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BMN § 59 

 

Val av justerare 

 

Sofia Karlsson (S) utses att justera dagens protokoll. 

 

 

______________ 
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BMN § 60 

 

Fastställande av ärendelista 

 

Ärendelistan fastställs. 

 

 

_________________________ 
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BMN § 61  2017-303 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för garage, Kilarna 1:25 

 

Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Katrin McCann daterad 24 maj 2017 inklusive bilagor 

behandlas. Ärendet föredras av miljöchef Susanne Nordström. 

 

Lisbeth Hedberg har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett garage på 

fastigheten Kilarna 1:25. Under 2016 beviljades Lisbeth strandskyddsdispens för ett förråd och 

en tillbyggnad av bostadshuset på samma fastighet då bygg- och miljönämnden gjorde bedöm-

ningen att platserna för åtgärderna var ianspråktagna 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 miljönämn-

den har besökt platsen. 

 

Motiv för beslut 

 

Bestämmelser 
 

Fastigheten Kilarna I:25 ligger inom Vänerns strandskyddsområde. Inom ett strandskyddat 

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

ordningar 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 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 strand-

skyddet 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 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 i form av grusad parkering. 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 be-

dömer vidare att den planerade åtgärden inte strider mot strandskyddets syften eftersom området 

i dag varken är allemansrättsligt tillgängligt eller av särskilt värde för växt- och djurliv. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nytt 

garage på fastigheten Kilarna 1:25, Åmåls kommun. Endast den mark som behövs för ända-

målet får tas i anspråk. Dispensen förenas med nedanstående villkor: 

 

1. Garaget ska utföras enligt de ritningar och den situationsplan som bifogas beslutet. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, Lisbeth Hedberg, Kilarna 2051, 

662 91 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.  
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Forts, BMN § 61 

 

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 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. 

 

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 

behöva 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. 

 

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen Västra Götalands län, se bilaga. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Lisbeth Hedberg, Kilarna 2051, 662 91 Åmål 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 

Miljöenheten 
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BMN § 62  dnr E 2015-356 

 

Delegation att besluta om ansökan om utdömande av vite, Lindheden 1:3 
 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström daterad 7 juni 2017 behandlas. 

 

Den 20 augusti 2015 fattade bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun beslut om föreläg-

gande att bort byggnader på fastigheten Lindheden 1:3. Beslutet har överklagats till högsta 

instans. Den 18 november 2016 meddelade Mark- och miljööverdomstolen dom i ärendet 

(M 5596-16). 

 

Konkret innebar domen att fastighetsägaren inom fyra månader från den 18 november 2016 

skulle ta bort garage och bastu från det strandskyddade området. Byggnaderna skulle tas bort i 

sin helhet, marken under grundläggningarna skulle återställas till utseendet de hade före bygg-

naderna uppfördes samt därefter lämnas i fred för växt- och djurliv att återetableras. 

 

Bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun har senare, genom beslut den 22 mars 2017 

(BMN § 29) förlängt genomförandetiden i föreläggandet med tre månader innebärande att 

åtgärderna ska vara utförda senast den 18 juni 2017. Åtgärderna i föreläggandet är förenade 

med ett vite på sammanlagt 40 000 kronor. 

 

Då åtgärderna i föreläggandet ska vara färdigställda efter det att bygg- och miljönämnden haft 

sitt junimöte och därefter har uppehåll under juli månad innebär det en fördröjning i handlägg-

ningen om nämnden ska fatta beslut om eventuell ansökan om vitesutdömande. 

 

Nämnden föreslås tilldela ordföranden Barbro Axelsson (S) särskild delegation att, vid behov, 

ansöka om vitesutdömande hos mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt för före-

läggande meddelat med stöd av strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Lindheden 1:3 

(dnr 2015-356, BMN § 68). 

 

Yrkande 
 

Sven Callenberg (C) yrkar avslag på tilldelande av särskild delegation. 

Sofia Karlsson (S) yrkar bifall till tilldelande av särskild delegation. 

 

Beslutsgång 
 

Sven Callenberg (C) begär votering. Med tre röster för avslag och två röster för bifall finner 

ordföranden att nämnden har beslutat avslå tilldelande av särskild delegation. 

 

Avslagsröster: Sven Callenberg (C), Mikael Karlsson (M), Pertti Rolöf (S) 

Bifallsröster: Barbro Axelsson (S), Sofia Karlsson (S) 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå tilldelande av särskild delegation för ansökan om 

utdömande av vite fastigheten Lindheden 1:3. 

 

_____________________ 

Beslut skickas till: 

Miljöenheten 
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BMN § 63 E 2015-356  

 

Delegation att besluta om ansökan om verkställighet, Lindheden 1:3 

 

Tjänsteskrivelse från Miljöchef Susanne Nordström daterad 7 juni 2017 behandlas. 

 

Den 20 augusti 2015 fattade bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun beslut om föreläg-

gande att ta bort byggnader på fastigheten Lindheden 1:3. Beslutet har överklagats till högsta 

instans. Den 18 november 2016 meddelade mark- och miljööverdomstolen dom i ärendet 

(M 5596-16). 

 

Konkret innebar domen att fastighetsägaren inom fyra månader från den 18 november 2016 

skulle ta bort garage och bastu från det strandskyddade området. Byggnaderna skulle tas bort 

i sin helhet, marken under grundläggningarna skulle återställas till utseendet de hade före 

byggnaderna uppfördes samt därefter lämnas i fred för växt- och djurliv att återetableras. 

