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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 
Plats och tid 

 
Norrtull, kl. 13:30 - 15.00 

 
Beslutande 

 
Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande 
Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) 
Sofia Karlsson (S)  
Sven Callenberg (C)  
Michael Karlsson (M) 

Ersättare Bengt Olsson (C) 
Rebecca Asp Olson (L) 

Övriga deltagande Miljöchef Susanne Nordström 
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 
Bygglovsingenjör Roberth Melby 
Miljöstrateg Katrin McCann §§ 27-33 
Nämndsekreterare Pierre Carroz 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 27-29 

Pierre Carroz  

Ordförande 
  

Barbro Axelsson 

Justerande 
 
 

 
Michael Karlsson 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Bygg- och miljönämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2016-03-15 

Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Pierre Carroz 
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BMN § 27 
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Följande ärende läggs till föredragningslistan, som därmed fastställs: 
 

- Ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus på fastigheten Strand 1:26, Åmåls kommun 
- Ansökan om bygglov på fastigheten Strand 1:26, Åmåls kommun 
- Information om måldagen 22 mars 2016 

 
Två protokoll förs från mötet, varav det ena justeras omedelbart. 
 
__________________ 
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BMN § 28   dnr E 2015-240 
 
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2016-03-01, dnr 505-37750-2015 
 
Tjänsteskrivelse med bilaga från miljöchef Susanne Nordström daterad 7 mars 2016 behandlas. 
 
Bygg- och miljönämnden i Åmål (nämnden) beslutade den 24 september 2015 (§ 84, Dnr 2015-240) 
att avslå en ansökan om strandskyddsdispens för friggebod samt att förelägga fastighetsägarna att 
riva och forsla bort flera anläggningar på fastigheten Åmål 3:30  i Åmåls kommun. Nämnden 
förenade beslutet med viten. 
 
Fastighetsägarna överklagade delar av beslutet till Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
Lässtyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 1 mars 2016 att upphäva de viten som nämnden 
förenat sitt beslut med (§ 84, Dnr 2015-240) men avslog överklagandet i övrigt. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden överklagar Länsstyrelsens beslut 2016-03-01, dnr 505-37750-2015, att 
upphäva de viten som bygg- och miljönämnden 2015-09-24 förenat beslut BMN § 84 (Dnr 2015-240) 
med.  
Bygg- och miljönämnden är i övrigt enig med Länsstyrelsen i deras bedömning av sakfrågan. 
 
Motivering 
 
Länsstyrelsen har upphävt vitena i nämndens beslut med motiveringen: ”Nämnden har inte tidigare 
förelagt klagandena att vidta rättelse. Enligt praxis måste det finnas skäl för att förena ett första 
föreläggande med vite, till exempel att adressaten av erfarenhet aldrig följer förelägganden eller att 
föreläggandet är oerhört brådskande. Några sådana skäl har inte framkommit i det aktuella ärendet. 
I ärendet har inte heller framkommit några andra skäl att misstänka att klagandena inte kommer att 
följa nämndens beslut. Länsstyrelsen bedömer därför att det är alltför ingripande att som 
påtryckningsmedel förena föreläggandet med vite. Om klagandena inte följer beslutet är nämnden 
oförhindrad att fatta ett nytt beslut som förenas med vite.” 
 
