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BMN § 84 

 

Val av justerare 

 

Rebecca Asp Olson (L) utses att justera dagens protokoll. 

 

______________ 
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BMN § 85 

 

Fastställande av ärendelista 

 

Ärendelistan fastställs med ett tillägg: Tillsyn och handläggning avseende receptfria 

läkemedel. 

 

_________________________ 
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BMN § 86  dnr E 2017-484 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av planteringar, Annolfsbyn 1:7 

 

Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från miljöchef Susanne Nordström daterad 12 september 

2017 behandlas. 

 

Bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun mottog den 20 juli 2017 en ansökan om strand-

skyddsdispens för ”avstyckning av tomt” på fastigheten Annolfsbyn 1:7. Ansökan berörde 

två områden belägna i anslutning till Annolfsbyn 1:24 respektive Annolfsbyn 1:26. 

 

Fastighetsägaren har senare reviderat ansökan till att gälla anläggande av planteringar på de 

angivna områdena. Vidare har fastighetsägaren även kompletterat ansökan med ett andra-

handsyrkande. Andrahandsyrkandet innebär att fastighetsägaren vill, om det inte är möjligt 

att anlägga plantering på hela det önskade området, anlägga planteringar på största möjliga 

yta som är förenligt med strandskyddsbestämmelserna. Representant för bygg- och miljö-

nämnden har besökt platsen för de planerade planteringarna. 

 

Motiv för beslut 

 

Bestämmelser 

 

De delar av fastigheten Annolfsbyn 1:7 där fastighetsägaren planerar att anlägga planteringar 

ligger inom strandskyddat område. Inom ett strandskyddat område får man inte uppföra nya 

byggnader. Man får inte heller utföra anläggningar eller anordningar om det hindrar eller av-

håller 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 allmän-

heten 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 strandskydds-

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

särskilda skäl finns angivet i Miljöbalken (7 kap 18 c §). Dispens från strandskyddsbestäm-

melserna 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 

(7 kap 13 § Miljöbalken). 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

 

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

pens för planteringar på de områden som markerats med rosa på bilagorna 1 och 2. Detta 

eftersom områdena redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att de saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 

 

På platserna finns i dag anlagd trädgårdstomt som, enligt uppgift från fastighetsägaren, 

stadigvarande hävdats sedan 1970. Inom det rosamarkerade området på bilaga 1 finns även 

ett vedskjul som uppenbart, genom färgsättning och placering, upplevs höra till huvudbygg-

naden på 1:26. 
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Forts, BMN § 86 

 

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

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

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

skyddets syften eftersom de rosamarkerade områdena varken är allemansrättsligt tillgängliga 

eller av särskilt värde för växt- och djurliv. Förutsättningarna för att medge dispens inom de 

rosmarkerade områdena är därmed uppfyllda. 

 

Gällande det område som markerats med grönt på bilaga 1 till tjänsteskrivelsen bedömer 

bygg- och miljönämnden att det skulle strida mot strandskyddets syfte att ianspråkta platsen 

med planteringar. Området består av en skogsdunge som domineras av björkar. Bygg- och 

miljönämnden kan inte heller finna att det finns något tillämpligt särskilt skäl för att medge 

dispens inom det grönmarkerade området. Dispensansökan ska därför avslås avseende detta 

område. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

planteringar på de områden som markerats med rosa på bilagorna 1 och 2 till tjänsteskrivel-

sen. 

 

Dispensen förenas med nedanstående villkor: 

 

1. Endast den mark som markerats med rosa i bilagorna får tas i anspråk. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

planteringar på det område som markerats med grönt på bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, Barbro Dahl, 

Kallebäcksvägen 17 A, 412 75 Göteborg, personnummer 460219-5028, en avgift om 5 466 

kronor för den tid nämnden lagt ned i samband med handläggning av ärendet. Avgiften är 

satt i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa 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 för prövning innebär det att dispensbeslutet inte vinner laga 

kraft. En annan möjlighet att beslutet inte vinner laga kraft är att det överklagas. Påbörja inga 

åtgärder förrän beslutet vunnit laga kraft. 

 

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

enligt bifogad besvärshänvisning. 

 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Barbro Dahl, Kallebäcksvägen 17 A, 412 75 Göteborg 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 

Miljöenheten 
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BMN § 87  dnr E 2017-485 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad, Kilarna 1:26 

 

Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från miljöchef Susanne Nordström daterad 12 september 

2017 behandlas. 

 

Britt-Marie Hellzenius Fernandes har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna 

för att uppföra en komplementbyggnad på fastigheten Kilarna 1:26. Byggnaden ska använ-

das som gäststuga. Representant för bygg- och miljönämnden har besökt platsen. 

