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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 

Plats och tid 
 

Norrtull kl. 13.30 – 14.30 
 

Beslutande 
 

Barbro Axelsson (S), ordförande 

Sofia Karlsson (S) 

Pertti Rolöf (S) 

Sven Callenberg (C) 

Michael Karlsson (M) 

 

Ersättare Göran Karlsson (S) 

Bengt Olsson (C) 

Rebecca Asp Olson (L) 

 

Övriga deltagare Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 

Miljöinspektör Kent Gustawsson 

Miljöstrateg Katrin McCann, §§ 14-22 

Planingenjör Fatima Ahl-Sjöberg, §§ 14-15, 23 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 14 - 23 
Cathrine Edlund  

Ordförande 

  

Barbro Axelsson 

Justerande 

 

 

 
Sven Callenberg 

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

Nämnd Bygg- och miljönämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2017-02-21 

Datum för 

anslags uppsättande 2017-02-28 
Datum för 

anslags nedtagande 2017-03-15 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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BMN § 14 

 

Val av justerare 

 

Sven Callenberg (C) utses att justera dagens protokoll. 

 

 

______________ 
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BMN § 15 

 

Fastställande av ärendelista 

 

Ärendelistan fastställs. 

 

 

_________________________ 
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BMN § 16   dnr E 2017-5 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för utbyggnad av bostadshus, ändring av fasad på gäst-

stuga samt nytt växthus fastigheten Sjövik 1:9, Åmåls kommun 

 

Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från Miljöstrateg Katrin McCann daterad 14 februari 2017 

behandlas. 

 

Per-Olof Warg har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av befint-

ligt bostadshus. Det befintliga huset är i dag 65 kvm och sökanden önskar komplettera sitt boende 

med 60 kvm. Då tillbyggnaden är omfattande anser bygg- och miljönämnden att utbyggnaden 

behöver prövas mot strandskyddsreglerna. Vidare har Per-Olof Warg ansökt om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för fasadändring på befintlig gäststuga samt nytt växthus på fastig-

heten Sjövik 1:9. 

 

Sedan tidigare finns från länsstyrelsen en beviljad strandskyddsdispens gällande ett uthus vid vatt-

net på fastigheten samt ett beslut om att hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. Inom ett 

strandskyddat område får man inte uppföra nya byggnader eller ändra en byggnad. Därför krävs 

dispens för de åtgärder som planeras. Representant för bygg- och miljönämnden har besökt 

platsen. 

 

Motiv för beslut 

 

Bestämmelser 
 

Fastigheten Sjövik 1:9 ligger inom Vänerns strandskyddsområde. 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 fär-

das fritt. Byggnader eller byggnaders användning får inte heller ändras eller andra anläggningar 

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 samt bevara goda livsvillkor för djur- oh växtliv på land och i vatten. 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 
 

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

ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Platsen består av redan etablerad 

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

som framgår av 7 kap 18 c § Miljöbalken. Vidare anser bygg- och miljönämnden att den utökade 

ytan av glasade partier på gäststugans gavel inte kan anses avhållande varken från vattnet eller från 

land då denna gavel vetter mot en bergsida inom den ianspråktagna tomtplatsen. Bygg- och miljö-

nämnden anser inte heller att de planerade åtgärderna strider mot strandskyddets syften eftersom 

marken inte är allemansrättsligt tillgänglig eller hyser annat än triviala arter. 

  



 Sammanträdesprotokoll  
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2017-02-21 6(14) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

Forts. BMN § 16 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostads-

hus, ändring av fasad på gäststuga samt nytt växthus på fastigheten Sjövik 1:9, Åmåls kommun. 

 

Sedan tidigare finns ett beslut om att hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, Per-Olof Warg, Stafettgatan 1, 

66236 Åmål en avgift om 5 466 kronor för den tid nämnden har lagt ned på handläggningen av 

ärendet. Avgiften är satt i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda taxan för prövning 

och tillsyn enligt Miljöbalken. 

