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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 89–91 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  

 Sofia Karlsson 
  
  
Justerare  

 Rebecca Asp Olson 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Bygg- och miljönämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-10-01 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-10-02 tas ned 2020-10-23  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid KS-salen Stadshuset kl. 15:00–15:30 
  
Ledamöter Sofia Karlsson (S), ordförande 

Michael Henriksson (S), 1:e vice ordförande 

Rebecca Asp Olson (L), 2:e vice ordförande 

Anders Bäckström (C) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Olof Eriksson (S) 

  
Ersättare Göran Karlsson (S) 

Hussam Hawarne (V) 

  
Övriga deltagare Björn Wennerström, enhetschef 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 

Kent Gustawsson, 1:e miljöinspektör 
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Innehåll 

Ärende Sida 

BMN § 89 Val av justerare 3 

BMN § 90 Fastställande av ärendelista 4 

BMN § 91 Föreläggande om borttagande av glashus, Henriksholm 1:1 (Dnr E 2020-

687) 5 
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BMN § 89 Val av justerare 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Rebecca Asp Olson (L) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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BMN § 90 Fastställande av ärendelista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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BMN § 91 Föreläggande om borttagande av 
glashus, Henriksholm 1:1 (Dnr E 2020-687) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att verkställa tidigare beslutat (2020-05-12 § 60) 

men inhiberat (2020-06-09 § 70) föreläggande avseende glashus 1-3, med följande 

ändringar: 

- Fastighetsägaren XXXX XXXXX ska senast tre veckor efter att Länsstyrelsens 

upphävande har vunnit laga kraft ha flyttat samtliga glashus från strandskyddat 

område på fastigheten Henriksholm 1:1 (Lagstöd: 26 kap 9 §, samt hänvisning till 

strandskyddsbestämmelserna i 7 kap, Miljöbalken) 

- Åtgärden ska styrkas genom insända foton (Lagstöd: 26 kap 21 § Miljöbalken) 

- Fastighetsägaren XXXX XXXXX ska erlägga vite om 20 000 kronor per hus i 

det fall något av glashusen fortfarande står kvar inom strandskyddat område när 

tre veckor har passerat efter att Länsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft. XXX 

XXXXXXX ska även erlägga vite om 10 000 kronor per hus för varje påbörjad 

månad, i det fall något av glashusen står kvar inom strandskyddat område när tre 

veckor har passerat efter att Länsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft (Lagstöd: 

26 kap 14 § Miljöbalken). 

Upplysningar 

Detta beslut har förenats med ett vite till ett sammanlagt värde om 60 000 kronor 

samt ett löpande vite om 10 000 kronor per hus för varje påbörjad månad. Viten 

döms ut efter särskild domstolsprövning och endast om åläggandena i föreläggan-

det inte uppfylls inom angiven tid. Viten tillfaller staten. 

Underteckna och returnera bifogat delgivningskvitto. Ett undertecknat delgivnings-

kvitto innebär endast att beslutet har mottagits. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har i beslut 2020-09-25 upphävt kommunens strandskyddsdispens 

(BMN 2020-06-09 § 70). 

Bestämmelser 

Miljöbalken 7 kap, 26 kap 9, 14 och 21 §§. 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Länsstyrelsen har som överinstans upphävt kommunens strandskyddsdispens 

avseende glashus 1-3. Nämnden beslutar därför att det inhiberade föreläggandet 

ska verkställas och anger tiden för åtgärden till att den ska vara utförd senast tre 

veckor efter det att Länsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft. 
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Beslutsunderlag 

- Länsstyrelsens beslut 2020-09-25, Dnr 526-25538-2020 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Björn Wennerström, 2020-09-28 

- BMN beslut 2020-05-12 § 60 

- BMN beslut 2020-06-09 § 70 

Beslutet skickas till 

Fastighetsägaren XXXX XXXXX 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________ 


