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Bygg- och miljönämn                      2010-03-11 

  Justerandes sign                               Utdragsbestyrkande   

   

den                                 

                                                      

 
 Plats och tid  Kommunhuset, Karlsborg, torsdag 2010-03-11 kl 13.00 – 16.00 
 
 
Beslutande  

 
Anders Lundgren 

  
 (c)    ordförande 

 Anita Ludvigsson  (s) 
 Gunnar André  (s) 
 Vega Kihlström (s) 
 Ingvar Settergren (m)  
 Svante Westlund (m) 
 Catarina Holm  (c) 

 Lars Edman  (s) 
    
Närvarande ersättare Anders Ståhl   (fp) §§ 14-20 
 
 
 
Övriga deltagande Bo Björkman, bygg- och miljöchef 
  Chuanhong Pei, planarkitekt §§ 14-20 
 
Utses att justera  Svante Westlund 
 
Justeringens plats och   
tid 

Kommunhuset, Karlsborg  
måndag 2010-03-15 

 
Underskrifter          
Sekreterare  

............................................................... 
Bo Björkman  

  Paragrafer 14-26 
                                
Ordförande  

................................................................ 
Anders Lundgren   

 
Justerande ............................................................... 

Svante Westlund 
                                                                 
                                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                         Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.   
 
Organ    Bygg- och 

miljönämnden   
 

  

Sammanträdesdatum  2010-03-11   
Datum för  
anslags uppsättande 

 
2010-03-16 

Datum för                     
anslags nedtagande      

 
2010-04-06 

Förvaringsplats  
för protokollet 

Bygg- och miljönämndens arkiv 
 
 

  

 Fredrika Hermansson   
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ÄRENDELISTA 
 
 
§ 14 Ändrad justeringsman BMN 2010-01-28 
 
§ 15 Dokumenthanteringsplan 2010-2011 
 
§ 16 Fördjupad analys angående budgetavvikelse 
 
§ 17 Skyttar 
 
§ 18 Arkitektur och politik 
 
§ 19 Detaljplan för del av Svanvik 3:137, Parken  
 
§ 20 Detaljplan för delar av Rödesund 5:1 och kv Björken mm  

 
§ 21 Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorkiosk inom 

fastigheten Sätra 5:1 
 
§ 22 Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorkiosk inom 

fastigheten Sätra 5:1 
 

§ 23 Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorkiosk inom 
fastigheten Sätra 5:1 

 
§ 24 Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd/bastu inom fastigheten 

Björknästorp 1:15 
 

§ 25 Meddelanden och delegationsbeslut 
 
§ 26 Information 
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BMN § 14  Dnr A 2010-0011 
Ändrad justeringsman BMN 2010-01-28 
 
Beslut 
Anders Ståhl är justeringsman i protokoll 2010-01-28. 
 
Ärendebeskrivning 
Den justeringsman som ursprungligen utsågs fick förhinder. 
I kontakt med förvaltningschefen och nämndens ordförande  
överenskoms att Anders Ståhl övertog uppgiften. 
Nämnden behöver sanktionera förfarandet.  
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BMN § 15  Dnr A 2010-0007 
Dokumenthanteringsplan 2010-2011 
 
Beslut 
Dokumenthanteringsplan för 2010-2011 antas, revidering av planen sker 
senast 2011-10-31. 
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöförvaltningen har tillsammans med kommunarkivarien tagit 
fram en dokumenthanteringsplan för 2010-2011. Denna har anpassats till 
verksamheten. 
 
 
Bilaga: Dokumenthanteringsplan 2010-2011    (bilaga 8) 
 
Protokollsutdrag till:   Kommunledningskontoret      
 
   Kommunarkivarie Jan Christer Wahlbäck 
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BMN § 16  Dnr A 2009-0010 
Fördjupad analys angående budgetavvikelse 
 
Beslut 
 Det finns en strävan att uppföljningsmaterialet ska vara utformad på samma 
sätt från alla förvaltningarna. Nämnden ansluter sig till den struktur som tagits 
fram av ekonomgruppen. För att möjliggöra en likartad redovisning från alla 
måste det vara möjligt att i strukturen redovisa de olika situationer som kan 
förekomma. För Bygg- och miljönämndens del har åtgärderna som följer efter 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut oftast blivit utförda i och med den justering 
av Bygg- och miljönämndens budget som utförts i linje med fullmäktige-
beslutet. För Bygg- och miljönämnden är det ganska enkelt att ha kontroll av 
de löpande kostnaderna med undantag av bostadsanpassningsbidragen som kan 
variera kraftigt av enstaka inkomna ärenden och takten i genomförandet av 
anpassningsåtgärderna.   
 