 

Upplysningar 
 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska kontrollera de strandskyddsdispenser som Åmåls kom-

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

digheten ta ställning till om det finns skäl att ta upp kommunens beslut till prövning. Tar läns-

styrelsen 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 därför inga åtgärder 

förrän beslutet har vunnit laga kraft. 

 

 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Per-Olof Warg, Stafettgatan 1, 662 36 Åmål 

Miljöenheten 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
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BMN § 17   dnr 2017-76 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för nätstation på fastigheten Åmåls-Hannebol 1:1 

 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström inklusive bilagor daterad 7 februari 2017 

behandlas. 

 

Bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun fick den 2 februari 2017 in en ansökan om strand-

skyddsdispens för en ny nätstation på fastigheten Åmåls-Hannebol 1:1. Behovet av en ny nätsta-

tion i området har uppstått eftersom nuvarande transformatorstation är placerad på ett sådant sätt 

att den flertalet gånger blivit översvämmad. Befintlig transformatorstation kommer tas bort i sam-

band med att den nya nätstationen uppförs. Representant för bygg- och miljönämnden har besökt 

platsen för den planerade exploateringen. 

 

Motiv för beslut 
 

Bestämmelser 
 

Fastigheten Åmåls-Hannebol 1:1 ligger delvis inom strandskyddat område. 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. Det är också förbjudet att ändra byggnader eller byggnaders användning om det 

innebär att allmänheten i större utsträckning avhålls från området. Vidare får man inte gräva eller 

förbereda för byggnader, anläggningar eller anordningar eller utföra åtgärder som väsentligt för-

ändrar livsvillkoren för växt- eller djurarter (7 kap 15 § Miljöbalken). 

 

Under förutsättning att det finns särskilda skäl får kommunen ge dispens från strandskyddsbe-

stämmelserna (7 kap 18 b § Miljöbalken). Vilka omständigheter som är att betrakta som särskilda 

skäl finns angivet i Miljöbalken (7 kap 18 c §). Dispens från strandskyddsbestämmelserna får en-

dast ges om det är förenligt med skyddets 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 växtliv på land och i vatten. 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 
 

Bygg- och miljönämnden bedömer att det finns förutsättningar för att meddela strandskyddsdis-

pens för en ny nätstation på fastigheten Åmåls-Hannebol 1:1. Detta eftersom nätstationen behövs 

för eldistributionen till de kringliggande bostäderna. Att bostadshus kan förses med el är att be-

trakta som ett angeläget allmänt intresse, vilket är ett av de särskilda skäl som listas i 7 kap 18 c § 

Miljöbalken. Bygg- och miljönämnden bedömer vidare att nätstationen, med ovan angivna villkor, 

varken påverkar allmänhetens tillgänglighet eller livsvillkoren för växt- och djurlivet i någon 

väsentlig omfattning. 
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Forts. BMN § 17 

 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för en ny 

nätstation på fastigheten Åmåls-Hannebol 1:1. 

 

Dispensen förenas med nedanstående villkor: 

 

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

med de i ansökan angivna uppgifterna. 

2. Kabeln ska förläggas i marken i enlighet med de metoder som angivits i ansökan. 

3. Endast den mark som upptas av nätstationen får tas i anspråk för ändamålet. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar även att debitera sökanden, Vattenfall Eldistribution AB med 

organisationsnummer 556417-0859, 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 
 

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 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. 

 

 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Vattenfall Eldistribution, c/o Vattenfall services nordic AB, 758 53 Uppsala 

Miljöenheten 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
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BMN § 18   dnr E 2017-79 

 

Särskilt delegationsbeslut till bygg- och miljönämndens ordförande gällande ansökan om 

strandskyddsdispens för garage, hönshus och bastu, fastigheten Lindheden 1:3 

 

Tjänsteskrivelse från Miljöchef Susanne Nordström daterad 2017-02-16 behandlas. 

 

Leif Maerker har den 3 februari 2017 inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för 

garage, hönshus och bastu på fastigheten Lindheden 1:3. Ansökan saknade den information som 

krävdes för att den skulle kunna handläggas. 

