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BMN § 113 

 

Val av justerare 

 

Michael Karlsson (M) utses att justera dagens protokoll. 

 

__________________ 
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BMN § 114 

 

Fastställande av föredragningslistan 

 

Ärende sex stryks från dagens föredragningslista, som därmed fastställs. 

 

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

 

__________________ 
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BMN § 115   dnr E 2016-542 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för nytt bostadshus, nytt garage och renovering av 

befintlig brygga på fastigheten Degernäs 1:5 

 

Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Katrin McCann daterad 2 september 2016 inklusive bilagor 

behandlas.  

 

XXXXX har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett nytt bostadshus och ett 

nytt garage på fastigheten Degernäs 1:5. Bygg- och miljönämnden har besökt platsen. De tidigare 

ägarna av fastigheten har 21 november 2013 fått ett beslut om beviljad strandskyddsdispens för att 

uppföra ett nytt bostadhus och komplementbyggnad på fastigheten. Komplementbyggnaden 

uppfördes enligt gällande dispens. Då XXXX ämnar uppföra ett bostadshus av annan karaktär och 

i annat läge än det tidigare dispensgivna samt komplettera bebyggelsen med ett nytt garage krävs 

en ny strandskyddsprövning. Sedan tidigare finns beslut om att hela fastigheten får tas i anspråk 

som tomtplats.  

 

Motiv för beslut 

Bestämmelser 

Fastigheten Degernäs 1:5 ligger inom strandskyddat område som sträcker sig 300 meter från 

Vänerns strand. Inom ett strandskyddat område får man inte uppföra nya byggnader. Man får inte 

heller utföra anläggningar eller anordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 

beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns 

särskilda skäl får kommunen ge dispens från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18 b 

miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 

miljöbalken). En dispens får förenas med villkor (16 kap 2 § miljöbalken). 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Bygg och miljönämndens bedömning 

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

på ett sådant sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Platsen består idag av 

ianspråktagen tomtmark. Platsen har inte heller några särskilda värden för växt och djurlivet.  

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 kap 18 c § miljöbalken. Bygg- och 

miljönämnden bedömer vidare att de planerade åtgärderna inte strider mot strandskyddets syften 

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

djurlivet. Förutsättningarna för att medge dispens är därmed uppfyllda. 

Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att ingen strandskyddsdispens krävs för att restaurera 

den befintliga bryggan då den, enligt fastighetsägaren, inte kommer förändras vad gäller storlek 

och läge och har funnits stadigvarande på platsen sedan innan 1975. 

 

Tomtplatsen för fastigheten är definierad i tidigare dispensprövning. Detta beslut är att beakta som 

ett, för fastighetsägaren, gynnande beslut varför ingen begränsning i tidigare definierad tomtplats 

görs i aktuell prövning. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för nytt bostadshus samt 

nytt garage på fastigheten Degernäs 1:5. 
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Dispensen förenas med nedanstående villkor: 

 

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

beslutet. 

 

Hela fastigheten får ianspråktas som tomtplats. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden XXXXX, en avgift om 5466 kr 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 enligt miljöbalken. 

 

Upplysningar 

Åtgärden ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag detta beslut vinner laga 

kraft, annars upphör dispensen att gälla. Detta framgår av 7 kap 18 h § miljöbalken 

 

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 för 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: 

Miljöenheten 

XXXXX 
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BMN § 116    
 

Information om pågående arbete för att lösa jävproblematiken 

 

Bygg- och miljönämnden informeras om det pågående arbetet för att lösa den jävproblematik som 

påtalats i revisionens och KPMG:s granskning. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

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

 

__________________ 
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BMN § 117   dnr 302/16 

 

Förhandsbesked nybyggnad av fritidshus på fastigheten Kasenberg 2:1 

 

Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Roberth Melby daterad 24 augusti 2016 inklusive bilagor 

behandlas. 

 

XXXXX söker förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus/gäststuga på fastigheten Kasenberg 

2:1, Åmåls kommun. 

 

För området gäller Åmåls kommuns översiktsplan (ÖP 2013, antagen 2014-02-26).  

Enligt översiktsplanens rekommendationer skall ny bebyggelse, vägdragning och andra åtgärder 

lokaliseras och utföras så att brukningsvärd jordbruksmark inte onödigtvis tas i anspråk eller att 

rationellt skogsbruk inte hindras. Nya hus skall placeras och utformas med stor hänsyn till 

landskap, terräng, kultur och befintlig bebyggelse. 

Föreslagen etablering har bra stöd i landskapet mot skogsbrynet och övrig bebyggelse. 

Besök på plats har gjorts av tillväxtenheten och närmaste omgivning består av åkermark och skog. 

Avstånd till närmaste bebyggelse är ca 150 meter. Det finns sedan tidigare en bilväg fram till 

fastigheten.   

 

Avloppslösning har kommunicerats med miljöenheten och möter inga hinder. 

Berörda grannar som fått tillfälle att yttra sig och ingen har något att invända mot förslaget. 

 

Motiv för beslut 

 

Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett 

förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, (enligt PBL 9 kap 17 §). 

 

Plan- och bygglagens andra kapitel handlar om allmänna och enskilda intressen och om 

lämplighetsbedömningar med avseende på människors hälsa och säkerhet, jord, berg- och 

vattenförhållanden, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation samt samhällservice i övrigt, risken för olyckor, översvämning och 

erosion mm.  

 

Föreslagen åtgärd passar bra in i landskapet och övrig bebyggelse på platsen. 

In och utfart bedöms vara trafiksäker och har ingen stor inverkan på övrig bebyggelse och 

kräver ingen planläggning. 