Prognosen kan förbättras genom utökade kontakter med de som utför 
genomförandet av de dyra anpassningsobjekten. Det är inom Bygg- och 
miljönämndens ansvarsområde svårt att göra bra prognoser beträffande intäkter 
eftersom de är beroende av ansökningar och anmälningar som enskilda väljer 
att göra. Redovisning av mål för långsiktig hållbarhet bör lyftas bort från 
budgetuppföljningarna. Sådana mål är av sin karaktär långsiktiga och genom 
det bör det vara bättre att de följs en gång per år i samband med bokslut.    

 
Ärendebeskrivning 
Årets prognoser för kommunens nämnder har medfört budgetavvikelser som 
har pendlat under året. Från att i början av året visat på stora budgetavvikelser, 
till halvårets mindre avvikelser för att nu i slutet på året återigen visat på stora 
avvikelser. Speciellt oroande är att de vid slutet av året redovisades oväntade 
förändringar inom en del av nämndernas verksamheter. Processen borde vara 
att avvikelserna som prognostiserats vid årets början följs upp och åtgärder 
sätts in. Prognoser borde på detta sätt visa en positiv trend mot årets slut och 
inte som under 2009 vända kraftigt nedåt. 
 
Enligt beslut från Kommunstyrelsen 2009-12-14, KS § 123, betonar 
Kommunstyrelsen vikten av att nämnderna och kommunledningsförvaltningen 
snarast möjligt genomför de förbättringsåtgärder som påvisats i analysen och 
redovisar detta till kommunstyrelsen senast 2010-03-19.   
 
Analysen är framtagen av ekonomichef Anders Johansson och ligger till grund 
för Kommunstyrelsens beslut. I analysen framgår följande förbättringsåtgärder 
som ska redovisas: 
 

1. Genomförande och uppföljning av beslutade åtgärdsprogram behöver 
förbättras. 

 
2. Kontrollen över kostnadsutveckling inom de verksamheter som visar 

betydande budgetavvikelser behöver stramas upp. 
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3. Texterna som beskriver budgetavvikelser och åtgärder behöver 
genomgående ses över och förtydligas. 

 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Ekonomgruppen i kommunen har diskuterat frågan och har tagit fram 
följande förslag till förbättringsåtgärder som Bygg- och miljöförvaltningen 
ställer sig bakom: 
 

1. Respektive nämnd rapporterar in till kommunen enligt fastställd 
tidsplan. Rapporten utformas med hjälp av fastställd mall. Mallen 
utökas enligt förslag, se bilaga 9, med redovisning beslutade 
sparåtgärder enligt budget, samt tidplan och utfall för 
åtgärdsplaner/beslut under året. Verksamhetsmål följs upp i respektive  
nämnd men inrapporteras till ekonomienheten i samband med 
delårsrapport samt bokslut. 

 
2. För att öka prognosarbetets kvalitet bör i normalfallet prognoser 

arbetas fram tillsammans av budgetansvarig och ekonom. Vid större 
budgetavvikelser bör även budgetansvarig kallas till respektive 
nämnds arbetsutskott för att redogöra för orsak. Arbetsutskottet bereds 
då större möjlighet att ställa kompletterande frågor. Möjliga 
åtgärdsplaner kan då också diskuteras/utformas med delaktighet av 
budgetansvarig och ekonom. 

 
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över och förtydliga 

texterna som beskriver budgetavvikelser och åtgärder. 
 
