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Norrtull kl. 13.30 – 15.10 

 
 

Beslutande 
 

Barbro Axelsson (S) 

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 Miljöchef Susanne Nordström 

Bygglovsingenjör Thomas Carlson 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 95 - 103 
Cathrine Edlund  

Ordförande 

  

Barbro Axelsson 

Justerande 

 

 

 
Michael Karlsson 

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

Nämnd Bygg- och miljönämnden Organ  
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anslags nedtagande 2017- 

Förvaringsplats 
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Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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BMN § 95 

 

Val av justerare 

 

Michael Karlsson (M) utses att justera dagens protokoll. 

 

______________ 
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BMN § 96 

 

Fastställande av ärendelista 

 

Ärendelistan fastställs. 

 

________________________ 
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BMN § 97  dnr E 2017-569 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för befintlig tillbyggnad av bostadshus, fastigheten 

Kingebol 1:34 

 

Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från miljöchef Susanne Nordström daterad 9 oktober 2017 

behandlas. 

 

Fastighetsägaren Rolf Petersson har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

befintlig tillbyggnad av huvudbyggnaden på fastigheten Kingebol 1:34. Den ursprungliga 

byggnaden, som är 28 kvm, kompletterades 2014 med en tillbyggnad på ytterligare 28 kvm.  

 

I samband med ansökan om bygglov för tillbyggnaden fick fastighetsägaren besked om att 

tillbyggnaden inte behövde strandskyddsprövas. Efter sommaren 2017 kontaktade fastighets-

ägaren tillväxtenhetens bygglovsavdelning och lämnade in en kontrollplan för tillbyggnaden. 

I samband med upprättandet av ett slutbesked kunde tillväxtenheten konstatera att utbygg-

naden var så omfattande att den behöver dispensprövas mot strandskyddsbestämmelserna. 

Fastighetsägaren hänvisade till det tidigare muntliga beskedet att strandskyddsdispens inte 

behövs för tillbyggnaden. Eftersom det inte finns något som styrker det muntliga beskedet i 

fastighetens akt valde dock fastighetsägaren att, i efterhand, ansöka om strandskyddsdispens 

för den uppförda tillbyggnaden. Representant för bygg- och miljönämnden har besökt 

platsen. 

 

Motiv för beslut 

 

Bestämmelser 

 

Fastigheten Kingebol 1:34 ligger inom Ånimmens strandskyddsområde. Inom ett strand-

skyddat 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 färdas fritt. Byggnader eller byggnaders användning får inte heller 

ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller all-

mänheten 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 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 befintliga utbyggnaden redan tagits i 

anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Platsen består 

av etablerad tomtmark. Att platsen på detta sätt tagits i anspråk utgör ett av de tillämpliga 

särskilda skälen som listas i 7 kap 18 c § Miljöbalken. Bygg- och miljönämnden bedömer 

vidare att den vidtagna åtgärden inte strider mot strandskyddets syften eftersom området 

varken är allemansrättsligt tillgängligt eller av särskilt värde för växt- och djurliv. 
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Forts, BMN § 97 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

befintlig tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Kingebol 1:34. Endast den mark som 

behövs för ändamålet får tas i anspråk. 

 

Dispensen förenas med nedanstående villkor: 

 

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

bifogas beslutet. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, Rolf Petersson, Pipersgatan 

6, 112 24 Stockholm, personnummer 510808-6215, en avgift om 5 466 kronor för den tid 

nämnden lagt ned på handläggning av ärendet. Avgiften är satt i enlighet med av kommun-

fullmäktige 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, i annat fall 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. 

 

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

enligt bifogad besvärshänvisning. 

 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Rolf Petersson, Pipersgatan 6, 112 24 Stockholm 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 

Miljöenheten 
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BMN § 98  dnr E 2017-572 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för fem glashus, fastigheterna Henriksholm 1:1 och 

Henriksholm1:4 

 

Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från miljöchef Susanne Nordström daterad 10 oktober 

2017 behandlas. 

 

Bygg- och miljönämnden fick den 27 september 2017 in en ansökan om strandskyddsdispens 

för fem befintliga glashus belägna på fastigheterna Henriksholm 1:1 och 1:4. Byggnaderna är 

5,6 kvm stora och består av trä och plexiglas. Glashusen har uppförts under augusti 2017 i 

samband med ett projekt kallat ”The 72 Hour Cabin”. Projektet är ett nationellt marknads-

föringsprojekt initierat av Visit Sweden i samarbete med Västsvenska Turistrådet, Dalslands 

Turist AB, lokala entreprenörer och fastighetsägaren Staffan Berger. 

 

På ön Henriksholm bedriver Staffan Berger uthyrningsverksamhet för besökare som vill 

semestra eller konferera i herrgårdsmiljö. Både herrgården och dess paviljong belägna på ön 

hyrs ut. Verksamheten bedrivs i samarbete med Dalslands Gästgiveri på fastlandet. Fastig-

hetsägaren vill nu komplettera verksamheten med uthyrning av de glashus som ingått i pro-

jektet. Herrgårdens paviljong ska fungera som servicebyggnad för glashusen. De perioder 

som herrgården inte hyrs ut fungerar den, i varje fall delar av tiden, som privat bostad. 

 

Johan Abenius från Dalslands Turist AB kontaktade bygg- och miljönämnden i slutet av juli 

2017 för att informera om projektet. Han poängterade att projektet behövde genomföras med 

en mycket snäv tidsram. De tjänstemän som var i tjänst informerade om gällande bestäm-

melser och att det kan innebära konsekvenser att överträda dessa.  

