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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 

Plats och tid 
 

Norrtull kl. 13:30-15.10 
 

Beslutande 
 

Barbro Axelsson (S), ordförande 

Sofia Karlsson (S) 

Pertti Rolöf (S) 

Sven Callenberg (C) 

Michael Karlsson (M) 

 

Ersättare Göran Karlsson (S) 

Per Källvik (S) 

Bengt Olsson (C) 

Rebecca Asp Olson (L) 

 

Övriga deltagare Miljöchef Susanne Nordström 

Bygglovsingenjör Roberth Melby 

Miljöstrateg Katrin McCann, §§ 4-6 

Nämndsekreterare Pierre Carroz 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 4 – 13 
Cathrine Edlund  

Ordförande 

  

Barbro Axelsson 

Justerande 

 

 

 
Michael Karlsson 

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

Nämnd Bygg- och miljönämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2017-01-24 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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BMN § 4 

 

Val av justerare 

 

Michael Karlsson (M) utses att justera dagens protokoll. 

 

 

______________ 
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BMN § 5 

 

Fastställande av ärendelista 

 

Ärendelistan fastställs. 

 

Två protokoll förs från mötet varav det ena avseende ärendet E 2016-710 justeras omedelbart. 

 

 

_________________________ 
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BMN § 6   dnr E 2016-721 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för nytt garage på fastigheten Fröskogs-hult 1:20, Åmåls 

kommun 

 

Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från Miljöstrateg Katrin McCann daterad 15 december 2016 

behandlas. 

 

Gunilla Jansson har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett nytt garage på 

fastigheten Fröskogs-hult 1:20. Under 2015 beviljades Gunilla strandskyddsdispens för ett befint-

ligt uterum och en ny tillbyggnad av bostadshuset samt ett befintligt vindskydd på samma fastighet 

då bygg- och miljönämnden gjorde bedömningen att platserna för åtgärderna var i anspråktagna på 

ett sätt som gör att de saknar betydelse för strandskyddets syften. Inom ett strandskyddat område 

får man inte uppföra nya byggnader. Därför krävs en dispens för att garaget ska få uppföras. 

Representant för bygg- och miljönämnden har besökt platsen. 

 

Motiv för beslut 
 

Bestämmelser 
 

Fastigheten Fröskogs-hult 1:20 ligger inom Hultsjöns strandskyddsområde. Inom ett strandskyddat 

område får man inte uppföra nya byggnader. Man får inte heller utföra anläggningar eller anord-

ningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 

ha fått färdas fritt. Byggnader eller byggnaders användning får inte heller ändras eller andra an-

läggningar eller anordningar utföras, 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 det planerade garaget redan tagits i anspråk på 

ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Platsen består av etablerad 

tomtmark. Att platsen på detta sätt tagits i anspråk utgör ett av de tillämpliga särskilda skäl som 

listas i 7 kap 18 c § Miljöbalken. Bygg- och miljönämnden bedömer vidare att den planerade åt-

gärden inte strider mot strandskyddets syften eftersom området i dag varken är allemansrättsligt 

tillgängligt eller av särskilt värde för växt- och djurlivet. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för nytt garage på fastig-

heten Fröskogs-hult 1:20. Endast den mark som behövs för ändamålet får tas i anspråk. 

 

Dispensen förenas med nedanstående villkor: 

 

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

beslutet. 
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Forts. BMN § 6 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, Gunilla Jansson, Mo Byn 210, 662 

91 Åmål, 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 enligt Miljöbalken.  

 

Upplysningar 
 

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

kraft, i annat fall 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 myndig-

heten 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 innan beslutet har 

vunnit laga kraft. 

 

 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Gunilla Jansson, Mo Byn 210, 662 91 Åmål 

Katrin McCann, Miljöenheten, Åmåls kommun 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
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BMN § 7   dnr 2017-710 

 

Anmälan om åtalsprövning för brott mot områdesskydd fastigheten Bjäkebol 1:55 Åmåls 

kommun 

 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström inklusive bilagor daterad 16 januari 2017 

behandlas. 

 

Bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun fick den 2 november 2016 en remiss från Länsstyrel-

sen Västra Götalands län. Remissen gällde en planerad muddring på fastigheten Bjäkebol 1:55. 

Muddringen skulle ske i anslutning till en befintlig brygga. Tillsammans med remissen skickade 

länsstyrelsen ortofoton från området där bryggan är belägen. Fotona var tagna 2006, 2009, 2012 

och 2016 (se bilagor). På bilderna kan man se hur bryggan i området successivt utökats. I samband 

med att bygg- och miljönämnden handlagt länsstyrelsens remiss har man kunnat konstatera att det 

inte finns någon beviljad strandsskyddsdispens för den aktuella bryggan. Nämnden öppnade därför 

ett tillsynsärende gällande bryggan. Aktuell åtalsanmälan är en del i detta tillsynsärende 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

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

strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Bjäkebol 1:55 i Åmåls kommun. Överträdelsen gäller 

uppförande av en brygga inom strandskyddat område. Åtgärderna är straffsanktionerade i enlighet 

med 29 kap 2 § 2 punkten miljöbalken. 

 

Personuppgifter 

Anmälan avser: Bjäke Fritid AB 

Adress: Bjäkebolsgård 501 

Postadress: 662 98  TÖSSE 

Fastighetsbeteckning: Bjäkebol 1:55 

Organisationsnummer: 556324-1735 

Telefon: 070-767 47 76 

 

 

Avvikelse/åtgärd som föranleder anmälan 

Bjäke Fritid AB har utan föregående prövning mot strandskyddsbestämmelserna uppfört och 

successivt utökat en brygga på fastigheten Bjäkebol 1:55. 