 
 
Bilaga: Mall budgetuppföljning (bilaga 9) 
 
Protokollsutdrag till:     Kommunledningskontoret 
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BMN § 17  Dnr A 2010-0012 
Skyttar 
 
Beslut 
Nämnden ska inte hantera vilt som skadas av olyckor och inte frågor om 
avskjutning inom detaljplanerat område. Om det även i fortsättningen ska 
finnas kommunala skyttar anser nämnden att det är en fråga för 
kommunstyrelsen att ta ställning till och hantera inom ramen för 
fastighetsförvaltningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Av gammal hävd har den nämnd som fullgjort arbetsuppgifter inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet i kommunen haft hand om samordningen av 
kommunala skyttar. För närvarande har sju stycken skyttar tillstånd att  
skjuta med jaktvapen inom detaljplanelagt område inom kommunen. 
Tillståndet gäller t.o.m. 2013-08-23. På senare år har bygg- och miljö-
förvaltningen varit mycket restriktiv med uppdrag om avskjutning,  
eftersom det är mycket sällan det är aktuellt med skyddsjakt på grund  
av konstaterade olägenheter. Förvaltningens personal har i de flesta fall  
endast förmedlat kontakt mellan privatpersoner och skyttar. 

 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Bygg- och miljöförvaltningen får ofta in klagomål om fåglar som skränar 
och smutsar ned. Fåglar av olika slag är dock ett naturligt inslag i tätorter 
och att fåglar upplevs som störande är ingen olägenhet i lagens 
(miljöbalkens) mening. Förvaltningen får även klagomål avseende bland 
annat grävlingar och rådjur. Klagomålen på dessa djur och andra vilda 
djur är inget som nämnden har ansvar för att ta upp. Nämnden har inget 
ansvar för avlivning av övergivna eller förvildade katter. Katter är inte 
nämndens ansvar annat än om de orsakar olägenhet genom till exempel 
alltför stort antal i en bostad. Nämndens åtgärder riktas då mot 
djurägaren, men innebär inte att nämnden ska ta på sig det faktiska 
ansvaret för avlivning. Eftersök av skadat vilt organiseras och samordnas 
av polismyndigheten och är inte något som nämnden ansvarar för. 

 
En fastighetsägare/jakträttsinnehavare får enligt jaktlagstiftningen själv  
utföra viss jakt på egen fastighet. Skyddsjakt på enskilds initiativ får bedrivas 
enligt 26 § jaktförordningen (1987:905). För att förebygga skador av vilt får 
jakträttsinnehavare bedriva jakt under tider och övriga villkor som anges i 
bilaga 4 till förordningen. Vidare får skyddsjakt bedrivas vissa tider av 
personer som avses i 23 § jaktlagen (1987:259).   
 
Bygg- och miljöförvaltningen anser att samordningsansvaret för kommunala 
skyttar inte faller under nämndens ansvarsområde. Samordning av eventuella 
skyttar bör hanteras av den enhet inom kommunen som har hand om 
kommunens fastighetsinnehav. 
 
Protokollsutdrag till:     Kommunstyrelsen 
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BMN § 18  Dnr A 2010-0013 
Arkitektur och politik 
 
Beslut 
Nämnden beslutar att det arbete som bedrivs under nämndens ansvar ska  
använda såväl det nationella programmet som skriften Arkitektur och politik 
som inspirationskälla och grund för ambitionen att bidra till kvalitet i 
arkitekturen.   
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Arkitekter har utarbetat skriften Arkitektur och politik. 
Skriften har underrubriken Arkitekturpolitik för Sverige 2010-2015.  
Skriften är avsedd att vara en inspirationskälla och ett diskussionsunderlag 
för alla som har en uppgift och ett engagemang i svenskt samhällsbyggande. 
Sedan 1998 finns ett nationellt handlingsprogram för arkitektur, form och 
design. Sveriges Riksdag antog då programmet Framtidsformer. Skriften 
Arkitektur och politik är både en vidareutveckling och en konkretisering av 
det nationella programmet. 
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Det är väsentligt för att även i Karlsborg ska kunna utvecklas till en attraktiv 
samhällsmiljö att det finns en hög ambitionsnivå i linje med såväl det 
nationella programmet som skriften Arkitektur och politik. 
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BMN § 19  Dnr P 2005-0002 
Detaljplan för del av Svanvik 3:137, Parken 
 
