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Alingsås den 29 november 2021

Polisanmälan gällande: 

Alingsås kommuns Samhällsbyggnadsnämnds beslut av 2021-10-25,     
(§ 179 2021.176 SBN) att bevilja bygglov på fastigheten Lövekulle 1:208. 

SAKEN 

Jag, Morgan Melgaard, (fortsättningsvis MM) anför besvär/polisanmäler grunderna för 
beslut från 2021-10-25 i vilket samhällsbyggnadsnämnden (fortsättningsvis SBN) beviljar 
bygglov på fastigheten Lövekulle 1:208. MM anser att det beslut som SBN fattade vid sitt 
sammanträde är felaktigt/olagligt då det beviljas bygglov för ett stort bostadshus i strid mot 
gällande detaljplan. (Byggande på ”mark som ej får bebyggas”, och på fastighet där 
endast en bostad fått uppföras). 

BAKGRUND OCH SKÄL TILL ANMÄLAN 
Detta bygglovsärende har tidigare varit uppe till behandling i SBN (2021-05-17) men 
återremitterades då för att som sägs…”för att beredas för eventuellt positivt 
besked”. 

Sökanden har ingivit en ansökan om bygglov, i protokollet specificerat som: 

-”enbostadshus med en bruttoarea om 432 kvm, med en våning + en suterrängvåning. 
Byggnadshöjden mäts till 5,0 m och taklutningen 23 grader. Stödmurar med en 
sammanlagd längd om ca 40 meter uppförs vid byggnaden och som stöd för terrass. 
Färdig golvhöjd för entréplan blir 69,7 m.ö.h. Takmaterial blir lertegel, fasaden blir i betong 
och trä som laseras brun. Byggnaden placeras 6,5 meter från tomtgräns mot Lövekulle 
1:30. Platsen där åtgärden är tänkt att placeras är idag skogbevuxen naturtomt.” 

Fastigheten är en strandfastighet omfattande nära 10 000 m2 som med ett robust staket 
hindrar en allemansrättslig tillgänglighet långt utanför hemfridszonen. På fastigheten finns 
redan flera mindre byggnader och ett enbostadshus så att total bruttoarea utgör 464 m2. 
Ansökan innebär att den totala bruttoarean på fastigheten skulle uppgå till 896 m2 och den 
nya byggnaden, liksom stödmurarna, ska placeras på prickad mark som enligt 
detaljplanen (1999-05-10) inte får bebyggas. Det sägs även explicit i detaljplanen att 
endast en bostad får byggas på berörda fastigheter. Redan den storlek som nuvarande 
enbostad har avviker från det som generellt gäller för de fastigheter som berördes av 
detaljplanen. 

Med anledning av de stora avstegen från detaljplanen och att området innefattas i en 
värdetrakt för särskilt skyddsvärda träd har kommunens ekolog beretts tillfälle till yttrande. 
Området utgör en viktig del i den grönkil med stor förekomst av ädellövträd som löper 
längs stranden av Mjörn. Yttrandet innebär att åtgärden avstyrks eftersom det på platsen 
finns höga naturvärden. En tidigare (1996-09-18) fastställd nyckelbiotop omfattar del av 
fastighetens västra område, medan ett senare inrättat (2007-12-10, NVR-ID 2013833) 
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biotopskydd direkt gränsar till fastigheten. Inom denna biotop finns många senvuxna ekar 
där bl.a. den rödlistade lunglaven (Lobaria pulmonaria) förekommer i sluttningen ned mot 
fastigheten. För biotopskyddet finns även den rödlistade skrovellaven (Lobaria 
scrobiculata) påträffad och det kan konstateras att den nordvända, sjönära sluttningen 
skapar ett gynnsamt mikroklimat för mossor och lavar.  

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att avvikelserna från gällande 
områdesbestämmelser inte kan ses som små, varken var för sig eller vid en samlad 
bedömning. (Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL, kan små avvikelser ges från 
gällande områdesbestämmelser om det är förenligt med detaljplanens syfte). Dessa villkor 
uppfylles inte i detta fall jfr ovan om bebyggelseytan på en mark som inte får bebyggas 
och dessutom går det mot detaljplanens syfte med endast en bostad per fastighet. Istället 
utgör det beviljade bygglovet ett flagrant åsidosättande av vad som föreskrivs. Ytterligare 
hänvisningar till PBL och Miljöbalken understödjer i sak denna bedömning från 
Samhällsbyggnadskontoret. 

