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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 

Plats och tid 
 

Norrtull kl. 13.30 – 16.57 

 
 

Beslutande 
 

Barbro Axelsson (S), ordförande 

Sofia Karlsson (S) 

Pertti Rolöf (S) 

Sven Callenberg (C) 

Michael Karlsson (M) 

 Ersättare Göran Karlsson (S), §§ 112-125 

Bengt Olsson (C) 

Rebecca Asp Olson (L) 

 

 
Övriga deltagare Miljöchef Susanne Nordström 

Enhetschef Thomas Carlson 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Andreas Langenbach 

Johanna Ericsson, temporär resurs miljöenheten 

Miljöinspektör Kent Gustawsson, §§ 125-127 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Ulf Malmsten, §§ 125-127 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Angelica Samuelsson, §§ 125-127 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jenny Apelgren, §§ 125-127 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund 

 
Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 112 – 127 
Cathrine Edlund  

Ordförande 

  

Barbro Axelsson 

Justerande 

 

 

 
Sofia Karlsson 

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

Nämnd Bygg- och miljönämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2017-12-05 

Datum för 

anslags uppsättande 2017- 
Datum för 

anslags nedtagande 2017- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 

 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2017-12-05 2(19) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

Innehållsförteckning Sid 

 

BMN § 112 Val av justerare 3 

BMN § 113 Fastställande av ärendelista 4 

BMN § 114 Länsstyrelsens beslut Lindheden 1:3 5 

BMN § 115 Länsstyrelsens beslut Henriksholm 1:1, 1:4 6 

BMN § 116 Inkommen synpunkt Henriksholm 1:1, 1:4 7 

BMN § 117 Prövning områdesskydd Henriksholm 1:1, 1:4 8 

BMN § 118 Inkommen skrivelse Fagerhult 1:29  9 

BMN § 119 Inkommen skrivelse Lindheden 1:3  10 

BMN § 120 Bygglovsansökan Västra-Korsbyn 1:29 11 

BMN § 121 Bygglovsansökan Slommerud 1:25  12 

BMN § 122 Budgetuppföljning  14 

BMN § 123 Delegationsbeslut  15 

BMN § 124 Digitalisering nämndadministration  16 

BMN § 125 Sammanträdesplan 2018  17 

BMN § 126 Verksamhetsplan/tillsynsplan, behovsutredning 18 

BMN § 127 Övrigt  19 
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BMN § 112 

 

Val av justerare 

 

Sofia Karlsson (S) utses att justera dagens protokoll. 

 

______________ 
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BMN § 113 

 

Fastställande av ärendelista 

 

Ärendelistan fastställs med ett tillägg: Inkommen fråga, Lindheden 1:3. 

 

________________________ 
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BMN § 114  dnr E 2017-325 

 

Länsstyrelsens beslut i överklagat beslut om nekad strandskyddsdispens för odling 

samt tomtplatsavgränsning, fastigheten Lindheden 1:3 
 

Miljöchef Susanne Nordström informerar om Länsstyrelsens Västra Götalands län beslut 

daterat 2017-11-21. 

 

Länsstyrelsen gör samma bedömning som bygg- och miljönämnden och avslår över-

klagandet. 

 

Länsstyrelsens beslut har därefter överklagats av fastighetsägaren till mark- och 

miljödomstolen. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

______________________ 

Skickas till: 

Miljöenheten 

  



 Sammanträdesprotokoll  
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2017-12-05 6(19) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

BMN § 115  dnr E 2017-572 

 

Länsstyrelsens beslut om prövning av beviljad strandskyddsdispens, fastigheterna 

Henriksholm 1:1 och Henriksholm 1:4 

 

Miljöchef Susanne Nordström informerar om Länsstyrelsens Västra Götalands län beslut 

daterat 2017-11-27. 

 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § Miljöbalken att pröva bygg- och miljö-

nämndens beslut daterat 2017-11-14, BMN § 106, om beviljande av strandskyddsdispens 

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

 

Länsstyrelsen har för sin prövning rekvirerat samtliga handlingar i ärendet från kommunen. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

____________________________ 

Skickas till: 

Miljöenheten 
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BMN § 116  dnr E 2017-572 

 

Synpunkt på beviljad strandskyddsdispens, Henriksholm 1:1 och Henriksholm 1:4 

 

Bygg- och miljönämnden tar för kännedom del av inkomna synpunkter adresserade till 

nämnden från Thomas Bierman, boende i Berlin men sedan 20 år tillbaka även fritids-

boende i Dalsland och bekant med det aktuella området. 

 

I ett mejl daterat 2017-11-23 framförs synpunkter på att strandskyddsdispens beviljats. 

  

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden lägger synpunkterna till handlingarna. 

 

_____________________ 

Skickas till: 

Miljöenheten 
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BMN § 117  dnr E 2017-572 

 

Prövning avseende överträdelse av strandskyddsbestämmelserna, fastigheterna 

Henriksholm 1:1 och Henriksholm 1:4 

 

Ärendet bordlades 2017-10-17, BMN § 99. Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne 

Nordström daterad 2017-10-10 föreligger. 

