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Nämndsekreterare Cathrine Edlund 
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Paragrafer 48 - 58 
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BMN § 48 

 

Val av justerare 

 

Michael Karlsson (M) utses att justera dagens protokoll. 

 

 

______________ 
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BMN § 49 

 

Fastställande av ärendelista 

 

Ärendelistan fastställs. 

 

 

_________________________ 
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BMN § 50  E 2016-363 

 

Redovisning av mark- och miljödomstolens avslag på överklagande om strandskydds-

dispens, Fagerhult 1:29 

 

Miljöstrateg Katrin McCann redovisar mark- och miljödomstolens två domar M 4440-16 och 

M 4442-16. Båda domarna avser överklagande från fastighetsägaren Fagerhult 1:29, den ena 

domen rör bostadshus och den andra en friggebod. 

 

Ansökan om strandskyddsdispens avslogs av bygg- och miljönämnden den 10 maj 2016, 

BMN § 66. Länsstyrelsen avslog den 14 november 2016 fastighetsägarens överklagande av 

bygg- och miljönämndens beslut. Mark- och miljödomstolen avslår den 26 april 2017 fastig-

hetsägarens överklagande av länsstyrelsens beslut. Bedömningen i samtliga instanser är att 

inget av de särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens som finns reglerade i miljö-

balken är tillämpliga. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 

 

_____________________________  
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BMN § 51  dnr E 2017-296 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för nätstation, Slädekärr 1:52 
 

Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Katrin McCann daterad 15 maj 2017 inklusive bilagor 

behandlas. 

 

Bygg- och miljönämnden fick den 21 april 2017 in en ansökan om strandskyddsdispens för 

en ny nätstation på fastigheten Slädekärr 1:52. Det finns behov av en nätstation på platsen 

för att tillgodose och säkra eltillförseln för fastigheter i området. Representant för bygg- och 

miljönämnden har besökt platsen för den planerade exploateringen. 

 

Motiv för beslut 

 

Bestämmelser 
 

Fastigheten Slädekärr 1:52 ligger inom Vänerns strandskyddsområde. Inom strandskyddat 

område får man inte uppföra nya byggnader. Man får heller inte 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 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 förändrar livsvillkoren för växt- eller djurarter (7 kap 15 § 

Miljöbalken). Under förutsättning att det finns särskilda skäl får kommunen ge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18 b § Miljöbalken). Vilka omständigheter som är att 

betrakta som särskilda skäl finns angivet i 7 kap 18 c § Miljöbalken. Dispens från strand-

skyddsbestämmelserna får endast 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 till-

gång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

 

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

pens för en ny nätstation på fastigheten Slädekärr 1:52. Detta eftersom nätstationen behövs 

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

betrakta 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 nedan 

angivna villkor, varken påverkar allmänhetens tillgänglighet eller livsvillkor för växt- och 

djurliv i någon väsentlig omfattning. 
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Forts, BMN § 51 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

en ny nätstation på fastigheten Slädekärr 1:52. 

 

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

 

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

med organisationsnummer 556417-0800, en avgift om 5 466 kronor för den tid nämnden lagt 

ned på handläggningen av ärendet. Avgiften är satt i enlighet med den av Kommunfullmäk-

tige 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 myndigheten 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 förrän beslutet vunnit laga kraft. 

 

Hur man överklagar 

 

Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götalands län 

enligt bifogad besvärshänvisning. 

 

 

___________________________ 

Beslutet skickas till: 

Miljöenheten 

Vattenfall Eldistribution, c/o Vattenfall Services Nordic AB, 758 53 Uppsala 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
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BMN § 52  dnr 2017-92 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av trädgård, Knyttkärr 1:16 

 

Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Katrin McCann daterad 13 mars 2017 inklusive bilagor 

behandlas. 

