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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 

Plats och tid 
 

Norrtull kl. 13.30 – 14.35 

 
 

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 Miljöchef Susanne Nordström, Miljöenheten 

Bygglovsingenjör/samordnare Thomas Carlson, Tillväxtenheten 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund, Kanslienheten 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 104 – 111 
Cathrine Edlund  

Ordförande 

  

Barbro Axelsson 

Justerande 

 

 

 
Sven Callenberg 

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

Nämnd Bygg- och miljönämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2017-11-14 

Datum för 

anslags uppsättande 2017- 
Datum för 

anslags nedtagande 2017- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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BMN § 104 

 

Val av justerare 

 

Sven Callenberg (C) utses att justera dagens protokoll. 

 

______________ 
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BMN § 105 

 

Fastställande av ärendelista 

 

Ärendelistan fastställs. 

 

________________________ 
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BMN § 106  dnr E 2017-572 

 

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

Henriksholm1:4 

 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 17 oktober 2017 om återremiss, BMN § 98. 

 

Bygg- och miljönämnden fick den 27 september 2017 in en ansökan från fastighetsägaren 

Staffan Berger om strandskyddsdispens för fem befintliga glashus på Henriksholm 1:1 och 

Henriksholm 1:4. Byggnaderna som är 5,6 kvm stora består av trä och plexiglas. Glashusen 

har uppförts under augusti 2017 i samband med ett projekt vid namn ”The 72 Hour Cabin”. 

 

”The 72 Hour Cabin” är ett projekt initierat av Visit Sweden i samarbete med Västsvenska 

Turistrådet, Dalslands Turist AB, lokala entreprenörer samt fastighetsägaren Staffan Berger.  

 

Förslag till beslut 

 

Bygg- och miljönämndens ordförande Barbro Axelsson (S) yrkar: 

 

”Bygg- och miljönämnden beslutar enhälligt att medge strandskyddsdispens för samtliga fem 

glashus på fastigheterna Henriksholm 1:1 och Henriksholm 1:4. Följande motiveringar 

åberopas: Miljöbalken 7 kap 18 c § punkterna 3, 4 och 6: 

 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 

inte kan tillgodoses utanför området (se ”The 72 Hour Cabin”), 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genom-

föras utanför området (se ”The 72 Hour Cabin”), 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

 

Bygg- och miljönämnden ser dessutom en ökad tillgänglighet för friluftsintressen då dessa 

glashus inte verkar avhållande utan i stället inbjuder till besök. 

 

Bygg- och miljönämnden ser inte något hot mot bevarandet av goda livsvillkor för växt- och 

djurliv på land och i vatten. 

 

Bygg- och miljönämnden bedömer att de områden där glashusen har placerats behöver tas i 

anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Ett mycket angeläget intresse 

innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär, 

vilket projektet ”The 72 Hour Cabin” är. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, Staffan Berger, Stenebynäs, 

660 10 Dals Långed, en avgift om 5 466 kronor för den tid nämnden lagt ned på handlägg-

ning av ärendet. Avgiften är satt i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa för 

prövning och tillsyn enligt Miljöbalken.” 

 

Miljöenhetens bedömning 
 

Miljöchef Susanne Nordström avråder bygg- och miljönämnden från att fatta det föreslagna 

beslutet då de förutsättningar som lagen kräver för att bevilja strandskyddsdispens, för åt-

minstone fyra av de fem byggnaderna, inte föreligger. 
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Forts, BMN § 106 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar enhälligt att medge strandskyddsdispens för samtliga fem 

glashus på fastigheterna Henriksholm 1:1 och Henriksholm 1:4. Följande motiveringar 

åberopas: Miljöbalken 7 kap 18 c § punkterna 3, 4 och 6: 

 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 

inte kan tillgodoses utanför området (se ”The 72 Hour Cabin”), 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genom-

föras utanför området (se ”The 72 Hour Cabin”), 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

 

Bygg- och miljönämnden ser dessutom en ökad tillgänglighet för friluftsintressen då dessa 

glashus inte verkar avhållande utan i stället inbjuder till besök. 

 

Bygg- och miljönämnden ser inte något hot mot bevarandet av goda livsvillkor för växt- och 

djurliv på land och i vatten. 