 

Bygg- och miljönämnden kan konstatera att de fem aktuella glashusen uppfördes innan 

strandskyddsdispensen beviljades av bygg- och miljönämnden 2017-11-14, BMN § 106. 

 

Bygg- och miljönämnden har därmed en laga skyldighet enligt 26 kap 2 § Miljöbalken att 

anmäla förhållandet för prövning avseende överträdelse av strandskyddsbestämmelserna. 

 

Yrkanden 
 

Sven Callenberg (C) yrkar att ärendet ska strykas från dagens ärendelista med hänvisning 

till att nämnden bör avvakta resultatet av Länsstyrelsens Västra Götalands län prövning av 

beviljad strandskyddsdispens. 

 

Pertti Rolöf (S) yrkar att beslut ska fattas vid dagens sammanträde med hänvisning till 

nämndens laga skyldighet enligt Miljöbalken. 

 

Beslutsgång 
 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar att avgöra 

ärendet vid dagens sammanträde. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar, med anledning av att byggnaderna uppfördes innan 

strandskyddsdispensen beviljades, att i enlighet med nämndens skyldighet reglerad i 

26 kap 2 § Miljöbalken anmäla förhållandet för prövning avseende överträdelse av 

strandskyddsbestämmelserna på Henriksholm 1:1 och Henriksholm 1:4. 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Polismyndigheten, Polisregion Väst, Box 429, 401 26 Göteborg 

Miljöenheten  
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BMN § 118 

 

Inkommen skrivelse gällande fastigheten Fagerhult 1:29 

 

Från fastighetsägaren Kenneth Jonsson med flera föreligger skrivelse daterad 2017-11-24 

gällande Fagerhult 1:29. 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 
 

Bygg- och miljönämnden kan konstatera att det beslut som nämnden tagit gällande ansökan 

om strandskyddsdispens för bostadshus, flytt av friggebod samt avloppsanläggning på fas-

tigheten Fagerhult 1:29 har överklagats till Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen samt 

Mark- och miljööverdomstolen. Såväl Länsstyrelsen som Mark- och miljödomstolen har 

bedömt sakfrågan på samma sätt som bygg- och miljönämnden. Mark- och miljööverdom-

stolen har inte beviljat prövningstillstånd i ärendet. 

 

Med hänvisning till ovanstående ser bygg- och miljönämnden inte anledning att bemöta 

fastighetsägarens skrivelse ytterligare med avseende på sakfrågan. Den är redan utredd till 

högsta instans. 

 

Bygg- och miljönämnden vill däremot framföra att den vänder sig mot de påståenden och 

den ton fastighetsägaren använder i sin skrivelse. Såväl nämndens politiker som miljöchefen 

beskrivs på ett sätt som inte överensstämmer med verkligheten. Särskild tydligt blir detta i de 

upprepade påståendena om att miljöchefen ska ha ljugit för bygg- och miljönämnden om 

omständigheterna i ärendet. Miljöchefen varken har eller kan ha gjort detta då hon inte har 

handlagt ärendet eller varit föredragande i nämnden. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att inte vidta några ytterligare åtgärder med anledning av 

den inkomna skrivelsen från fastighetsägaren till Fagerhult 1:29. 

 

____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Madeleine Möller, Tössbovägen 5, 662 98 Tösse 

Miljöenheten 
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BMN § 119 

 

Inkommen skrivelse Lindheden 1:3 

 

Från fastighetsägaren till Lindheden 1:3 föreligger en inkommen skrivelse daterad 2017-11-28. 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 
 

Bygg- och miljönämnden har tidigare tagit ställning i frågan gällande uppföljning av det åt-

gärdsföreläggande som beslutats av nämnden 2015-08-20 (E 2015-356). Enligt nämndens 

bedömning framgår svaren på de frågor som fastighetsägaren nu inkommit med, av tidigare 

handlingar. Nämnden uppmanar fastighetsägaren att särskilt beakta bilagorna till respektive 

handlingar. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden hänvisar fastighetsägaren till Lindheden 1:3 till nämndens tidigare 

beslut (BMN 2017-09-19, § 90) samt till den skrivelse miljöchefen upprättat 2017-10-25 

(E 2015-356) för svar på de frågor fastighetsägaren har inkommit med i skrivelse daterad 

2017-11-28. 

 

____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Leif Maerker, Förpiken 1, 426 74 Västra Frölunda 

Miljöenheten 
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BMN § 120  dnr 190/17 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Västra-Korsbyn 1:29 
 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Thomas Carlson daterad 2017-11-21 inklusive bilagor 

behandlas. 

 

Bertil Lindbergh har ansökt om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Västra-Korsbyn 1:29. 

Fastigheten är belägen mellan Bergtjärn och Ånimmen. På fastigheten finns ett bostadshus. En 

Lantmäteriförrättning kommer att göras om ansökan godkänns. 