 

Göran Magnusson har ansökt om strandskyddsdispens för anläggning av trädgård på del av 

fastigheten Knyttkärr 1:16 i syfte att utöka tomten på fastigheten Bredvik 1:35, i västlig rikt-

ning. Fastighetsägaren önskar därefter, genom fastighetsreglering, förena de båda ianspråk-

tagna ytorna. Representant för bygg- och miljönämnden har i samband med ärendets hand-

läggning besökt platsen för den planerade åtgärden. 

 

Motiv för beslut 

 

Bestämmelser 
 

Fastigheten Bredvik 1:35 och del av fastigheten Knyttkärr 1:16 ligger inom Vänerns strand-

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

heller inte 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 innebär att allmänheten i större ut-

sträckning avhålls från området. Vidare får man inte gräva eller förbereda för byggnader, 

anläggningar eller anordningar eller utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för 

växt- eller djurarter (7 kap 15 § Miljöbalken). Under förutsättning att det finns särskilda skäl 

får kommunen ge dispens från strandskyddsbestämmelserna (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 endast 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 till-

gång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 
 

Bygg- och miljönämnden kan inte finna att något av de särskilda skäl som finns angivna i 

Miljöbalken är tillämpliga på området för den planerade åtgärden. Platsen där fastighetsäga-

ren önskar anlägga trädgård utgörs av naturmark som är allemansrättsligt tillgänglig. Vidare 

strider åtgärden mot strandskyddets syfte om att trygga förutsättningarna för allmansrättslig 

tillgång till strandområden samt om att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land 

och i vatten. 

 

Sammanfattningsvis finns inte något tillämpligt särskilt skäl i ärendet och den planerade åt-

gärden strider mot syftet med strandskyddsbestämmelserna. 
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Forts ÖFN § 52 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om dispens från strandskydds-

bestämmelserna för anläggning av trädgård på del av fastigheten Knyttkärr 1:16, Åmåls 

kommun. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, Göran Magnusson, 

Kyrkogatan 6, 662 34 Åmål, en avgift om 5 466 kronor för den tid nämnden har lagt ned på 

handläggningen av ärendet. Avgiften är satt i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd 

taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och debiteras oavsett om dispens medges 

eller ej. 

 

Upplysningar 
 

Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götalands län. 

Besvärshänvisning bifogas. 

 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Miljöenheten 

Göran Magnusson, Kyrkogatan 6, 662 34 Åmål  
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BMN § 53  dnr 2017-000280 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad, Sjövik 1:11 

 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström daterad 5 maj 2017 inklusive bilagor 

behandlas. 

 

Ulrika Bang har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för en komplement-

byggnad på fastigheten Sjövik 1:11. Byggnaden ska användas som förråd och gäststuga. 

Representant för bygg- och miljönämnden har besökt platsen. 

 

Motiv för beslut 
 

Bestämmelser 
 

Fastigheten Sjövik 1:11 ligger i sin helhet inom strandskyddat område. Inom ett strandskyd-

dat 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 an-

nars skulle ha fått färdas fritt (7 kap 15 § Miljöbalken). Under förutsättning att det finns sär-

skilda skäl får kommunen ge dispens från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18 b § Miljö-

balken). Vilka omständigheter som är att betrakta som särskilda skäl finns angivet i Miljö-

balken (7 kap 18 c § Miljöbalken). Dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast 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 till-

gång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 
 

Bygg- och miljönämnden bedömer att platsen för den planerade byggnaden redan tagits i 

anspråk på ett sådant sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Platsen består i 

dag av ianspråktagen tomtmark. Platsen har inte heller några särskilda värden för växt- och 

djurliv. 

 

Att platsen tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets 

syften utgör ett av de tillämpliga särskilda skäl som listas i 7 kap 18 c § Miljöbalken. Bygg- 

och miljönämnden bedömer vidare att de planerade åtgärderna inte strider mot strandskyd-

dets syfte eftersom området i dag varken är allemansrättsligt tillgängligt eller av särskilt 

värde för växt- och djurliv. Förutsättningar för att medge dispens finns därmed. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

ny komplementbyggnad på fastigheten Sjövik 1:11. 