 

Motiv för beslut 
 

Bestämmelser 
 

Fastigheten Kilarna 1:26 ligger 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 (7 kap 15 § Miljöbalken). 

 

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

bestämmelserna (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 

(7 kap 13 § Miljöbalken). 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 
 

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

språk på ett sådant sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Platsen består idag 

av tomtmark ianspråktagen som parkeringsplats, grusupplag och ruderatmark. Platsen har 

inte heller några särskilda värden för växt- eller djurlivet. 

 

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

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

 

Bygg- och miljönämnden bedömer vidare att planerade åtgärder inte strider mot strand-

skyddets syften då området i dag varken är allemansrättsligt tillgängligt eller av särskilt 

värde för växt- och djurliv. Förutsättningarna för att medge dispens är därmed uppfyllda. 
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Forts, BMN § 87 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

en ny komplementbyggnad på fastigheten Kilarna 1:26. 

 

Dispensen förenas med nedanstående villkor: 

 

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

bifogas beslutet. 

2. Endast den yta som byggnaden upptar får tas i anspråk för ändamålet. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, Britt-Marie Hellzenius 

Fernandes, Ringstedsgatan 16, 164 48 Kista, personnummer 510226-0105, en avgift om 

5 466 kronor för den tid nämnden lagt ned på handläggningen av ärendet. Avgiften är satt i 

enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa för prövning och tillsyn enligt Miljö-

balken. 

 

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 för prövning innebär det att dispensbeslutet inte vinner laga 

kraft. En annan möjlighet att beslutet inte vinner laga kraft är att det överklagas. Påbörja inga 

åtgärder förrän beslutet vunnit laga kraft. 

 

Detta beslut gäller endast nämndens ställningstagande avseende strandskyddsbestämmel-

serna. Den planerade åtgärden kan även behöva prövas utifrån plan- och bygglagen. Fastig-

hetsägaren uppmanas därför kontakta tillväxtenhetens bygglovsavdelning. 

 

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

enligt bifogad besvärshänvisning. 

 

_____________________ 

Beslutet skickas till: 

Britt-Marie Hellzenius Fernandes, Ringstedsgatan 16, 164 48 Kista 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 

Miljöenheten 
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BMN § 88  dnr E 2017-489 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad, Kilarna 1:51 

 

Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från miljöchef Susanne Nordström daterad 12 september 

2017 behandlas. 

 

Peter Leander har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 

komplementbyggnad på fastigheten Kilarna 1:51. Byggnaden ska användas för boende och 

som gäststuga. Representant för bygg- och miljönämnden har besökt platsen. 

 

Motiv för beslut 

 

Bestämmelser 
 

Fastigheten Kilarna 1:51 ligger 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 (7 kap 15 § Miljöbalken).  

 

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

bestämmelserna (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 

(7 kap 13 § Miljöbalken). 

 

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 

idag av tomtmark ianspråktagen som parkeringsplats och grusad yta. Platsen har inte heller 

några särskilda värden för växt- eller djurliv. 

 

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

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

 

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

strandskyddets syften eftersom området i dag varken är allemansrättsligt tillgängligt eller av 

särskilt värde för växt- och djurlivet. Förutsättningarna för att medge dispens är därmed 

uppfyllda. 
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Forts, BMN § 88 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

en ny komplementbyggnad på fastigheten Kilarna 1:51. 

 

Dispensen förenas med nedanstående villkor: 

 

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

bifogas beslutet. 

2. Endast den yta som byggnaden upptar får tas i anspråk för ändamålet. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden Peter Leander, Kilarna 2210, 

662 91 Åmål, personnummer 720319-6279, en avgift om 5 466 kronor för den tid nämnden 

lagt ned på handläggningen av ärendet. Avgiften är satt i enlighet med av kommunfullmäk-

tige fastställd taxa 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, annars upphör dispensen att gälla. Detta framgår av 7 kap 18 h § Miljöbalken. 

 

Länsstyrelsen i 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 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. 

 

Detta beslut är endast nämndens ställningstagande avseende strandskyddsbestämmelserna. 

Den planerade åtgärden kan även behöva prövas utifrån plan- och bygglagen. Fastighets-

ägaren uppmanas därför att kontakta tillväxtenhetens bygglovsavdelning. 

 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götalands län enligt bifogad besvärs-

hänvisning. 

 

_____________________ 

Beslutet skickas till: 

Peter Leander, Kilarna 2210, 662 91 Åmål 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 

Miljöenheten  
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BMN § 89 
 

Ställningstagande avseende tillsyn enligt strandskyddsbestämmelserna, Fagerhult 1:29 

 

Miljöchef Susanne Nordström redogör för omständigheterna i ärendet samt för bygg- och 

miljönämndens skyldigheter som prövnings- och tillsynsmyndighet i enlighet med strand-

skyddslagstiftningen. 

