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BMN § 63 

 

Fastställande av föredragningslistan 

 

Information i ärendet om strandskyddsdispens på fastigheten Linheden 1:3 läggs till 

föredragningslistan, som därmed fastställs. 

 

__________________ 
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BMN § 64   dnr E 2016-281 

 

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Kilarna 1:25, Åmåls kommun 

 

Tjänsteskrivelse inklusive fyra bilagor från miljöstrateg Katrin McCann daterad 26 april 2016 

behandlas. 

 

XXXX har ansökt om strandskyddsdispens för utbyggnad av bostadshus samt förråd på fastigheten 

Kilarna 1:25 i Åmåls kommun. 

XXXX bor permanent i bostadshuset på fastigheten Kilarna 1:25. Då det tidigare fritidshuset gjorts 

om till permanentbostad har bekvämligheter som badrum med wc installerats. När därför inte utedass 

längre behövs har ansökan om rivningslov för detta inlämnats till kommunen.  

På tomten fanns också ett vedförråd i sämre skick. Även denna byggnad ämnas rivas och ersättas med 

en stadigare förrådsbyggnad av Attefalls-modell för ved och redskap uppföras. Då den sökande 

ansökte om bygglov för att bygga ut bostadshuset blev den sökande upplyst om att fastigheten ligger 

inom strandskyddat område och att både förrådsbyggnaden och utbyggnaden av bostadshuset är 

dispenspliktiga.  

 

På grund av fastighetens topografi är byggnationerna mest märkbara från vattnet. Företrädare för 

bygg- och miljönämnden har besökt platsen. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus, 

samt förråd på fastighet Kilarna 1:25. Endast den mark som behövs för ändamålet får tas i anspråk. 

 

Dispensen förenas med nedanstående villkor: 

 

1. Utbyggnaden ska utföras i enlighet med de ritningar och den situationsplan som bifogas 

beslutet. 

2. Förrådsbyggnaden ska heltäckande fasad utan fönster i nordvästlig respektive nordöstlig 

riktning. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå dispensen för flotte på fastighet Kilarna 1:25. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, XXXX, en avgift om 5 466 kronor för 

den tid nämnden lagt ned på handläggningen av ärendet. Avgiften är satt i enlighet med den av 

Kommunfullmäktige fastställda taxan för prövning och tillsyn. 

 

Upplysningar 

Länsstyrelsen Västra Götalands län ska kontrollera de strandskyddsdispenser som Åmåls kommun 

beviljar. Inom tre veckor från det att länsstyrelsen får ta del av kommunens beslut ska myndigheten ta 

ställning till om det finns skäl att ta upp kommunens beslut till prövning. Tar länsstyrelsen upp 

ärendet till prövning innebär det att dispensbeslutet inte vinner laga kraft. En annan möjlighet till att 

beslutet inte vinner laga kraft är att det överklagas. Påbörja inga åtgärder förrän beslutet vunnit laga 

kraft. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 

XXXX 

  



 Sammanträdesprotokoll  
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-05-10 5(11) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BMN § 65   dnr E 2016-281   

 

Anmälan om åtalsprövning för brott mot områdesskydd på fastigheten XXXX 

 

Tjänsteskrivelse inklusive fyra bilagor från miljöstrateg Katrin McCann daterad 29 april 2016 

behandlas. 

 

Fastighetsägaren ämnar bygga ut sitt bostadshus och inkom därför med en ansökan om bygglov. På 

tomten finns även två äldre skjul – ett dass och en redskapsbod – i sämre skick som fastighetsägaren 

lämnade in rivningsansökan för. Ambitionen var att uppförandet av en förrådsbyggnad av 

Attefallsmodell skulle ersätta de två rivningsobjekten. Bygglovshandläggaren upplyste då 

fastighetsägaren om att fastigheten ligger inom strandskyddat område och att alla nybyggnationer 

måste prövas mot strandskyddsbestämmelserna, något som fastighetsägaren inte var medveten om. 

Fastighetsägarna har valt att ansöka om strandskyddsdispens för den påbörjade förrådsbyggnaden i 

efterhand.  

 

Bygg- och miljönämnden har beviljat strandskyddsdispens för förrådsbyggnaden samt för 

tillbyggnaden av bostadshuset den 10 maj 2016 (BMN § 64). 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden i Åmål anmäler, i enlighet med 26 kap 2 § miljöbalken, överträdelse av 

strandskyddsbestämmelserna på fastigheten XXXX i Åmåls kommun. Överträdelsen gäller påbörjat 

arbete med byggnation inom strandskyddat område. Åtgärden är straffsanktionerad i enlighet med 29 

kap 2 § 2 punkten miljöbalken. 