Beslut 
Nämnden uppdrar till Bygg- och miljöförvaltningen att genomföra samråd. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden har beslutat om upprättande av detaljplan. 
Planen bygger på ett av kommunfullmäktige beslutat planprogram. 
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Samrådshandlingar är på väg att färdigställas. Frågan om strandskydd ska tas 
upp i planhandlingarna. En preliminär tidplan för det resterande arbetet pekar 
mot att det kan vara möjligt att planprocessen kan slutföras med ett beslut i 
kommunfullmäktige i början av hösten 2010.  
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BMN § 20  Dnr P 2010-0002 
Detaljplan för delar av Rödesund 5:1 och kv Björken mm 
 
Beslut 
Nämnden uppdrar till Bygg- och miljöförvaltningen att utarbeta ny detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Som svar på en motion har kommunfullmäktige uppdragit till Bygg- och 
miljönämnden att utföra en planering av trafikmiljön utefter 
Kärleksstigen för att möjliggöra anläggandet av en gång- och cykelväg. 

 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
För att möjliggöra ett ställningstagande till hur Kärleksstigen lämpligen ska 
vara utformad med hänsyn till de oskyddade trafikanterna behöver frågan 
vidgas till att inkludera utarbetande av en ny detaljplan. Ett sådant arbete 
måste prioriteras i förhållande till andra beslutade planuppdrag. 
 
 
För kännedom till: Kommunledningsförvaltningen 
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BMN § 21  Dnr L 2010-0031 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorkiosk inom 
fastigheten Sätra 5:1 
 
Beslut 
Med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § och 18 c § beviljas dispens från 
förbudet att enligt miljöbalken 7 kap 15 § att uppföra byggnad inom ett 
strandskyddsområde. 
Särskilt skäl för dispens är att den 3,5 kvm stora transformatorkiosken 
placeras i ett område som genom en väg är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen.  
Uppförandet påverkar varken friluftsliv eller djur- och växtliv på något 
väsentligt sätt. 
Den tomtplats som får tas i anspråk utgörs av byggnadens yta och framgår av 
situationsplan, bilaga 10. 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av en 
transformatorkiosk inom fastigheten Sätra 5:1 har 2010-01-21 inkommit från 
Fortum Distribution AB i Mariestad. 
 
För området gäller inte någon detaljplan. 
Tomtplatsen ligger vid sjön Viken som inom 300 meter från stranden omfattas 
av strandskydd enligt enligt Miljöbalken 7 kap 13 §. Med det följer att det 
enligt Miljöbalken 7 kap 15 § är förbjudet att uppföra byggnader m. fl. 
åtgärder. Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtliv på land och i vatten. Dispens kan beviljas om det finns 
särskilda skäl.   
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Länsväg 202 ligger mellan strandlinjen och platsen för transformatorkiosken. 
Platsen är därför väl avskild från strandlinjen. Åtgärden bedöms inte negativt 
påverka vare sig tillgänglighet, djurliv eller växtlighet. 
 
 
Upplysningar 
Bygglov och bygganmälan hanteras i andra ärenden där beslut bedöms kunna 
fattas av tjänsteman med stöd av delegation. 
 
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om de åtgärder beslutet avser 
inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då 
dispensbeslutet vann laga kraft. 
 
Avgift för strandskyddsdispens är 1 110 kr som faktureras. 
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Länsstyrelsen kan överpröva beslutet och måste inom tre veckor från det att de 
registrerat ärendet meddela om man avser göra en sådan överprövning. 
Ni uppmanas invänta den tiden innan arbeten påbörjas. 
 
Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår, om avgörandet har gått 
henne eller honom emot. Överklagande ska ske inom tre veckor från det man 
fick del av beslutet. Under överklagandeperioden kan även ideell förening 
som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller 
miljöskyddsärenden eller friluftsintressen överklaga beslutet. Överklagande 
ställs till Länsstyrelsen men ska skickas till Bygg- och miljönämnden på 
adress:  
 
Bygg- och miljönämnden 
Karlsborgs kommun 
546 82 KARLSBORG 
 
 
Bilaga: Tomtplatsavgränsning (bilaga 10) 
 
Protokollsutdrag till:  Fortum Distribution AB     
 Att. Jan Eriksson 
 Box 261 
 542 23 MARIESTAD 
  
 Länsstyrelsen 
 
För kännedom till: Lantmäterimyndigheten 
 
Fakturering:  Märkning: Proj. Nr. SA49845 Att: Jan Eriksson 
 Adress: Fortum Distribution AB 
              Box 238 
              190 47 STOCKHOLM-ARLANDA 

   



KARLSBORGS KOMMUN                        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   32
 Sammanträdesdatum                                                  

Bygg- och miljönämnden                                                      2010-03-11 

  Justerandes sign                                                                                     Utdragsbestyrkande   

 
 
 
BMN § 22  Dnr L 2010-0032 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorkiosk inom 
fastigheten Sätra 5:1 
 
Beslut 
Med stöd av Miljöbalken 7 kap 18 b § och 18 c § beviljas dispens från 
förbudet att enligt Miljöbalken 7 kap 15 § att uppföra byggnad inom ett 
strandskyddsområde. 
Särskilt skäl för dispens är att den 3,5 kvm stora transformatorkiosken 
placeras i ett område som genom en väg är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen.  
Uppförandet påverkar varken friluftsliv eller djur- och växtliv på något 
väsentligt sätt. 
Den tomtplats som får tas i anspråk utgörs av byggnadens yta och framgår av 
situationsplan, bilaga 11. 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av en 
transformatorkiosk inom fastigheten Sätra 5:1 har 2010-01-21 inkommit från 
Fortum Distribution AB i Mariestad. 
 
För området gäller inte någon detaljplan. 
Tomtplatsen ligger vid sjön Viken som inom 300 meter från stranden omfattas 
av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 13 §. Med det följer att det enligt 
miljöbalken 7 kap 15 § är förbjudet att uppföra byggnader m. fl. åtgärder. 
Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på 
land och i vatten. Dispens kan beviljas om det finns särskilda skäl.   
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Länsväg 202 ligger mellan strandlinjen och platsen för transformatorkiosken. 
Platsen är därför väl avskild från strandlinjen. Åtgärden bedöms inte negativt 
påverka vare sig tillgänglighet, djurliv eller växtlighet. 
 
 
Upplysningar 
Bygglov och bygganmälan hanteras i andra ärenden där beslut bedöms kunna 
fattas av tjänsteman med stöd av delegation. 
 
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om de åtgärder beslutet avser 
inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då 
dispensbeslutet vann laga kraft. 
 
Avgift för strandskyddsdispens är 1 110 kr som faktureras. 
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Länsstyrelsen kan överpröva beslutet och måste inom tre veckor från det att de 
registrerat ärendet meddela om man avser göra en sådan överprövning. 
Ni uppmanas invänta den tiden innan arbeten påbörjas. 
 
Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår, om avgörandet har gått 
henne eller honom emot. Överklagande ska ske inom tre veckor från det man 
fick del av beslutet. Under överklagandeperioden kan även ideell förening 
som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller 
miljöskyddsärenden eller friluftsintressen överklaga beslutet. Överklagande 
ställs till Länsstyrelsen men ska skickas till Bygg- och miljönämnden på 
adress:  
 
Bygg- och miljönämnden 
Karlsborgs kommun 
546 82 KARLSBORG 
 
 
Bilaga: Tomtplatsavgränsning (bilaga 11) 
 
Protokollsutdrag till:  Fortum Distribution AB     
 Att. Jan Eriksson 
 Box 261 
 542 23 MARIESTAD 
  
 Länsstyrelsen 
 
För kännedom till: Lantmäterimyndigheten 
 
Fakturering:  Märkning: Proj. Nr. SA49845 Att: Jan Eriksson 
 Adress: Fortum Distribution AB 
              Box 238 
              190 47 STOCKHOLM-ARLANDA 
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BMN § 23    Dnr L2010-0033 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorkiosk inom 
fastigheten Sätra 5:1 
 
