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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 

Plats och tid 
 

Norrtull, kl. 10:00 - 11. 50               Ajournering 10:25 - 10-35 
 

Beslutande 
 

Barbro Axelsson (S), ordförande 

Sofia Karlsson (S) 

Sven Callenberg (C) 

Michael Karlsson (M)  

Pertti Rolöf (S)  

 

Ersättare Göran Karlsson (S) 

Per Källvik (S) 

Bengt Olsson (C)  

Rebecca Asp Olson (L) 

Övriga deltagande Miljöchef Susanne Nordström 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Ulf Malmsten §§ 73, 75, 78 

Bygglovsingenjör Roberth Melby §§ 82-93 

Plan- och bygglovshandläggare Thomas Carlson §§ 82-93 

Planingenjör Sofia Buhrgard §§ 82-93 

Nämndsekreterare Pierre Carroz 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 73-74 
Pierre Carroz  

Ordförande 

  

Barbro Axelsson 

Justerande 

 

 

 
Sven Callenberg 

 
Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd Bygg- och miljönämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2016-06-07 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Pierre Carroz 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BMN § 73 

 

Fastställande av föredragningslistan 

 

Följande ärenden läggs till föredragningslistan, som därmed fastställs: 

 

- Mark- och miljödomstolens dom i ärendet om strandskyddsdispens för garage och bastu 

samt utrivningsföreläggande på fastigheten Lindheden 1:3 

- Revisorernas grundläggande granskning år 2016 

 

Två protokoll förs från mötet, varav det ena justeras omedelbart. 

 

__________________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BMN § 74   dnr E 2015-240 

 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen med anledning av överklagat ärende gällande 

fastigheten Åmål 3:30 

 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström daterad 25 maj 2016 samt skrivelse från Mark- 

och miljödomstolen med bilaga daterad 24 maj 2016 behandlas. 

 

Bygg- och miljönämnden fattade den 24 september 2015 beslut om avslag på ansökan om 

strandskyddsdispens på fastigheten Åmål 3:30. Beslutet innebar även ett föreläggande om åtgärder 

på fastigheten. Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen.  

Den 1 mars 2016 fattade Länsstyrelsen sitt beslut som innebar att nämndens ställningstagande 

fastställdes i sak medan de viten som nämnden förenat föreläggandet med upphävdes.  

Både Bygg- och miljönämnden och fastighetsägaren överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- 

och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har den 28 april 2016 genomfört syn på 

fastigheten.  

I samband med synen lämnade fastighetsägarna in handlingarna i aktbilaga 9.  

 

Bygg- och miljönämnden har förelagts av Mark- och miljödomstolen att yttra sig över 

handlingarna i aktbilaga 9, M 1125-16. De inlämnade handlingarna innebär inte någon förändring i 

bygg- och miljönämndens bedömning av ärendets sakfråga. Det finns därför inte någon anledning 

för bygg- och miljönämnden att ändra sina tidigare yrkanden till Mark- och miljödomstolen. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att lämna nedanstående yttrande till Mark- och miljödomstolen:  

 

”De inlämnade handlingarna i aktbilaga 9, M 1125-16 förändrar inte bygg- och miljönämndens 

tidigare yrkanden eller bedömningar i sakfrågan.” 

 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt 

 

 


