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I slutet av 2019 tipsade en anonym person Länsstyrelsen om att en 
kommuninvånare i Vänersborg hade brutit mot strandskyddslagstiftningen. 
Länsstyrelsen vidarebefordrade tipset till Vänersborgs kommun. Knappt ett år senare 
beslutade Länsstyrelsen för egen del att: 

"inte vidta någon ytterligare tillsynsåtgärd med anledning av inkommet klagomål." 

Och eftersom klagomålet avskrevs så beslutade Länsstyrelsen: 

"Avgift skall inte betalas för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara 
obefogat." 

I januari i år gick byggnadsnämnden på samma linje i strandskyddsärendet som 
Länsstyrelsen och beslutade att: 

"avskriva ärende gällande tillsyn inom strandskyddat område utan vidare åtgärd." 

Trots att ärendet avskrevs så beslutade en oenig byggnadsnämnd att den anmälde 
personen skulle betala 18.000 kr för tillsyn i strandskyddsärendet. 

En kommuninvånare hade alltså blivit anmäld av en anonym person. När det sedan 
visade sig att den anmälde inte hade gjort något fel, så fick han ändå betala 18.000 
kr ... Det lär strida mot de flestas rättsuppfattning. 

Kommunens beslut innebär att den anonyme personen kan tipsa byggnadsnämnden 
direkt eller via Länsstyrelsen ytterligare en gång, om att samma person har brutit mot 
strandskyddslagstiftningen. Och även om kommunen efter tillsyn konstaterar att 
inget fel har begåtts, kan kommunen ännu en gång ta ut en tillsynsavgift. Den 
oskyldigt anmälde kan alltså återigen få betala 18.000 kr ... Det här kan man med 
nuvarande taxeregler upprepa hur många gånger som helst. 

Det finns således inget som hindrar att Vänersborgs kommun används som slagträ 
närt ex grannar eller andra anmäler varandra av okynne bara för att de vet att 
myndigheten då tar ut en avgift av den anmälde. 

Det kan inte vara rimligt att ta ut avgift av dem som inte har gjort något fel. Precis 
som polisen vid en trafikkontroll inte tar ut avgift om man inte kört för fort eller inte är 



onykter när man kör. Givetvis kan man ta ut en avgift av dom som har gjort fel. I de 

fall där någon gjort fel men hinner rätta innan tillsynen är utförd i ärendet bör en 

skälighetsbedömning göras om avgift ska utgå. 

Vi tycker att kommunen bör initiera ett arbete med att ändra taxan vid tillsyn enligt 

strandskyddslagstiftningen. Vänersborgs kommun borde se och lära av hur 

Länsstyrelsen resonerar när det gäller hur avgifter för tillsyn ska hanteras när 

klagomål visar sig vara obefogade. 

Kommunen bör avskaffa taxan vid tillsyn enligt strandskyddslagstiftningen om inget 

fel har begåtts. 

Vi yrkar att: 

• kommunen initierar ett arbete med att ändra taxan vid tillsyn enligt 
strandskyddslagstiftningen. 

• ändringar i taxan ska gälla från och med 1 januari 2021. 
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