 

Motiv för beslut 
 

Bestämmelser 

 

Enligt 9 kap 31 § ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 §, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap och 8 kap 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 

första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag 

(2014:900). 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

 

Fastigheten berörs inte av fornminnen, biotopskyddat eller strandskyddat område. Nämndens 

bedömning är att bygglov kan beviljas. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 § att bevilja 

bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Västra-Korsbyn 1:29. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden en avgift om 7 973 kronor för 

handläggning av bygglov inklusive startbesked och kungörelse, i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 

Upplysningar 
Om ett bygglov, rivnings- eller marklov inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 

från den dag beslutet vann laga kraft upphör lovet att gälla. 

 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökanden ska kontakta tillväxtenheten för ett tekniskt 

samråd. 
 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- 

och bygglagen.  

 

Anmälan ska ske till miljöenheten angående eventuell avloppsanläggning. 

 

____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Bertil Lindbergh, PL 311, 662 97 Ånimskog 

Tillväxtenheten 
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BMN § 121  dnr 212/17 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad/återuppbyggnad av enbostadshus, Slommerud 1:25 
 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Thomas Carlson daterad 2017-11-24 inklusive bilagor 

behandlas. 

 

Anna-Lena Nyström har ansökt om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Slommerud 1:25 då det tidigare har brunnit ner. 

 

Motiv för beslut 

 

Bestämmelser 
 

Enligt 9 kap 31 § ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 §, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap och 8 kap 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 

första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag 

(2014:900). 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 
 

Fastigheten berörs inte av fornminnen eller biotopskyddat området. Bygg- och miljönämndens 

bedömning är att bygglov kan beviljas. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 § att bevilja bygg-

lov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Slommerud 1:25. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden en avgift om 11 400 kronor för 

handläggning av bygglov inklusive startbesked och kungörelse, 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, rivnings- eller marklov inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 

från den dag beslutet vann laga kraft upphör lovet att gälla. 

 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökanden ska kontakta tillväxtenheten för ett tekniskt 

samråd. 
 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § plan- 

och bygglagen.  

 

Anmälan ska ske till miljöenheten angående eventuell avloppsanläggning. 
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Forts, BMN § 121 

 

 

_________________________ 

Beslutet skickas till: 

Anna-Lena Nyström, Slommerud 210, 662 98 Tösse 

Tillväxtenheten 
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BMN § 122 
 

Bygg- och miljönämndens budgetuppföljning 

 

Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning till och med 5 december 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 § 123 

 

Delegationsbeslut 
 

Följande dokument behandlas: 

 

- Sammanställning av delegationsbeslut från tillväxtenheten daterad 2017-12-05. 

- Sammanställning av delegationsbeslut från miljöenheten daterad 2017-12-05. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

____________________________ 
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BMN § 124  dnr KS 2015/162 

 

Digitalisering av bygg- och miljönämndens administration 

 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Ida Rådman daterad 2017-11-28 behandlas. 

 

En digitaliseringsprocess pågår inom kommunen. Möjlighet finns att ansluta även bygg- och 

miljönämnden. 

 

En anslutning till appen Meetings innebär att samtliga ledamöter och ersättare ska få utskick 

via Meetings. Kommunen tillhandahåller läsplattor enligt vissa regler om närvaro. Den som 

deltar vid enstaka sammanträde får låna läsplatta vid behov. Utbildning kommer att erbjudas 

samtliga som så önskar. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att övergå till digital nämndadministration. 

 

____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kanslienheten 
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BMN § 125 
 

Sammanträdesplan 2018 
 

Följande förslag föreligger: 

 

23 januari 

20 februari 

20 mars 

17 april 

15 maj 

12 juni 

 

14 augusti 

18 september 

16 oktober 

13 november 

4 december 

 

Sammanträdena hålls på tisdagar med början 13.30. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden fastställer förslaget till sammanträdesplan 2018. 

 

____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Miljöenheten 

Tillväxtenheten 
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BMN § 126  dnr E 2017-662 

 

Verksamhetsplan/tillsynsplan och behovsutredning, miljöenhetens verksamhets- 

område 2018 

 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström daterad 2017-11-27 inklusive bilaga 

behandlas. 

 

Vid dagens nämnd medverkar medarbetare från miljöenheten med föredragningar av sina 

respektive arbetsområden i verksamhetsplanen samt ger exempel från utförandet av miljö- 

och hälsoskyddsarbetet. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta förslaget till Verksamhetsplan/tillsynsplan och 

behovsutredning – avseende miljöenhetens verksamhetsområde 2018 och skickar den till 

kommunstyrelsen för kännedom. 

 

____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Miljöenheten 
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BMN § 127 

 

Övrigt 

 

Miljöinspektör Kent Gustawsson informerar om att miljöenheten är en av tre enheter som 

kommer att få motta årets pris för förbättringar av arbetsmiljön. 

 

Barbro Axelsson (S) tackar tjänstemän, ledamöter och ersättare för goda arbetsinsatser 2017 

och önskar samtliga en God Jul. 

 

__________________________ 