 

Tillväxtenheten bedömer att förhandsbesked för föreslagen åtgärd kan lämnas med stöd av 9 

kap 17 § plan- och bygglagen.  

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen att bevilja 

förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Kasenberg 2:1. 

 

I enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa tillkommer en avgift för kungörelse och 

förhandsbesked på 3762 kronor som debiteras sökande. 
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Upplysningar 

 

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande 

bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet 

vann laga kraft (plan- och bygglagen 9 kap 18 §). 

 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Tillväxtenheten 

XXXXX  
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BMN § 118   dnr 313/16 

 

Bygglov nybyggnad av tankstation på fastigheten Åmål 4:19 

 

Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Roberth Melby daterad 25 augusti 2016 inklusive bilagor 

behandlas.  

 

Circle K Sverige AB ansöker om bygglov för nybyggnation av en obemannad tankstation på 

fastigheten Åmål 4:19. 

 

För området gäller detaljplan 1492-P64 (161) antagen 2010-06-23. 

Planbestämmelser: H, II, e1, 1400, f1, m1- Handel, max två våningar, totalt 1400 m
2
 byggnadsyta 

på hela området, fasaden ska dämpa så att högsta dygnsekvivalenta ljudnivå ej överstiger 40dba i 

kontors/arbetslokaler och belysning inom planområdet skall utformas så att bländande sken för 

trafiken och närboende ej uppstår. Markens anordnande: stängsel utan öppning skall finnas. 

 

Motiv för beslut 

Tillväxtenheten bedömer att den sökta åtgärden passar bra in i området med närhet till E 45, och 

innebär en ökad service för biltrafiken, och ryms under ändamålet handel. 

 

Handel är ett begrepp som omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster för 

allmänheten. Handel kan äga rum i småbutiker eller i stora varuhus, inomhus eller utomhus, med 

eller utan biltillgänglighet. Till handel räknas även service och hantverk av olika slag till exempel 

skomakeri, bank resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang. 

 

Åtgärden avviker mot detaljplanen i sin placering då ca 4 m
2
 av skärmtaket hamnar på prickad 

mark, tillväxtenheten bedömer det som en liten avvikelse. 

 

Sökanden har låtit FSD Malmö AB ta fram en riskutredning som har granskats och godkänts av 

räddningstjänsten. 

Teknik- och fritid - Gatuenhet har tillfrågats i ärendet och har inte något att invända mot åtgärden. 

Teknik- och fritid -VA-enhet har godkänt åtgärden men hänvisar till en annan placering av 

förbindelsepunkt än den redovisade. 

 

Åtgärden passar bra in i omgivningen och är lämplig för sitt ändamål enligt PBL 8 kap 1 § p 1. 

Eftersom åtgärden innebär en avvikelse så har berörda fått möjlighet att yttra sig i ärendet. 

 
Tillväxtenhetens bedömning är att bygglov kan beviljas för nybyggnad av tankstation på 

fastigheten Åmål 4:19, med stöd av plan- och bygglagens 9 kap 31 b § p 1:  

(Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från 

detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 

områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen är liten). 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av tankstation på fastigheten Åmål 4:19, 

med stöd av plan- och bygglagens 9 kap 31 b § p 1. 

 

I enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa tillkommer en avgift för kungörelse och 

bygglov/startbesked på 17950 kronor som debiteras sökande. 
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Upplysningar 

 

 Om ett bygglov, rivningslov eller marklov inte har påbörjats inom två år och avslutats 

inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft, upphör lovet att gälla. 

 

 Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 

§ PBL.  

 

 VA-anslutning skall göras på teknik- och fritidsförvaltningens föreslagna 

förbindelsepunkt. 

 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Tillväxtenheten 

Circle K Sverige AB, 118 89 Stockholm  
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BMN § 119    
 

Skrivelse angående fastigheten Malmen 5 - information 

 

Plan- och bygglovshandläggare Thomas Carlson informerar bygg- och miljönämnden om att 

fastighetsägare till Malmen 5 inom en snar framtid kommer röja upp på fastigheten, som idag 

bedöms som ovårdad. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

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

 

__________________ 
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BMN § 120    
 

Skrivelse angående fastigheten Seglet 23-24 - information 

 

Plan- och bygglovshandläggare Thomas Carlson informerar bygg- och miljönämnden om att 

byggnation inte tillåts på punktprickad mark, och därför kan förhandsbesked ej beviljas. För att 

kunna tillåta byggnation krävs en planändring, som i sådana fall vidare får hanteras av 

kommunstyrelsen. Korrespondens i ärendet har skett med sökande.  

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

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

 

__________________ 
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BMN § 121   
 

Skrivelse till fastighetsägare Södergården 1:85 - information 

 

På förgående nämndmöte beslutade bygg- och miljönämnden (BMN § 106) att uppdra åt 

tillväxtenheten att bedriva tillsyn enligt plan- och bygglagens bestämmelser gällande fastigheten 

Södergården 1:85.  

 

Tillväxtenheten har lämnat föreläggande på fastighetsägaren att röja upp tomten så det inte 

föreligger olägenhet och fara för allmänheten. Skrivelsen tas upp på dagens möte för kännedom. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

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

 

__________________ 
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BMN § 122    
 

Bygg- och miljönämndens budget 

 

Budget 2016 följs upp. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

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

 

__________________ 

 

 

BMN § 123    
 

Delegationsbeslut 

 

Följande dokument behandlas. 

- Sammanställning av delegeringsbeslut från tillväxtenheten daterad 20 september 2016 

- Sammanställning av delegeringsbeslut från miljöenheten daterad 20 september 2016 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