Beslut 
Med stöd av Miljöbalken 7 kap 18 b § och 18 c § beviljas dispens från 
förbudet att enligt Miljöbalken 7 kap 15 § att uppföra byggnad inom ett 
strandskyddsområde. 
Särskilt skäl för dispens är att den 3,5 kvm stora transformatorkiosken 
placeras i ett område som genom en väg är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen.  
Uppförandet påverkar varken friluftsliv eller djur- och växtliv på något 
väsentligt sätt. 
 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av en 
transformatorkiosk inom fastigheten Sätra 5:1 har 2010-01-21 inkommit från 
Fortum Distribution AB i Mariestad. 
 
För området gäller inte någon detaljplan. 
Tomtplatsen ligger vid sjön Viken som inom 300 meter från stranden omfattas 
av strandskydd enligt enligt Miljöbalken 7 kap 13 §. Med det följer att det 
enligt Miljöbalken 7 kap 15 § är förbjudet att uppföra byggnader m. fl. 
åtgärder. Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtliv på land och i vatten. Dispens kan beviljas om det finns 
särskilda skäl.   
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Länsväg 202 ligger mellan strandlinjen och platsen för transformatorkiosken. 
Platsen är därför väl avskild från strandlinjen. Åtgärden bedöms inte negativt 
påverka vare sig tillgänglighet, djurliv eller växtlighet. 
 
Upplysningar 
Bygglov och bygganmälan hanteras i andra ärenden där beslut bedöms kunna 
fattas av tjänsteman med stöd av delegation. 
 
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om de åtgärder beslutet avser 
inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då 
dispensbeslutet vann laga kraft. 
 
Avgift för strandskyddsdispens är 1 110 kr som faktureras. 
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Länsstyrelsen kan överpröva beslutet och måste inom tre veckor från det att de 
registrerat ärendet meddela om man avser göra en sådan överprövning. 
Ni uppmanas invänta den tiden innan arbeten påbörjas. 
 
Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår, om avgörandet har gått 
henne eller honom emot. Överklagande ska ske inom tre veckor från det man 
fick del av beslutet. Under överklagandeperioden kan även ideell förening 
som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller 
miljöskyddsärenden eller friluftsintressen överklaga beslutet. Överklagande 
ställs till Länsstyrelsen men ska skickas till Bygg- och miljönämnden på 
adress:  
 
Bygg- och miljönämnden 
Karlsborgs kommun 
546 82 KARLSBORG 
 
 
Bilaga: Tomtplatsavgränsning (bilaga 12) 
 
Protokollsutdrag till:  Fortum Distribution AB     
 Att. Jan Eriksson 
 Box 261 
 542 23 MARIESTAD 
  
 Länsstyrelsen 
 
För kännedom till: Lantmäterimyndigheten 
 
Fakturering:  Märkning: Proj. Nr. SA49845 Att: Jan Eriksson 
 Adress: Fortum Distribution AB 
              Box 238 
              190 47 STOCKHOLM-ARLANDA 
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BMN § 24  Dnr L 2010-0042 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd/bastu inom fastigheten 
Björknästorp 1:15 
 
Beslut 
Med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § och 18 c § beviljas dispens från 
förbudet att enligt miljöbalken 7 kap 15 § att uppföra byggnad inom ett 
strandskyddsområde. 
 
Särskilt skäl för dispens är att den 15 kvm stora bastun/förrådet placeras inom 
befintlig tomtplats, som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att den 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Uppförandet påverkar varken 
friluftsliv eller djur- och växtliv på något väsentligt sätt. 
 
Den tomtplats som får tas i anspråk motsvaras av fastigheten 
Björknästorp 1:15. 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad 
som ska användas som bastu och förråd inom fastigheten Björknästorp 1:15 
har 2010-02-12 inkommit från fastighetsägarna Anita Hjerpe och Ulf Hjerpe i 
Askersund. 
 
