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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 (L) 

Övriga deltagare Miljöchef Susanne Nordström 

Bygglovsingenjör Roberth Melby 

Miljöstrateg Katrin McCann, §§ 1-2 

Nämndsekreterare Pierre Carroz 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 1 - 3 
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 § 1 

 

Val av justerare 

 

Michael Karlsson (M) utses att justera dagens protokoll. 
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BMN § 2 

 

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 § 3   dnr E 2016-710 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Bjäkebol 1:55 

 

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. 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. I samband med handläggningen av tillsynsärendet har Bjäke 

Fritid AB i efterhand ansökt om strandskyddsdispens för bryggan. Under ärendets handläggning 

har representant för bygg- och miljönämnden besökt platsen. Förslag till beslut har kommunicerats 

företaget muntligt den 13 januari. I samband med den muntliga kommuniceringen lämnades även 

möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till beslut. 

 

Motiv för beslut 

 

Bestämmelser 

 

Fastigheten Bjäkebol 1:55 ligger inom Vänerns strandskyddsområde. Inom ett strandskyddat om-

råde 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. Det är också förbjudet att ändra byggnader eller byggnaders användning om det inne-

bär att allmänheten i större utsträckning avhålls från området. Vidare får man inte gräva eller för-

bereda för byggnader, anläggningar eller anordningar eller utföra åtgärder som väsentligt förändrar 

livsvillkoren för växt- eller djurarter (7 kap 15 § MB). Under förutsättning att det finns särskilda 

skäl får kommunen ge dispens från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18 b MB). Vilka omstän-

digheter som är att betrakta som särskilda skäl finns angivet i MB (7 kap 18 c § MB). Dispens från 

strandskyddsbestämmelserna får endast ges om det är förenligt med skyddets syfte (7 kap 26 § 

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

 

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 miljönämnden har tillsyn över strandskyddet i Åmåls Kommun. I 26 kapitlet MB regle-

ras hur tillsynen ska bedrivas. Bland annat anges att tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterlev-

naden av MB samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse om balkens bestäm-

melser har överskridits. Tillsynsmyndigheten får, för detta ändamål, meddela de förelägganden 

och förbud som behövs för att MB, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken 

ska följas. Tillsynsmyndigheten får även förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd vilken det finns bestämmelser om i MB, att lämna de uppgifter och handlingar som behövs 

för tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten. 
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Bygg- och miljönämndens bedömning 

 

Med hänsyn taget till att bryggan betjänar flera boende i området och därmed minskar behovet av 

enskilda lösningar samt att platsen redan 1996-1997, i detaljplaneprocessen, pekats ut som område 

för en mindre brygganläggning, bedömer bygg- och miljönämnden att en brygga på platsen, under 

vissa förutsättningar, kan vara förenlig med strandskyddsbestämmelserna. En begränsad anlägg-

ning bedöms inte påverka allmänhetens tillträde till området inom ramen för allemansrätten nämn-

värt jämfört med de förutsättningar som rådde på platsen innan bryggan uppfördes. Förutsättning-

arna för denna bedömning är att anläggningen begränsas till det område som markerats med grönt 

på bifogad skiss. Platsen för bryggan har sedan tiden före strandskyddsbestämmelserna använts 

som båtförtöjningsplats. Med ovan angivna villkor och förutsättningar bedömer bygg- och miljö-

nämnden att varken tillgängligheten för allmänheten eller livsvillkoren för djur- och växtlivet på-

verkas i väsentlig omfattning och att särskilda skäl (anläggning som för sin funktion måste ligga 

vid vattnet 7 kap 18 c § p.3 MB) för dispens från strandskyddsbestämmelserna föreligger. 

 

Gällande de delar som markerats med rosa på bifogad skiss bedömer bygg- och miljönämnden att 

dessa strider mot strandskyddets syften då de markant ökar exploateringsgraden på platsen och 

därmed ger området ett intryck av att vara ianspråktaget på ett sätt som kan avhålla en besökande 

allmänhet från att passera eller uppehålla sig på platsen. Lokaliseringen av de rosamarkerade de-

larna är också, i alla fall delvis, i mycket grunda områden. En brygga här kräver därför återkom-

mande muddringar vilket ger upphov till grumlingar, omlagringar och upprepade nyetableringar. 