Bygg- och miljönämnden delar inte Länsstyrelsens bedömning att det måste finnas ett skäl för att 
förena ett första föreläggande om rättelse med vite. Bygg- och miljönämnden anser, på grunder som 
motiveras nedan, att tillsynsmyndigheten inte är förhindrad att förena ett första föreläggande med vite. 
Istället anser vi att detta är ett effektivt sätt att åstadkomma rättelse när överträdelser skett. 
Länsstyrelsen hänvisar i sitt beslut till praxis men redovisar inte något prejudicerande rättsfall för att 
bekräfta sin bedömning. Eftersom Bygg- och miljönämnden upplevt viten som ett väl anpassat 
verktyg för att effektivisera tillsynen, samtidigt som det är principiellt viktigt att vi har en överinstans 
som ser positivt på den kommunala tillsynsmyndighetens möjligheter att arbeta effektivt, har Bygg- 
och miljönämnden valt att överklaga Länsstyrelsens beslut. Överklagandet ska därför inte ses som 
myndighetens oro att just dessa fastighetsägare inte skulle efterleva sitt föreläggande utan ett 
åtföljande vite. Det huvudsakliga syftet är istället att få till ett klargörande beslut på 
tillsynsmyndighetens mandat att redan vid första föreläggandet förena beslutet med ett vite. Syftet 
med viten redan i första föreläggandet är att effektivisera tillsynen och öka sannolikheten att 
föreläggandet åtföljs direkt. Effektiviteten uppnås genom att den upprepade handläggning av två på 
varandra följande förelägganden uteblir. Vid handläggning med upprepade förelägganden finns det 
också en risk att motparten undviker eller fördröjer emottagandet av det andra föreläggandet eftersom 
personen blivit ”förvarnad” genom det första föreläggandet.  
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Forts. BMN § 28 
 
Detta hindrar eller fördröjer att besluten vinner laga kraft och bidrar i sådana fall till ytterligare 
ineffektivitet i tillsynen. Myndigheten kan därför även få ökade utgifter för ersättningar till 
delgivningsmän till följd av proceduren med upprepade förelägganden. Även om motparten inte håller 
sig undan vid en andra delgivning innebär dubbla förelägganden en onödigt tidskrävande process helt 
i strid med de allmänna krav på handläggning som anges i förvaltningslagens 7 § ( SFS 1986:223).  
 
Syftet med viten är också att myndigheten med hjälp av dessa kan markera vikten av att åtgärderna i 
ett föreläggande åtföljs snarast möjligt. I strandskyddsärenden är det ofta motiverat att myndigheten 
använder denna möjlighet då det handlar om att försvara de allmänna intressena gentemot enskilda 
aktörer som kan annars kan begränsa tillgången till ett område under lång tid. Det är Bygg- och 
miljönämndens erfarenhet att ett föreläggande med vite efterlevs snabbare än ett föreläggande utan 
vite. Denna uppfattning stödjs även i förarbetena till MB (prop. 1997/98:45 del 2 sid 275) där 
regeringen i specialmotiveringen till 26 kap 14 § skriver ”Tillsynsmyndigheten bör fortsättningsvis i 
större utsträckning än hittills kunna använda sig av vitesförelägganden på ett sådant sätt att  
 
tillsynsverksamheten blir effektiv”. Förarbetena anger vidare att ”Vitesbestämmelser är i allmänhet 
effektivare och verkar förebyggande på ett helt annat sätt än straffbestämmelser”. Regeringen tänker 
sig alltså att viten, i och med balkens införande, ska användas oftare som verktyg. Eftersom 
Miljöbalkens bestämmelser i 26 kap gäller all tillsyn enligt balken kan viten också användas vid i 
princip all tillsyn, inklusive strandskyddstillsyn. Varken i Miljöbalken eller i viteslagen (SFS 
1985:206) finns några begränsningar i användandet av viten utan valet lämnas till den enskilda 
tillsynsmyndigheten. 
 
Enligt Bygg- och miljönämndens bedömning motsäger Länsstyrelsens bedömning i aktuellt ärende de 
uppgifter som finns i förarbetena till Miljöbalken. Med beaktande av detta och den 7 § i 
förvaltningslagen, som anger ”att varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, 
snabbt och billigt som möjligt”, anser Bygg- och miljönämnden att det finns anledning att överklaga 
Länsstyrelsens beslut.  
 