 

Personuppgifter 

Person som anmälan avser: XXXX 

Adress: XXXX 

Postadress: XXXX 

Fastighetsbeteckning: XXXX 

Personnummer/samordningsnummer: XXXX 

Telefon: XXXX 

 

Avvikelse/åtgärd som föranleder anmälan 

Fastighetsägaren har, utan föregående prövning mot strandskyddsbestämmelserna, påbörjat 

uppförandet av ett förråd. Byggnationen finns dokumenterad på bifogad bild. Byggnationen startade 

under 2015 men avbröts då fastighetsägaren blev medveten om att den ligger inom strandskyddat 

område och att byggnaden därmed är dispenspliktig.  

 

Författningsbestämmelse som enligt nämnden är lämplig 

29 kap 2 § 2 punkten miljöbalken 

 

Vid behov av kompletterande uppgifter 

Kontaktperson: Katrin McCann 

Telefon: 0532-172 55 

E-post: Katrin.mccann@amal.se 

 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Enheten i Göteborg, Box 87, 401 21 Göteborg 

Miljöenheten 
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BMN § 66   Dnr E 2016-363 

 

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Fagerhult 1:29, Åmåls kommun 

 

Tjänsteskrivelse inklusive fyra bilagor från miljöstrateg Katrin McCann daterad 2 maj 2016 

behandlas. 

 

Den 11 maj inkom XXXX med en ansökan om strandskyddsdispens för ett bostadshus samt en 

tillhörande biovacuum anläggning på fastigheten Fagerhult 1:29 i Åmåls kommun. 

Miljöenheten har besökt platsen för den planerade bostadshuset. Efter besöket har 

telefonkontakt hållits med fastighetsägaren om byggåret för friggeboden på fastigheten, den 

friggebod som, om den är lagligt uppförd, kan utgöra bas för det särskilda skälet att området är 

ianspråktagen. Fastighetsägaren kan inte säga när friggeboden är uppförd. 

 

Bygg- och miljönämnden kan inte finna att något av de särskilda skäl som finns angivna i 

miljöbalken (MB) är tillämpliga på det bostadshus som XXXX sökt dispens för. Även om 

platsen där byggnaden planeras ligger in anslutning till ianspråktagen mark är inte den faktiska 

platsen där bostadshuset planeras ianspråktagen på ett sådant sätt att den saknar betydelse för 

strandskyddets syften. Den byggnad som finns på platsen för det planerade bostadshuset är en 

äldre, liten, anspråklös stuga som inte generar någon hemfridszon som möjliggör ett byggande 

av den omfattning som dispensansökan avser. Längre från det planerade bostadshuset finns 

idag en friggebod. Fastighetsägaren har uppgivit att friggeboden uppförts någon gång under 

1970- eller 1980-talet. Fastighetsägaren har därmed inte kunnat visa för bygg- och 

miljönämnden att friggeboden, ur strandskyddshänseende, är lagligt uppförd. Vid bedömning 

av möjligheten att medge dispens för de sökta åtgärderna har nämnden därför bortsett från 

friggeboden. Vidare strider det planerade bostadshuset mot strandskyddets syfte då den avhåller 

allmänheten från att beträda, passera eller uppehålla sig på platsen samt att angöra denna från 

vattnet. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

bostadshus på fastigheten Fagerhult 1:29 i Åmåls kommun. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, XXXX, en avgift om 5 466 kronor för 

den tid nämnden lagt ned på handläggningen av ärendet. Avgiften är satt i enlighet med den av 

Kommunfullmäktige fastställda taxan för prövning och tillsyn. 

 

__________________ 

Beslut skickas till: 

XXXX 

Miljöenheten 
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BMN § 67   dnr E 2016-375 

 

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Bredvik 1:47, Åmåls kommun 

 

Tjänsteskrivelse inklusive fem bilagor från miljöchef Susanne Nordström daterad 3 maj 2016 

behandlas. 

 

XXXX  har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för bostadshus, gäststuga och bastu 

på fastigheten Bredvik 1:47 i Åmåls kommun. Miljöenheten har besökt platsen. 

 

Bygg- och miljönämnden bedömer att platserna för de planerade byggnaderna redan tagits i anspråk 

på ett sätt som gör att de saknar betydelse för strandskyddets syften. På platsen finns redan idag ett 

bostadshus och en gäststuga. De befintliga byggnaderna ska ersättas med de som diispensansökan 

avser samt kompletteras med en bastu. Byggnaderna som planeras bedöms hamna inom befintlig 

hemfridszon. De planerade förändringa försämrar därför inte situationen för de värden som 

strandskyddsbestämmelserna syftar till att värna. 