 

Bygg- och miljönämnden har senare, genom beslut den 22 mars 2017 (BMN § 29), förlängt 

genomförandetiden i föreläggandet med tre månader innebärande att åtgärderna ska vara ut-

förda senast den 18 juni 2017. 

 

Då åtgärderna i föreläggandet ska vara färdigställda efter det att bygg- och miljönämnden 

haft sitt junimöte och nämnden har uppehåll under juli månad innebär det en fördröjning i 

handläggningen om nämnden ska fatta ett eventuellt beslut om ansökan om verkställighet. 

 

Nämnden föreslås tilldela ordföranden Barbro Axelsson (S) särskild delegation att, vid 

behov, ansöka om verkställighet hos Kronofogden gällande föreläggande meddelat med stöd 

av strandskyddsbestämmelserna fastigheten Lindheden 1:3 (dnr 2015-356, BMN § 68). 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå tilldelande av särskild delegation för ansökan om 

verkställighet fastigheten Lindheden 1:3. 

 

_____________________________   

Beslut skickas till: 

Miljöenheten 
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BMN § 64 dnr 2017-372 

 

Delegation att besluta om ansökan om strandskyddsdispens för kabelskåp samt 

nedläggning av kabel, Kilane 1:59 

 

Miljöchef Susanne Nordström lämnar förslag om särskild delegation till ordföranden Barbro 

Axelsson (S) att på egen hand besluta i ärendet, i det fall ärendet visar sig fordra en dispens-

prövning. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att tilldela ordföranden Barbro Axelsson (S) särskild 

delegation att på egen hand besluta i ärendet 2017-372. 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Miljöenheten 
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BMN § 65  dnr 93/17 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage vid enbostadshus, Orren 17  

 

Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Thomas Carlson daterad 30 maj 2017 inklusive 

bilagor behandlas. 

 

Fastighetsägaren har ansökt om bygglov för nybyggnad av garage vid enbostadshus på Orren 17.  

Fastigheten ligger inom detaljplan 1585K-44 och har beteckningen BÖ2 vilket innebär område för 

bostadsändamål med 2 våningar. Ö medger att huvudbyggnader två och två sammanbyggas i 

tomtgräns. Ö får bebyggas med 1/5 = 20 procent. 

 

Fastigheten har en yta av 1 233 vilket medger en byggnadsyta på 247m². Fastigheten är bebyggd 

med 280 m² och ska bebyggas med ytterligare 40 m² vilket ger en yta av 320 m². Första avvikelsen 

medgavs 1972 för ett motionsrum på 90 m², den ligger på punktprickad mark. 

 

Den sökta åtgärden ligger på punktprickad mark som ej får bebyggas. 

 

Motiv för beslut 

 

Bestämmelser 
 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 § ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om 

1. Den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt 

denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket 

andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988). 

Bygg- och miljönämndens bedömning 
 

Den sökta åtgärden är förenlig med planens syfte och användningsområde men avviker i placering 

då den placeras på prickad mark och byggytan är större än detaljplanen medger. Bygg- och 

miljönämnden bedömer att bygglov kan beviljas med stöd av plan- och bygglagen:  

 

9 kap 30 b § p 2: 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 åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för 

att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

 

9 kap 30 c § p 2: Efter det att genomförandetiden för en detaljplan gått ut får bygglov utöver vad 

som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden innebär en sådan 

annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning 

som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 

 

9 kap 30 § 1 b: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden 

avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt 

denna lag. 
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Forts, BMN § 65 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap 30 § att bevilja bygglov 

för nybyggnad av garage fastigheten Orren 17. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden en avgift för bygglov inklusive 

startbesked och kungörelse om 7 673 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

 

Upplysningar 
 

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över den sökta åtgärden. Inga erinringar har 

framförts. 

 

Om ett bygglov, rivning 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 har lämnat ett startbesked i enlighet med 

10 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

 

_______________________ 

Beslut skickas till: 

Anders Jarl, Vassgatan 7, 662 34 Åmål 

Tillväxtenheten 
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BMN § 66 dnr 2017-000054 

 

Tydjebyn 1:78, information 

 

Bygg- och miljönämnden informerades den 18 april 2017 om ett föreläggande angående ovårdad 

fastighet (BMN § 43). Föreläggandet beslutades med stöd av delegation den 28 mars 2017, efter 

inkommen anmälan. 

 

Bygglovsingenjör Thomas Carlson redovisar de åtgärder som vidtagits av fastighetsägaren. Foton 

tagna före och efter föreläggandet visar att tomten har städats.  

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 

_____________________________ 
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BMN § 67 

 

Bygg- och miljönämndens budgetuppföljning 

 

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

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden noterar och lägger informationen till handlingarna. 

 

_____________________________ 
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BMN § 68 

 

Delegationsbeslut 
 

Följande dokument behandlas: 

 

- Sammanställning av delegationsbeslut från tillväxtenheten daterad 2017-06-13. 

- Sammanställning av delegationsbeslut från miljöenheten daterad 2017-06-13. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

_____________________________  
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BMN § 69 
 

Övrigt 

 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz informerar om bemanningen på tillväxtenheten. En 

medarbetare påbörjar inom kort föräldraledighet. En nyanställning har gjorts med tillträde i 

början av juli. Visst konsultstöd kommer att anlitas för bland annat arbete med detaljplaner. 

 

Barbro Axelsson (S) framför ett tack till tjänstemännen vid miljöenheten och tillväxtenheten 

för ett väl utfört arbete och ber att få tillönska alla en trevlig sommar. 

 

_______________________ 

 

 


