7 kap. MB. Landskapsbildsskydd är en sådan skydds-
form. I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att 
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av miljöbalken och vidta 
de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten 
får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterle-
vas. Tillsynsmyndigheten får även förelägga den som bedriver en verksam-
het eller vidtar en åtgärd vilken det finns bestämmelser om i miljöbalken, att 
lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Beslut om före-
läggande får förenas med viten. 
 
Ny ägare kan få föreläggande 
Det är också möjligt för myndigheten att rikta ett föreläggande mot en ny 
ägare, även om skadan eller olägenheten uppkommit i samband med en tidi-
gare ägares användning av fastigheten. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har fått kännedom om att avhållande skyltar satts upp på fas-
tigheten Aspenäs 2:25 i Lerums kommun. Den 2 oktober 2020 besökte en 
representant för länsstyrelsen platsen. Vid detta tillfälle noterade vi att tre 
skyltar, staket, stenar, en byggnad, en brygga samt en stenlagd gång finns på 
platsen. Bryggan ligger utanför landskapsbildsskydd och ingår inte i Läns-
styrelsens tillsynsansvar. Bilder från fältbesöket bifogas. Länsstyrelsen 
skrev till fastighetsägaren den 16 oktober 2020.  
 
Den 25 november 2020 inkom ni med svar på Länsstyrelsens meddelande. 
Ni uppger att området är uppskattat av gäster, grannar, passerande vandrare 
för att dopp i sjön eller för att njuta en stund. Ni vet inte exakt när båthuset 
byggdes men enligt grannar och bilder från 60-talet. Ni bifogar även foton 
från 1968 och 1971 som visar båthuset. Vidare beskriver ni att syftet med att 
klippa gräset på platsen är att underhålla området så det ska vara en fin och 
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välkomnande plats att vistas på. Ni satte i somras upp temporära skyltar om 
att området tillhör Aspenäs Herrgård, detta då det fanns uppfattningar om att 
platsen var en allmän badplats och det fanns de som misskötte sig. Detta var 
en temporär information. Skyltarna är nu enligt er borttagna. 
 
Ni har även fått ett förslag till beslut om föreläggande för kännedom och 
möjlighet till att yttra er. 
 
Den 12 januari 2021 ansökte ni om dispens från strandskyddsbestämmel-
serna i efterhand för gräsklippning på en yta om ca 17 x 29 meter väster om 
båthuset på ovanstående fastighet. Ni anför som särskilda skäl till dispens 
att området: 

• redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 
Området har bestått av gräsyta sedan många år tillbaka i tiden. 
 

• behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 
På grund av pandemin har ni tappat över 70% av er omsättning 
och måste framöver söka nya målgrupper för att er verksamhet 
ska överleva. Att kunna erbjuda era framtida gäster ett dopp i 
sjön kommer att vara en viktig del för den privata målgruppen. 
 

• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
Ni önskar kunna klippa gräset på området till höger om båthuset 
(väster om, lst. anm.). Detta för att era gäster, era grannar och alla 
övriga som önskar ska så säkert som möjligt kunna ta ett dopp i sjön 
hos er. Ni anser inte att ni kan ha kvar badbryggan om ni inte får 
klippa gräset då det skulle uppfattas som att ni missköter området 
vilket kan skada ert varumärke. 

 
Ni beskriver även att ni avser att bort stenar, staket och stenlagd gång för att 
området inte ska uppfattas som privat och inte tillgängligt för allmänheten. 
 
Den 12 januari 2021 skickade ni in fotografier som styrker att de tre skyl-
tarna tagits bort. 

Upplysningar 
Vattenområdet omfattas av strandskydd men inte av landskapsbildsskydd 
och faller därför under kommunens tillsyn. 

Möjlighet att överklaga 
Detta beslut kan du överklaga hos Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljö-
domstolen, se ruta nedan. 
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Beslutande 
Beslutet har fattats av John Dagobert med Alexander Frisborg som föredra-
gande. 
 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Hantering av personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrel-
sen.se/dataskydd. 

Bilagor: 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 
3. Fotodokumentation 

Kopia: 
Lerums kommun 
Naturvårdsverket 
Kommanditbolaget Lerum Aspenäs Hotelopsparing (delg. kvitto) 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Vä-
nersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Läns-
styrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
Skickar du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
403 40 Göteborg. 
 
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagan-
det och handlingarna till mark- och miljödomstolen. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du kontakta 
Länsstyrelsen.  
 
Om någon annan part som företräder det allmänna överklagar beslutet, till 
exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden tre veckor från det da-
tum som står på beslutet. 
 
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange 
- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress, 
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum 

och ärendets diarienummer, samt 
- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska änd-

ras 
 
Viktigt! Om du skickar in överklagandet per e-post kan Länsstyrelsen inte ta 
emot mejl som inklusive bilagor är större än 11 megabyte.  
 
Om du önskar skicka in e-post som är större än 11 megabyte måste du innan 
överklagandetiden går ut kontakta Länsstyrelsen (vastragotaland@lansstyrel-
sen.se)  för besked om hur du ska göra detta. 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Bilaga Översiktskarta 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

  
BESLUT 
2021-03-01 

 
Diarienummer 
521-1191-2021 
515-37880-2020 
 

 
Sida 

10(17) 

 
Bilaga Detaljkarta 
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Bilaga Fotodokumentation 

 

850519-001
Bildtext
Skylt, avskrivs

850519-001
Bildtext
Klippt gräsmatta, föreläggandepunkt 2

850519-001
Bildtext
Sten, föreläggandepunkt 1
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850519-001
Bildtext
Stenar,föreläggandepunkt 1

850519-001
Polygonlinje

850519-001
Bildtext
Klippt gräsmatta,föreläggandepunkt 2
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850519-001
Polygonlinje

850519-001
Bildtext
Stenar,föreläggandepunkt 1

850519-001
Bildtext
Klippt gräsmatta,föreläggandepunkt 2

850519-001
Linje  

850519-001
Bildtext
Skylt, avskrivs

850519-001
Bildtext
Båthus, avskrivs

850519-001
Bildtext
Staket, föreläggandepunkt 1
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850519-001
Bildtext
Brygga, kommunen tillsynsmyndighet

850519-001
Bildtext
Stenlagd gång, föreläggandepunkt 1
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850519-001
Bildtext
Staket, föreläggandepunkt 1

850519-001
Bildtext
Klippt gräsmatta, föreläggandepunkt 2

850519-001
Bildtext
Stenlagd gång, föreläggandepunkt 1

850519-001
Bildtext
Skylt, avskrivs
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850519-001
Bildtext
Stenlagd gång, föreläggandepunkt 1

850519-001
Bildtext
Klippt gräsmatta, föreläggandepunkt 2

850519-001
Bildtext
Skylt, avskrivs

850519-001
Bildtext
Staket, föreläggandepunkt 1
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