 

Att platsen tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften utgör 

ett av de tillämpliga särskilda skälen som listas i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken.  

Bygg- och miljönämnden bedömer vidare att de planerade åtgärderna inter strider mot strandskyddets 

syften eftersom området idag varken är allemansrättsligt tillgängligt eller av särskilt värde för växt- 

och djurlivet. Förutsättningarna för at medge dispens är därmed uppfyllda. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för bostadshus och gäststuga 

med tillhörande altaner samt för fristående bastu. 

 

Dispensen förenas med nedanstående villkor: 

 

- Byggnationerna ska utföras i enlighet med de ritningarna och den situationsplan som bifogas 

beslutet. 

- Som tomtplats får det området som markerats på bifogad karta tas i anspråk. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, XXXX, personnummer XXXX, en 

avgift om 5 466 kronor för den tid nämnden lagt ned på handläggningen av ärendet. Avgiften är satt i 

enlighet med den av Kommunfullmäktige fastställda taxan för prövning och tillsyn. 

 

Upplysningar 

 

Enligt 7 kapitlet 18 h § miljöbalken ska åtgärden påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från 

den dag detta beslut vinner laga kraft, annars upphör dispensen att gälla. 

 

Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda privat område, eller hemfridszon. Det 

innebär att allemansrätten inte gäller inom fastställd tomtplats. 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska kontrollera de strandskyddsdispenser som Åmåls kommun 

beviljar. Inom tre veckor från det att Länsstyrelsen får ta del av kommunens beslut ska myndigheten 

ta ställning till om det finns skäl att ta upp kommunens beslut till prövning. Tar Länsstyrelsen upp 

ärendet till prövning innebär det att dispensbeslutet inte vinner laga kraft. En annan möjlighet till att 

beslutet inte vinner laga kraft är att det överklagas. Påbörja inga åtgärder förrän beslutet vunnit laga 

kraft. 

__________________ 
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Beslut skickas till: 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 

XXXX 
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BMN § 68   dnr KS 2016/149 

 

Informationsärende: Kommunfullmäktiges beslut om fyllnadsval i bygg- och miljönämnden 

efter Wilhelm Bodmark (S) 

 

Beslut från kommunfullmäktige (2016-04-27, KF §§ 116-117) behandlas. 

 

Wilhelm Bodmark (S) har i skrivelse daterad den 30 mars 2016, avsagt sig sitt uppdrag som ledamot 

och ordförande i bygg- och miljönämnden. 

Kommunfullmäktige i Åmål har beslutat den 27 april 2016 att utse för resterande tid av innevarande 

mandatperiod Barbro Axelsson (S) som ny ordförande, Pertti Rolöf (S) som ordinarie ledamot och 

Göran Karlsson (S) som ersättare i bygg- och miljönämnden. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

 

__________________ 
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BMN § 69    
 

Informationsärende: Mark- och miljödomstolens beslut om överklagan av bygglov på 

fastigheten Humletorp 1:30 

 

Skrivelse från Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt daterad 14 april 2016 behandlas. 

 

Bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun (nämnden) beslutade den 9 december 2015 (§ 121) att 

bevilja bygglov för uppförande av telemast och tre teknikbodar på fastigheten Humletorp 1:30.  

Nämndens beslut överklagades av en granne till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som avslog 

överklagandet den 3 mars 2016. Länsstyrelsens beslut överklagades i sin tur till Mark- och 

miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. 

 

Mark- och miljödomstolen beslutade den 14 april 2016 att avslå överklagandet och yrkandet om 

inhibition. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

 

__________________ 

  



 Sammanträdesprotokoll  
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-05-10 11(11) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BMN § 70       

 

Budgetuppföljning 

 

Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

__________________ 

 

 

BMN § 71   

 

Delegationsbeslut 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Sammanställning av delegeringsbeslut från tillväxtenheten, daterad 10 maj 2016. 

2. Sammanställning av delegeringsbeslut från miljöenheten, daterad 10 maj 2016. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

__________________ 

 

 

BMN § 72    

 

Övrigt/ information 

 

- Information från miljöchefen Susanne Nordström i ärendet om strandskyddsdispens på 

fastigheten Linheden 1:3. Diskussion förs kring avgifter för handläggning av ärenden, vilka är 

satta i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda taxan för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken. 

 

- Återkoppling om synen med Mark- och miljödomstolen på fastigheten Åmål 1:30 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna 

 

__________________ 

 

 