 

Bestämmelser 
 

Fastigheterna Henriksholm 1:4 och 1:1 ligger helt respektive delvis inom strandskyddat om-

råde. 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 be-

träda 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 

än tidigare 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 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. 
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Forts, BMN § 98 

 

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över strandskyddet i Åmåls Kommun. I 26 kapitlet 

Miljöbalken regleras hur tillsynen ska bedrivas. Bland annat anges att tillsynsmyndigheten 

ska kontrollera efterlevnaden av Miljöbalken samt vidta de åtgärder som behövs för att 

åstadkomma rättelse om balkens bestämmelser har överskridits. 

 

Tillsynsmyndigheten får, för detta ändamål, meddela de förelägganden och förbud som be-

hövs för att Miljöbalken, 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 Miljöbalken, att lämna de uppgifter och hand-

lingar som behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten. 

 

Yrkanden 
 

Michael Karlsson (M) och Sven Callenberg (C) yrkar att ärendet ska återremitteras med 

följande motivering: 

 

”Det aktuella projektet ”The 72 Hour Cabin” har fått världstäckande uppmärksamhet och 

underlaget bör därför kompletteras med information kring projektets upplägg före beslut 

fattas. Då ärendet utöver lagstiftningsdel även är av strategisk art ska det delges kommun-

styrelsen för information, som ett led i återremissens handläggning. Ansvarig för åter-

remissens handläggning är bygg- och miljönämndens ordförande Barbro Axelsson (S).” 

 

Barbro Axelsson (S) och Sofia Karlsson (S) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden har beslutat om åter-

remiss. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att återremittera ärendet med anmäld motivering:  

 

”Det aktuella projektet ”The 72 Hour Cabin” har fått världstäckande uppmärksamhet och 

underlaget bör därför kompletteras med information kring projektets upplägg före beslut 

fattas. Då ärendet utöver lagstiftningsdel även är av strategisk art ska det delges kommun-

styrelsen för information, som ett led i återremissens handläggning. Ansvarig för åter-

remissens handläggning är bygg- och miljönämndens ordförande Barbro Axelsson (S).” 

 

_____________________ 

Beslutet skickas till: 

Miljöenheten 

Barbro Axelsson (S)  
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BMN § 99  dnr E 2017-572 

 

Anmälan om åtalsprövning för brott mot områdesskydd, fastigheterna Henriksholm 

1:1 och Henriksholm 1:4, Åmåls kommun 

 

Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från miljöchef Susanne Nordström daterad 10 oktober 

2017 föreligger. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

 

____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Miljöenheten  
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BMN § 100  dnr E 2017-549 

 

Förfrågan om att överta tillsynen av receptfria läkemedel 

 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström daterad 20 september 2017 inklusive 

bilaga behandlas. 

 

Dalslands alkohol- och tobaksenhet har vänt sig till bygg- och miljönämnden med förfrågan 

om att ta över tillsynen av receptfria läkemedel i Åmåls Kommun. Ärendet har behandlats i 

bygg- och miljönämndens presidium samt diskuterats av bygg- och miljönämndens och vård- 

och omsorgsnämndens båda ordförande. Därefter har bygg- och miljönämnden gett miljö-

chefen i uppdrag att skriva en tjänsteskrivelse med ett förslag till beslut som innebär att 

tillsynen av receptfria läkemedel ska fortsätta att bedrivas på samma sätt som hittills. 

 

Motiv för beslut 
 

I enlighet med Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglemente, antagen 29 februari 

2012 (KF 26 §) bedriver bygg- och miljönämnden i Åmåls Kommun tillsynen av försäljning 

av receptfria läkemedel.  

 

Dalslands alkohol- och tobaksenhet har på eget initiativ vänt sig till bygg- och miljönämnden 

i Åmåls Kommun med förfrågan om att ta över denna tillsyn. Enheten bedriver i dag tillsyn 

enligt tobakslagen i Åmåls Kommun. Tobakstillsynen bedrivs på delegation av vård- och 

omsorgsnämnden. Dalslands alkohol- och tobaksenhet vill, vid ett eventuellt övertagande av 

tillsynen av receptfria läkemedel, fortsätta att arbeta på uppdrag av och rapportera direkt till 

vård- och omsorgsnämnden. För att detta arbetssätt ska vara möjligt krävs en förändring i 

Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglemente. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att lämna Dalslands alkohol- och tobaksenhets förfrågan 

om att ta över tillsynen av receptfria läkemedel utan åtgärd. 

 

_____________________ 

Beslutet skickas till: 

Yvonne Pettersson, Dalslands alkohol- och tobaksenhet, Box 64, 464 80 Mellerud 

Miljöenheten 
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BMN § 101 

 

Bygg- och miljönämndens budgetuppföljning 

 

Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning till och med 16 oktober 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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BMN § 102 

 

Delegationsbeslut 
 

Följande dokument behandlas: 

 

- Sammanställning av delegationsbeslut från tillväxtenheten daterad 2017-10-17. 

- Sammanställning av delegationsbeslut från miljöenheten daterad 2017-10-17. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

_____________________________ 
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BMN § 103 
 

Övrigt 
 

Mötesplanering för 2018 presenteras vid nästkommande nämndsammanträde. 

 

__________ 