 

 

Författningsbestämmelse som enligt nämnden är lämplig 

29 kap 2 § 2 punkten miljöbalken 

 

 

Vid behov av kompletterande uppgifter 

Kontaktperson: Susanne Nordström 

Telefon: 0532-172 57 

E-post: susanne.nordstrom@amal.se 

 

 

________________ 

Beslutet skickas till: 

miljobrott2.rgn-vast@polisen.se 
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BMN § 8   dnr E 2017-14 

 

Verksamhetsberättelse för bygg- och miljönämnden avseende miljöenhetens verksamhets-

område 2016 

 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström daterad 12 januari 2017, inklusive verksam-

hetsberättelse för bygg- och miljönämnden avseende miljöenhetens verksamhetsområde 2016, 

behandlas. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden fastställer ”Verksamhetsberättelse för bygg- och miljönämnden – 

avseende miljöenhetens verksamhetsområde 2016” och skickar den till kommunstyrelsen för 

kännedom. 

 

 

_____________________ 

Skickas för kännedom till: 

Kommunstyrelsen 
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BMN § 9   dnr E 366/16 

 

Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten Liljan Större 18, Åmåls kommun 

 

Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Roberth Melby inklusive bilagor daterad 3 januari 2017 

behandlas. 

 

Vattenfall har tidigare haft sin nätstation i en tegelbyggnad på Norra Långgatan utmed 

Kungsberget. Nu söker man lov för att bygga en ny station på fastigheten Liljan Större 18. 

Vattenfall kommer att skänka den gamla byggnaden till Åmåls kommun. 

 

Åmåls kommun äger fastigheten Liljan Större 18 som i princip består av en parkeringsplats. 

HSB:s bostadsrättförening Vimpeln har ett avtal om att få använda parkeringen. Vimpeln har till-

frågats i ärendet och har inget att erinra. 

 

För området gäller detaljplan 1492-P22 antagen 2000-10-02. Planbestämmelser: P, f 1 = parkering 

och carport. Där man har tänkt placera stationen är det korsprickad mark, som endast får bebyggas 

med carport som ska färgsättas i faluröd eller färg som harmoniserar med ”Bergska huset”. 

 

Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, tillväxtenheten har annonserat i Provins-

tidningen Dalsland. Ingen har hört av sig med några synpunkter. 

 

Förvaltningens/enhetens ståndpunkt 

 

Tillväxtenheten bedömer att åtgärden kan beviljas med stöd av Plan- och bygglagens 9 kap 31 c § 

p 1. Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov ges för en åtgärd 

som avviker från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 

angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten 

Liljan Större 18, med stöd av Plan- och bygglagens 9 kap 31 c § p 1. 

 

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. 

 

Byggnaden ska utformas med utseende liknande träpanel i faluröd. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
 

Tabell 13 (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige), faktura skickas separat. Avgift 

bygglov/startbesked samt annonser: 7 830 kronor. 

 

 

________________ 

Beslutet skickas till: 

c/o Vattenfall Services Nordic AB, 971 77 Luleå 

Åmåls Kommun 
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BMN § 10 
 

Altanpolicy 

 

Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Roberth Melby daterad 13 januari 2017 behandlas. 

 

Åmåls kommun har hittills tillämpat en policy som inneburit att altaner 50 cm över mark är bygg-

lovspliktiga. Det har kommit tre avgöranden från Regeringsrätten samt nya föreskrifter från 

Swedish Standards Institute (SIS) som gör att regelverket kring altaner har ändrats. 

 

Motiv för beslut 
 

Genom att anta en ny altanpolicy undanröjs kravet på att söka bygglov för altaner upp till en höjd 

av cirka 1,2 meter. Det innebär en förenkling för såväl sökande som tillväxtenheten. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta en ny altanpolicy. 

 

 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Tillväxtenheten, Åmåls kommun 
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BMN § 11 
 

Bygg- och miljönämndens budget 

 

Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning för 2017. 

 

Underlag för budgetuppföljning av helåret 2016 var inte tillgängligt vid detta möte. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden noterar och lägger informationen gällande 2017 till handlingarna. 

 

 

______________________________ 
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BMN § 12 
 

Delegationsbeslut 

 

Följande dokument behandlas: 

 

- Sammanställning av delegeringsbeslut från tillväxtenheten daterad 2017-01-24 

- Sammanställning av delegeringsbeslut från miljöenheten daterad 2017-01-24 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

 

___________________ 
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BMN § 13 
 

Övrigt 

 

Fråga ställs av Bengt Olsson (C) angående ett tidigare av Åmåls kommun överklagat ärende 

gällande strandskydd och vilka motiv kommunen ser för att överklaga i denna typ av ärenden. 

Barbro Axelsson (S) svarar att överklagandet ledde till en klargörande dom beträffande godkänt 

avstånd mellan hus och garage kontra uppfyllande av kriteriet hemfridszon. Susanne Nordström 

konstaterar att utslaget kan komma att bli invägt som ett prejudikat i liknande fall. 

 

Nämnden informeras om nya arvodesbelopp för 2017 enligt arvodesreglementet för Åmåls 

kommun. Informationen mejlas till nämnden. 

 

Nämnden informeras om ett nytt passersystem i Norrtull. Det nya systemet innebär att anmälan 

kan ske i receptionen som nu har möjlighet att öppna aktuella dörrpartier in till möteslokaler och 

enheter med automatik. 

 

 

____________________ 

 

 