Dessa förutsättningar påverkar växt- och djurlivet på platsen negativt och strider därmed mot 

strandskyddets syfte. 

 

Eftersom bryggan uppförts innan ansökan om strandskyddsdispens handlagts blir konsekvensen att 

de delar av bryggan som inte i efterhand kunnat lagligförklaras måste tas bort. För att säkerställa 

att dessa delar av brygganläggningen tas bort förelägger bygg- och miljönämnden Bjäke Fritid AB 

att ta bort dem. 

 

Bjäke Fritid AB uppgav i samband med den muntliga kommuniceringen samt i efterföljande mejl 

att man är införstådd med förslaget till beslut men att man anser att bryggan har en positiv inver-

kan på växt- och djurlivet på platsen eftersom bryggan ”medfört att viken inte vuxit igen”. Av den 

anledningen har man svårt att förstå nämndens förslag till beslut. Bygg- och miljönämnden kan ha 

förståelse för Bjäke Fritid ABs synpunkter men det faktum att en anläggning har en eller flera 

positiva effekter ändrar inte det faktum att de juridiska förutsättningarna för att medge en strand-

skyddsdispens måste vara uppfyllda för att en sådan ska kunna beviljas. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för de delar 

av bryggan som markerats med grönt på bifogad skiss. Bygg- och miljönämnden avslår dispensan-

sökan för de delar av bryggan som markerats med rosa på bifogad skiss.  

 

Dispensen förenas med nedanstående villkor: 

1. Bryggan ska, med avseende på storlek och utformning, vara konstruerad i enlighet med 

bifogad skiss (gäller endast de grönmarkerade områdena). 

2. Bryggan ska ha en pålad konstruktion och får inte ändras till en flytbrygga. 

3. Bryggan får inte förses med staket, kjolar, skyltar eller några i övrigt avhållande eller 

privatiserande anordningar. 

4. Endast den mark som upptas av bryggan får tas i anspråk för ändamålet. 
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Bygg- och miljönämnden beslutar vidare, med stöd av 26 kapitlet 9 § Miljöbalken (MB) och hän-

visning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet MB, att förelägga Bjäke Fritid AB med orga-

nisationsnummer 556324-1735 att: 

 

A. Riva och frakta bort de delar av bryggan som inte dispensgivits. 

 

Åtgärden ska vara utförd senast fyra månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. Åtgärden ska 

utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. Eventuellt rivningsmaterial som 

uppkommer i samband med åtgärden ska transporteras bort från strandskyddsområdet. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av 26 kapitlet 14 § MB, att förena åtgärden i punkt A 

i föreläggandet med ett vite på 20 000 kr för Bjäke Fritid AB med organisationsnummer 556324-

1735. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar även, med stöd av 26 kapitlet 21 § MB, att Bjäke Fritid AB med 

med organisationsnummer 556324-1735: 

 

B. Senast två veckor efter det att åtgärden i punkt A ska vara färdig, ska skicka in bilder som 

styrker att föreläggandet utförts på ett tillfredställande sätt. Bilderna ska skickas till 

Miljöenheten, Åmåls Kommun, Box 62, 662 22 Åmål. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar avslutningsvis att debitera sökanden, Bjäke Fritid AB en avgift 

om 5 466 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. 

 

Beslutet justeras omedelbart. 

 

Upplysningar 

 

Föreläggandet har förenats med ett vite. Viten döms ut efter särskild domstolsprövning och endast 

i de fall åläggandena i föreläggandet inte uppfyllts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller 

staten. 

 

Om en fastighetsägare väljer att inte genomföra de åtgärder Bygg- och miljönämnden ålägger 

honom i ett föreläggande kan nämnden komma att ansöka om att Kronofogdemyndigheten verk-

ställer nämndens beslut. 

 

 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Miljöenheten 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 

Bjäke Fritid AB, Bjäkebols Gård 501, 662 98 Tösse 

 