För området gäller inte någon detaljplan. 
 
Tomtplatsen ligger vid sjön Vättern som inom 300 meter från stranden 
omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 13 §. Med det följer att det 
enligt miljöbalken 7 kap 15 § är förbjudet att uppföra byggnader med flera 
åtgärder. Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtliv på land och i vatten. Dispens kan beviljas om det finns 
särskilda skäl.   
 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Hela fastigheten Björknästorp 1:15 är redan tidigare tagen i anspråk som 
tomtplats. Denna tomplats är dessutom väl avgränsad mot den drygt tio meter 
breda fria passage mellan strandlinjen och fastighetsgränsen. En 15 kvm stor 
bastu/förråd bedöms inte negativt påverka vare sig tillgänglighet, djurliv eller 
växtlighet. 
 
Upplysningar 
Bygglov och bygganmälan hanteras i andra ärenden där beslut bedöms kunna 
fattas av tjänsteman med stöd av delegation. 
 
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om de åtgärder beslutet avser 
inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då 
dispensbeslutet vann laga kraft. 
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Avgift för strandskyddsdispens är 1 110 kr som faktureras. 

 
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet och måste inom tre veckor från det att de 
registrerat ärendet meddela om man avser göra en sådan överprövning. 
Sökanden uppmanas invänta den tiden innan arbeten påbörjas. 
 
Beslutet kan överklagas av den som beslutet angår, om avgörandet har gått 
henne eller honom emot. Överklagande ska ske inom tre veckor från det man 
fick del av beslutet. Under överklagandeperioden kan även ideell förening 
som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller 
miljöskyddsärenden eller friluftsintressen överklaga beslutet. Överklagande 
ställs till länsstyrelsen men ska skickas till bygg- och miljönämnden på adress:  
 
Bygg- och miljönämnden 
Karlsborgs kommun 
546 82 KARLSBORG 
 
 
 
Protokollsutdrag till:  Anita Hjerpe 
 Ulf Hjerpe 
 Karlsrovägen 3 
 696 31 ASKERSUND 
  
 Länsstyrelsen 
 
För kännedom till: Lantmäterimyndigheten 
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BMN § 25 
Meddelanden och delegationsbeslut 
 
 Inkommande 
Kopia på beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 
Miljöskyddsenheten, adresserat till Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde. 
Anmälan enligt miljöbalken angående användning av förorenade massor för 
konstruktion vid Karlsborgs deponi, Svanvik 3:137. Dnr M 2010-0031 
 
Kopia på beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Rättsenheten, 
adresserat till klagande samt motpart, angående beslut om bygglov för 
vindkraftverk m.m. på fastigheten Forsvik 5:20. Dnr L 2009-0015. 
 
Kopia på beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Rättsenheten, 
adresserat till Förvaltningsrätten, Mariestad, angående överklagande av 
Länsstyrelsens beslut om bygglov för vindkraftverk m.m. på fastigheten 
Forsvik 5:20. Dnr L 2009-0015. 
 
Utgående 
Återrapportering till Länsstyrelsen angående Karlsborgs kommuns 
tillsyn/kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen. 

 
Skrivelse till Socialförvaltningen, Kostenheten angående diskhantering på 
Haganäsets äldreboende, på fastigheten Haganäset 1. 
 
Delegationsbeslut registrerade i WinBär 2010-01-19- 2010-03-01 redovisas  
i bilaga 13. 
 
Delegationsbeslut registrerade i ECOS 2010-01-19- 2010-03-01 redovisas  
i bilaga 14. 
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BMN § 26 
Information 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöförvaltningen informerar om: 
 
Budgetuppföljning 
 
Personalsituationen 

 
Återtagande av bygglovsansökan, Eken 2 
 
Ärenden angående Breviks camping 
 
Bygglov för byggnad för turism i Granvik 
 
Anmäld misstanke om utsläpp 
 
Servicedeklarationer 
 
Ärendeprioritering 
 
Bygg- och miljönämndens redovisning för bokslutsberedningen 
 
Vätternvårdsförbudets årsskrift 2009 
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