Det är också viktigt att poängtera att ett eventuellt utdömande av ett vite föregås av en prövning i 
Mark- och miljödomstolen. Det är alltså inte samma myndighet som handlägger förelägganden, som 
senare beslutar om eventuella viten faktiskt ska dömas ut. Med tanke på denna prövning, som 
fungerar som en extra kontroll att mottagaren av ett vitesföreläggande inte behandlas felaktigt, är det 
särskilt olyckligt om tillsynsmyndighetens möjligheter att använda viten redan i ett första skede 
begränsas av överinstansen. De förutsättningar som Länsstyrelsen nämner som ”godkända skäl” till 
att använda viten redan vi ett första föreläggande, t.ex. att adressaten av erfarenhet aldrig följer 
föreläggandet eller att föreläggandet är oerhört brådskande, är sällan uppfyllda då man utövar 
strandskyddstillsyn. Det rör sig ofta om tillsyn mot privatpersoner som inte varit föremål för tillsyn 
tidigare vilket gör att myndigheten inte har någon erfarenhet av personens följsamhet gentemot 
myndighetens krav. Samtidigt ska man vara medveten om att dessa privatpersoner många gånger är 
känslomässigt fästa vid de byggnader och anläggningar de, många gånger i ”god tro”, uppfört. Viljan 
att ta bort dem är därför ofta låg och utan den tydliga konsekvens som ett vite utgör blir ett 
föreläggande många gånger uddlöst. Bygg- och miljönämndens erfarenhet är att förelägganden 
efterlevs först efter det att de förenats med viten. 
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Forts. BMN § 28 
 
Till saken kan också föras att Länsstyrelsen så sent som i december 2015 fattade beslut i ett liknande 
ärende handlagt av nämnden (dnr 505-21559-2015, 505-22565-2015, 505-33041-2015) och där valde 
att inte upphäva de viten som Bygg- och miljönämnden beslutat om. Även de ärendena berörde ett 
avslag av strandskyddsdispens med åtföljande krav på att ta bort de anläggningar som redan uppförts 
utan föregående prövning. Länsstyrelsens beslut överklagades av fastighetsägaren och finns nu hos 
Mark- och miljödomstolen (M440-16) i avvaktan på dom. Dessutom är metoden, att förena ett 
föreläggande med ett vite redan första gången man fattar beslut om detta, ett förfaringssätt som 
Länsstyrelsens tillsynsutövande avdelningar själva använder sig av. Till exempel användes detta 
tillvägagångssätt i Länsstyreslens föreläggande med dnr 515-27850-2012, beslutat 2015-08-27, se 
bilaga. 
 
Mot bakgrund av vad som angivits ovan yrkar Bygg- och miljönämnden att Mark- och 
miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut 2016-03-01, dnr 505-37750-2015, i den del som avser 
upphävandet av nämndens beslut om viten, på så sätt att åtgärderna i nämndens föreläggande åter 
förenas med de viten som anges i Bygg- och miljönämndens beslut 2015-09-24, BMN § 84. 
 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
Miljöenheten 
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BMN § 29   dnr E 2016-206 
 
Ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus på fastigheten Strand 1:26, Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Katrin McCann daterad 14 mars 2016 behandlas. 
 
Fastighetsägare XXXX har ansökt om strandskyddsdispens för att ersätta befintligt bostadshus med 
ett nytt på fastighet Strand 1:26. Fastighetsägaren har tidigare ansökt om bygglov för fasadändring 
och fått klartecken från bygglovshandläggare att ingen strandskyddsdispens skulle krävas för denna 
fastighet. Efter samråd med byggnadssnickare har fastighetsägaren beslutat att uppföra ett nytt hus, då 
den ursprungliga byggnaden är energikrävande och i dåligt skick. Utöver det ursprungliga husets 
storlek kommer ett burspråk om 13,9 m2 att byggas längs syd gaveln. Vid ansökan om ny 
bygglovsansökan uppdagades att fastigheten ligger inom strandskyddat område och dispens för 
åtgärden krävs. Eftersom fastighetsägaren vill skynda på handläggningen av aktuellt ärende har 
förfrågan om delegation uppkommit. Detta med anledning av att handläggande tjänsteman inte hunnit 
handlägga ärendet från det att ärendet inkommit den 4 mars till dess att nämnden sammanträder den 
15 mars. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden ger miljöstrateg Katrin McCann delegation att på egen hand besluta i 
ärende med dnr E 2016-206. 
 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Miljöenheten 
 