 

Den 6 februari skickade miljöenheten en begäran om komplettering till Leif Maerker. Enheten 

informerade även om att ärendet kan komma att avvisas om nödvändig komplettering inte inkom-

mer före den 1 mars 2017. Ärendet kan även komma att avvisas om den komplettering som in-

kommer inte innehåller den efterfrågade informationen. Den 10 februari inkom fastighetsägaren 

med komplettering av ansökan. 

 

Den 14 februari hade bygg- och miljönämnden beredningsmöte inför nämndens februarimöte. 

Tiden mellan den 10 och 14 februari var för kort för att handläggande tjänsteman skulle hinna 

upprätta en tjänsteskrivelse till nämnden. Med anledning av att fastighetsägaren är förelagd att 

utföra åtgärder på fastigheten före den 18 mars 2017, är det angeläget att aktuellt ärende kan av-

göras före detta datum. I praktiken innebär det att beslut bör fattas i ärendet före bygg- och miljö-

nämndens marsmöte. 

 

Åtgärderna i det föreläggande som fastighetsägaren ska färdigställa före den 18 mars 2017 innebär 

bland annat att garage och bastu ska tas bort från det strandskyddade området. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att tilldela ordföranden Barbro Axelsson delegation att på egen 

hand besluta i ärendet med dnr E 2017-79. 

 

 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Miljöenheten 
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BMN § 19 
 

Bygg- och miljönämndens budget 

 

Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning till och med januari månad 2017. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden noterar och lägger informationen till handlingarna. 

 

 

______________________________ 
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BMN § 20 
 

Delegationsbeslut 

 

Följande dokument behandlas: 

 

- Sammanställning av delegationsbeslut från tillväxtenheten daterad 2017-02-21. 

- Sammanställning av delegationsbeslut från miljöenheten daterad 2017-02-21. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

 

___________________ 
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BMN § 21 

 

Information om beslut fattat enligt delegationsordning gällande miljösanktionsavgift fastig-

heten Ämnebyn 1:41 

 

För information behandlas tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström daterad 2017-02-07. 

 

Beslut har fattats om miljösanktionsavgift enligt 30 kap Miljöbalken, 9 kap 14 § i Förordningen 

(2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

 

Beslutet gäller fastigheten Ämnebyn 1:41, Handlar’n i Fengersfors. Fastighetsägaren har getts 

möjlighet att yttra sig men något yttrande/synpunkter har inte inkommit till miljöenheten. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

 

_______________________ 
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BMN § 22 
 

Information om nedtagning av träd inom detaljplanerat område, Svenska Kyrkan 

 

Miljöstrateg Katrin McCann informerar om att Svenska Kyrkan har haft behov av nedtagning av 

träd inom detaljplanerat område. Tjänsteanteckning daterad 2017-02-21 samt karta utdelas för 

kännedom. 

 

Miljöenheten har i samråd med tillväxtenheten bedömt att åtgärden inte är dispenspliktig då natur-

värden i området kommer att gynnas och åtgärden därmed är förenlig med detaljplanen. 

 

Åtgärden skulle dock kunna tolkas som en avvikelse från detaljplanen och av den anledningen 

informeras bygg- och miljönämnden vid dagens sammanträde. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

 

_____________________________ 
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BMN § 23 

 

Övrigt 

 

- Nämnden hälsar Fatima Ahl-Sjöberg, nyanställd planingenjör vid tillväxtenheten, varmt 

välkommen. En presentation genomförs. 

 

- Michael Karlsson (M) föreslår att stycket ”Upplysningar” i tjänsteskrivelser ska tydlig-

göras för att sökande ska få tydligare information när beslut meddelas. 

 

När bygglov söks och beviljas innehåller stycket ”Upplysningar” en information om att 

även en ansökan om strandskyddsdispens eventuellt kan krävas. När strandskyddsdispens 

söks och beviljas innehåller upplysningarna ingen information om att även en bygglovs-

ansökan krävs. 

 

Nämnden enas om att ge Miljöenheten i uppdrag att tydliggöra informationen under 

”Upplysningar”. 

 

- På grund av kollision med annat möte flyttas bygg- och miljönämndens sammanträde i 

mars, från tidigare 21 mars till den 22 mars. 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 