 

Dispensen förenas med följande villkor: 

 

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

bifogats ansökan. 

 

2. Endast den yta som byggnaden upptar får tas i anspråk för ändamålet. 
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Forts, BMN § 53 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, Ulrika Bang (591126-5568), 

Odens vei 28 B, 1413 Tårnåsen, Norge en avgift om 5 466 kronor för den tid nämnden lagt 

ned på handläggning av ärendet. Avgiften är satt i enlighet med den av kommunfullmäktige 

fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken. 

 

Upplysning om giltighetstid 
 

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. Dessa förutsättningar framgår av 7 kap 

18 h § Miljöbalken. 

 

Upplysningar i övrigt 
 

Länsstyrelsen Västra Götalands län ska kontrollera de strandskyddsbestämmelser som bygg- 

och miljönämnden i 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 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 förrän beslutet vunnit laga kraft. 

 

Tillsammans med detta beslut skickas ett delgivningskvitto. Vänligen underteckna och retur-

nera detta. Ett undertecknat delgivningskvitto innebär inte att man samtycker till ett beslut 

utan enbart att man tagit emot försändelsen. 

 

Bygg- och miljönämnden vill uppmärksamma fastighetsägaren på att detta beslut endast är 

en prövning med avseende på strandskyddsbestämmelserna. Den åtgärd som ska vidtas kan 

även behövas prövas i enlighet med Plan- och bygglagen. Fastighetsägaren uppmanas att 

kontakta bygglovshandläggare på kommunens tillväxtenhet för att reda ut vilka ytterligare 

tillstånd som eventuellt krävs. 

 

Information om överklagande 
 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götalands län. Se bifogad besvärshän-

visning. 

 

 

__________________________ 

Beslutet skickas till: 

Miljöenheten 

Ulrika Bang, Odens vei 28 B, 1413 Tårnåsen, Norge 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
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BMN § 54 

 

Beslut om särskild delegation - Ansökan om strandskyddsdispens för garage, växthus 

och odling, Lindheden 1:3 

 

Miljöchef Susanne Nordström redogör för en ansökan som har inkommit nära inpå dagens 

nämndsammanträde. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att tilldela ordföranden Barbro Axelsson särskild delega-

tion att på egen hand besluta i ärendet ”Ansökan om strandskyddsdispens för garage, växthus 

och odling på fastigheten Lindheden 1:3, dnr E 2017-325. 

 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Miljöenheten 
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BMN § 55 

 

Attestpliktiga bygg- och miljönämnden 2017 

 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund informerar om attestpliktiga för bygg- och miljönämnden 

2017. Med hänvisning till § 5 i Attestreglementet fastställt av kommunfullmäktige ska nämn-

den informeras vid förändring och minst en gång per år. 

 

Beslutsattestant är enligt underlaget från ekonomienheten bygg- och miljönämndens ordfö-

rande. Ersättare är bygg- och miljönämndens andre vice ordförande. Överordnad attestant är 

kommunfullmäktiges ordförande. Vidare äger förvaltningschefen rätt att attestera samtliga 

konton inom nämnd och förvaltning. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden noterar och lägger informationen till handlingarna. 

 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 
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BMN § 56 

 

Bygg- och miljönämndens budgetuppföljning 

 

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

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden noterar och lägger informationen till handlingarna. 

 

 

______________________________ 
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BMN § 57 
 

Delegationsbeslut 

 

Följande dokument behandlas: 

 

- Sammanställning av delegationsbeslut från tillväxtenheten daterad 2017-05-16. 

- Sammanställning av delegationsbeslut från miljöenheten daterad 2017-05-16. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

 

___________________ 
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BMN § 58 

 

Övrigt 
 

Till bygg- och miljönämndens nästa sammanträde, det sista före sommaruppehållet, inbjuds 

berörda tjänstemän. 

 

 

_______________________ 


