MELLERUDS KOMMUN
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Anette Levin, ordf.
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Henrik Nilsson
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Annika Briving
Daniel Svensson
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Zoran Firis (KD) för Maria Pettersson-Lans (C)

Ersättare

Annika Briving (S)
Daniel Svensson (SD)

Justeringens plats och tid

§ 21 justeras omedelbart vid sammanträdet.

Justerade paragrafer

§ 21

Underskrifter

..............................................................................................

Sekreterare

Frida Norenby

Ordförande

..............................................................................................................................................

Anette Levin

Justerande

..............................................................................................................................................

Annika Briving

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Melleruds kommuns digitala anslagstavla – www.mellerud.se
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Förvaringsplats för protokollet

Melleruds kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
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........................................................................................................

Frida Norenby

Utdragsbestyrkande

Nr 03
sida
1(4)

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Byggnadsnämnden

2022-02-23

Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstepersoner

Justerandes sign

Sammanträdesdatum

Bo-Erik Larsson

(S)

Suzanne Håkansson, enhetschef plan och byggenheten
Filip Björndahl, bygglovhandläggare/-inspektör
Jonas Söderqvist, kart- och GIS-ingenjör
Frida Norenby, nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

sida

2

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Byggnadsnämnden

2022-02-23

Sammanträdesdatum

sida

3

Innehållsförteckning
§ 21

Remiss - Anmälan om vattenverksamhet på fastigheten Åtorp 1:1

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Byggnadsnämnden

2022-02-23

Sammanträdesdatum

sida

4

§ 21
Dnr 2022.12.419

Remiss - Anmälan om vattenverksamhet på fastigheten
Åtorp 1:1
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden i Melleruds kommun beslutar att svara på Länsstyrelsen remiss gällande
anmälan om vattenverksamhet på fastigheten Åtorp 1:1 enligt bifogat remissyttrande.
Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig anmälan om vattenverksamhet enligt 11
kap. 9a § miljöbalken för stabilitetsåtgärder på fastigheten Åtorp 1:1 i Melleruds kommun.
Länsstyrelsen önskar särskilt er bedömning gällande strandskyddsdispens för åtgärden.
Fastigheten Åtorp 1:1 ligger längs med Krokån, cirka 1,7 kilometer väster om Erikstads kyrka.
Enligt anmälan behöver stabilitetsåtgärder vidtas vid Krokån då det råder akut skredrisk för
byggnader i kvickleraområde mot Krokån och därför behöver slänten förstärkas. Slänten ska
förstärkas med stensättning längs erosionszonen/raskanten.
Enligt anmälan behöver även åtgärder vidtas för att återställa vattennivån i Krokån till vad som
var för något några år sedan, cirka 70 cm högre. Höjningen av vattennivån ska minskar
skredrisken på längre sikt. Vattennivån ska återställas genom att placera natursten i ån samt att
återställa den ”naturliga stentröskel” som finns nedströms som vatten gått vid sidan om.
Åtgärderna ska även verka för att minska vattenhastigheten i ån för att minska risken för
erosion.

Bedömning

Länsstyrelsen önskar Melleruds kommuns bedömning gällande strandskyddsdispens för
åtgärderna. Plan- och byggenheten bedömer att åtgärderna påverkar strandskyddets syfte att
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Åtgärderna kräver därför
dispens från strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken. För att Plan- och byggenheten ska
kunna bedöma om det är möjligt att föreslå byggnadsnämnden att bevilja strandskyddsdispens
för åtgärderna behöver anmälaren av vattenverksamhet till Länsstyrelsen ansöka om
strandskyddsdispens hos byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
• Anmälan om vattenverksamt + bilagor
Bilaga
• Remissyttrande
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Ordförande Anette Levin

_________________________
Justerare Annika Briving

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

