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l. Inledning 

ordförande i Byggnadsnämnden 
 

 
plandirektör Länsstyrelsen 
handläggare av strandskyddsärenden 
handläggare av tillsynsärenden 

Deltagarna presenterar sig och Inger informerar om att kommunens beslut 
om bygglov för tillbyggnad har upphävts av Länsstyrelsen. 

2. Säbyviken och båthuset 

 redogör för vad som hänt inom området kring Säbyviken sedan 
1977 fram till dags dato. Bl a att vid syn på platsen 2010-11-17, var arbetet 
med att frakta bort stenupplaget från fastigheten i full gång. 
Fastighetsägaren (fä) har föreslagit ett nytt läge för en 
vänd/rangeringsplats som skulle utnyttjas i samband med awerkning av 
intilliggande skog. 

3. Länsstyrelsen informerar och poängterar 

Länsstyrelsen informerar om sin tillsynsroll och betonar att den främst ska 
vara framåtsyftande och bestå av vägledning till kommunerna. I enstaka 
fall, då man uppfattar att handläggning eller beslut har brister, kan det 
emellertid vara påkallat att agera med att t ex rikta kritik mot nämnden . 

Vad som hänt avseende nämndens beslut i fråga om strandskydd för den 
ursprungliga delen av båthuset gicks igenom. Ev krav på dispens för 
tillbyggnaden diskuterades. Efter lst:s beslut i ärendet om överklagat 
bygglov för tillbyggnaden är dispensärendet för denna f n inte aktuellt. 

Pågående planarbete och framtida planändringar får inte tas till intäk för 
att medge bygglov som inte är tillåtliga enligt gällande plan eller i "planöst 
tillstånd". 

Det är väsentligt att myndighetsutövning sker i enlighet med lagar ooh 
förordningar och att alla medborgare behandlas lika. 
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I de fall åtgärder vidtas som inte bedöms kräva bygglov eller 
strandskyddsdispens är det viktigt att man kontrollerar att åtgärden inte 
kräver tillstånd enligt annan lagstiftning. Det kan t ex gälla kulturminne 
eller vattenverksamhet Myndigheten har en informationsskyldighet 

Som sakägare enlig PBL ska betraktas bl a alla ägare till alla fastigheter 
som gränsar till den fastighet där lov söks (rågrannar). Även ägare till 
fastigheter åtskiljda med mindre vägar är sakägare. Dessutom ska andra 
som berörs få möjlighet att yttra sig om en åtgärd innan beslut fattas. 
Länsstyrelsen önskar ta del av kommunens rutiner avseende hörande av 
sakägare i enlighet med 8 kap. 22 §, PBL: 

4. Fortsatt hantering av Säbyviken och båtbuset 

• Byggnadsnämnden (BN) avvaktar om det upphävda beslutet 
överklagas och beslutar om föreläggande om rivning av den 
tillbyggda delen av båthuset när och såvida beslutet vinner laga 
kraft. 

• BN förvissar sig om att ägaren till skogsfastigheten har ett behov 
av vänd/rangeringsplats i det läge som föreslagits av 
fastighetsägaren samt upplyser fastighetsägaren om vikten av att 
kontrollera att åtgärden inte kommer i konflikt med annan 
lagstiftning som t ex kulturminneslagen. 

• BN överväger att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning innan 
man går vidare med planarbetet för Säbyviken. 

5. Avslutning 

Inger avslutade mötet med att kort informera om introduktionen av ny PBL. 
Utbildning av såväl tjänstemän som politiker och chefer kommer att ske under 
februari - april 2011. Mer information om detta kommer att finnas på 
Länsstyrelsens webbplats. Om kommunen så önskar, bistår Länsstyrelsen 
gärna i någon form vid utbildning av den nya nämnden som tillträder efter 
årsskiftet. 

Elisabeth Ehrlen 
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