 

Bygg- och miljönämnden bedömer att de områden där glashusen har placerats behöver tas i 

anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Ett mycket angeläget intresse 

innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär, 

vilket projektet ”The 72 Hour Cabin” är. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, Staffan Berger, Stenebynäs, 

660 10 Dals Långed, en avgift om 5 466 kronor för den tid nämnden lagt ned på handlägg-

ning 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 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, se 

bifogad besvärshänvisning. 

 

______________________ 

Beslutet skickas till: 

Staffan Berger, Stenebynäs, 660 10 Dals Långed 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 

Miljöenheten  
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BMN § 107 
 

Ställningstagande för vidare tillsyn, Lindheden 1:3 

 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 september 2017, BMN § 90, om ytterligare 

tillsynsåtgärder då det föreläggande som beslutades 20 augusti 2015, dnr E 2015-356, inte 

har efterlevts i sin helhet. Bygg- och miljönämnden gav den 19 september 2017 miljöchef 

Susanne Nordström i uppdrag att vidta ytterligare tillsynsåtgärder. 

 

Två inkomna svar från fastighetsägaren Leif Maerker med anledning av nämndens beslut 

den 19 september behandlas. Svaren är daterade 2 november respektive 12 november 2017. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Efter att ha tagit del av fastighetsägarens båda skrivelser vidhåller bygg- och miljönämnden 

sitt beslut fattat 19 september 2017, BMN § 90. 

 

____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Leif Maerker, Förpiken 1, 426 74 Västra Frölunda 

Miljöenheten  
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BMN § 108  dnr E 2016-707 

 

Uppföljning Internkontrollplan 2017 för bygg- och miljönämnden 

 

Rapport daterad 6 november 2017 från miljöchef Susanne Nordström och samordnare vid 

tillväxtenheten Thomas Carlson behandlas. 

 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det ska finnas en god intern kontroll 

medan respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verk-

samhetsområde. 

 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen/nämnden varje år anta en sär-

skild plan för uppföljning av den interna kontrollen (internkontrollplan). Styrelsen/nämnden 

har en skyldighet att styra och löpande följa den interna kontrollen men även möjlighet att 

utöva tillsyn och utvärdera det interna kontrollsystemet. 

 

De processer och rutiner som ska följas upp har fastställts av nämnden och valts ut efter ge-

nomförd riskanalys. Bygg- och miljönämnden har avseende internkontrollplan 2017 beslutat 

om uppföljning av följande processer/rutiner: 

 

- Tillväxtenhetens rutin för hantering av bygglov inom detaljplan 

- Miljöenhetens konvertering av ärendehanteringssystem 

 

Resultat från uppföljning av intern kontroll 
 

Processrutiner Risker Resultat – uppföljning intern kontroll 

Bygglovsansökan Bygglovsansökan 

beviljas mot fel 

detaljplan 

Processen/rutinen fungerar (i allt väsentligt) 

Kommentar 

Stickprov har utförts på bygglov för att 

säkerställa granskning mot rätt detaljplan. 

Inga anmärkningar har noterats. (Bygg- och 

miljönämnden) 

 

Konvertering av 

ärendehanterings-

system 

Att kraven gällande 

myndighetsutövning 

inte efterlevs 

Processen/rutinen fungerar (i allt väsentligt) 

Kommentar 

Konverteringen pågår för närvarande vilket 

innebär att konsekvenserna ännu inte kan 

överblickas fullt ut. (Bygg- och 

miljönämnden) 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att lämna rapporten till kommunstyrelse och kommun-

revision. 

_____________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 

Miljöenheten 

Tillväxtenheten 
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BMN § 109 

 

Bygg- och miljönämndens budgetuppföljning 

 

Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning till och med 14 november 2017. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

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

lägger budgetuppföljningen till handlingarna. 

 

_____________________________ 
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BMN § 110 

 

Delegationsbeslut 
 

Följande dokument behandlas: 

 

- Sammanställning av delegationsbeslut från tillväxtenheten daterad 2017- 11-14. 

- Sammanställning av delegationsbeslut från miljöenheten daterad 2017-11-14. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

_____________________________ 
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BMN § 111 
 

Övrigt 
 

Till årets sista nämndsammanträde den 5 december inbjuds tjänstemän från miljöenheten och 

tillväxtenheten. 

 

__________ 