 

Mark- och miljööverdomstolen har i fråga om strandskyddsdispens för bostadshus på fastig-

heten Fagerhult 1:29 inte funnit skäl att bevilja fastighetsägaren prövningstillstånd, mål nr 

M 4278-17. Mark- och miljödomstolens avgörande, mål nr M 4440-16, står därmed fast. 

 

Bygg- och miljönämnden kan konstatera att det på fastigheten finns en mindre byggnad av 

äldre datum. Fastighetsägaren har inte kunnat styrka att byggnaden har uppförts före strand-

skyddsbestämmelserna trädde i kraft. Byggnaden har inte någon strandskyddsdispens. I och 

med att det i prövningsärendet slagits fast att byggnaden inte kan utgöra skäl för ny dispens 

ska bygg- och miljönämnden, i egenskap av tillsynsmyndighet för strandskyddsbestämmel-

serna, ta ställning till fortsatta tillsynsåtgärder. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar enhälligt att inte vidta några tillsynsåtgärder på fastigheten 

Fagerhult 1:29. 

 

 

_____________________ 

Beslutet skickas till: 

Miljöenheten 
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BMN § 90 
 

Uppföljning av åtgärdsföreläggande och ställningstagande avseende Lindheden 1:3 

 

Miljöchef Susanne Nordström visar foton tagna vid senaste besöket på fastigheten samt 

redogör för bygg- och miljönämndens skyldigheter som prövnings- och tillsynsmyndighet 

i enlighet med strandskyddslagstiftningen. 

 

Garaget på fastigheten Lindheden 1:3 är flyttat till den placering som meddelats dispens av 

nämnden. Bastun som tidigare dispensgivits avseende strandskyddet är nu placerad på annan 

plats än den beslutade. Ytorna där garaget och bastun tidigare varit belägna är till största del 

lämnade till i fred för naturen att återetablera. Nya stolpar, som skulle kunna användas som 

början till en grind, samt nya lampor har satts ut på platser utanför den av nämnden fast-

ställda tomtplatsavgränsningen. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att föreläggandet (beslutat 2015-08-20, dnr E 2015-356) 

inte efterlevts i sin helhet samt att ytterligare tillsynsåtgärder ska vidtas. 

 

Bygg- och miljönämnden uppdrar åt miljöchef Susanne Nordström att uppmana fastighets-

ägaren att ansöka om ny strandskyddsdispens för bastuns nuvarande placering, alternativt 

flytta bastun till den sedan tidigare dispensgivna platsen. Nämnden avser att hantera en sådan 

ansökan till reducerad avgift (50 procent avgiftsnedsättning). Dessutom ska fastighetsägaren 

informeras om problematiken med stolpar och lampor i relation till beslutad tomtplatsavgräns-

ning samt att ytterligare tillsynsåtgärder kan bli aktuella från nämndens sida om inte tomt-

platsavgränsningen respekteras. 

 

 

_____________________ 

Beslutet skickas till: 

Leif Maerker, Förpiken 1, 426 74 Västra Frölunda 

Miljöenheten  
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Bygg- och miljönämndens budgetuppföljning 

 

Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning till och med 19 september 2017. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande och 

lägger uppföljningen till handlingarna. 

 

 

_____________________________ 
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Delegationsbeslut 
 

Följande dokument behandlas: 

 

- Sammanställning av delegationsbeslut från tillväxtenheten daterad 2017-09-19. 

- Sammanställning av delegationsbeslut från miljöenheten daterad 2017-09-19. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

 

_____________________________ 
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Övertagande av tillsyn och handläggning avseende receptfria läkemedel 

 

Miljöchef Susanne Nordström informerar om inlämnat förslag från Dalslands Alkohol- och 

Tobaksenhet om övertagande av tillsyn och handläggning avseende försäljning av receptfria 

läkemedel. 

 

Dalslands Alkohol- och Tobaksenhet i Melleruds kommun har sedan tidigare delegation från 

Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun för tillsyn och handläggning avseende försälj-

ning av alkohol, tobak och e-cigaretter. Tillsynen i Åmåls kommun avseende försäljning av 

receptfria läkemedel är däremot bygg- och miljönämndens ansvarsområde. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden ger miljöchef Susanne Nordström i uppdrag att till nästa nämnd-

sammanträde återkomma med en tjänsteskrivelse som underlag för nämndens beslut.  

 

 

________________________________ 

Beslutet skickas till: 

Miljöenheten 
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Övrigt 
 

Miljöchef Susanne Nordström informerar nämnden om kommande behandling i kommunstyrelsen 

av delårsbokslut Tertial 2, 2017. 

 

 

________________ 