Dessutom anför Samhällsbyggnadskontoret: 

-”Då platsen gränsar till område med biotopskydd och värdetrakt för särskilt skyddsvärda 
lövträd berörs den av de riktlinjer som finns i Naturvårdsprogram för Alingsås kommun: Ny 
exploatering får inte förekomma med hänsyn till de mycket höga naturvärdena. 
Exploatering i tät anslutning till områdena får ej ske så att naturvärdena hotas”. 

-”Byggnation skulle således gå emot de riktlinjer som finns i Naturvårdsprogrammet för 
Alingsås kommun”. 

-”Då förutsättningar saknas för att meddela bygglov för sökt åtgärd ska ansökan om 
bygglov avslås”. 

MM anser att både kommunekologens och Samhällsbyggnadskontorets 
bedömningar är riktiga och viktiga för allmänintresset och att SBNs nämndemäns 
beviljade bygglov alltså inte är förenligt med gällande lagar och föreskrifter. 
Dessutom har ägare till fler strandtomter (inte minst i området) intresse att i likhet 
med detta fall ytterligare få exploatera stränder i strid med gällande Allemansrätt. 

I ärendets handläggning finns en märklig hantering: 
Med anledning av avvikelse från detaljplanen har berörda underrättats om ansökan och 
givits tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § PBL). Ägare av fastigheterna Lövekulle 1:30, 
Lövekulle 1:31, Lövekulle 1:73 och Lövekulle 1:205 har bedömts vara berörda. 

Sakägarintyg, utan invändningar mot den ansökta åtgärden, Lövekulle 1:205 (en ägare). 

Övriga sakägare har inte inkommit med något yttrande. Dessa 3 fastigheter ägs av 
kommunen och omfattar den omgivande naturen. Att dessa tre sakägare (Alingsås 
Kommun) inte yttrat sig ”tolkas underförstått som tigande samtycke”. 

Frågan är då vem som ska svara för kommunen?/”Medborgarintreasset” i stort.  

MM har sökt svar på detta. Bygglovshandläggare/tjänsteman på 
Samhällsbyggnadsnämnden svarar 211109: ”För kommunen är det 
exploateringsavdelningen som yttrar sig som sakägare och varför de inte gjort det i 
detta fall kan jag inte uttala mig om. 
Då bygglovet strider mot emot de riktlinjer som finns i Naturvårdsprogramet för 
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Alingsås kommun borde man kanske haft synpunkter på det men även 
planstridigheterna borde eventuellt renderat något slags uppmärksamhet.” 
  
MM har därefter ställt frågan till till Kommunledningskontoret och talat med Tf chef på 
Exploateringsavdelning, men har den 29 november ännu inte fått svar. 

Nämndens beslut att bevilja bygglov 

Vid möte 2021-10-18 föreläggs Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag ”att 
bygglovsansökan avslås”. Men, SBN:s AU (§ 182) behandlar ärendet och föreslår att 
bygglovet bifalls. 

Vid sammanträde 2021-10-25 beslutar sedan SBN att bygglov ska ges och går då emot 
sina egna experters förslag till avslag som baserats på gällande lagstiftning (PBL) och av 
Kommunfullmäktige antaget Natrurvårdsprogram. (Två av nämndens ledamöter 
reserverade sig.) 

SYFTET MED DENNA POLISANMÄLAN 
MMs är inte sakägare och har därmed inte haft rätt att framföra yttrande i själva ansökan 
om bygglovet. Men då hotet och kränkningar mot Allemansrätten upprepat sker inte minst 
utmed våra stränder hävdar jag att i allmänhetens intresse få prövat/stoppat att en snävare 
grupp politiker tillåts att gå emot regler och lagar och därmed skapa om inte prejudikat, så i 
alla fall exempel som visar att har man resurser så är gränserna för det tillåtna inte 
allmängiltiga… 

Sammanfattningsvis: 
1. Kommunens Samhällsbyggnadsnämnd har felaktigt åsidosatt lagliga 
föreskrifter, som vad lagakraftvunnen detaljplan föreskriver. Så även 
Naturvårdsprogrammet och beviljat ett bygglov mot sina experters utlåtande.. 
2. Vidare förekommer en märklig hantering av hörande av tre direkt berörda 
fastigheters ägare (dessa tre fastigheter ägs av kommunen) som inte svarat. 
Detta har sedan underförstått noterats som ett tigande samtycke. 
3. Viktigt att i allmänhetens intresse inte ytterligare göra inskränkningar i 
Allemansrätten. Området som berörs är del av den folkkära ”Mjörnstranden” där 
sedan mycket länge alingsåsare har visat sitt engagemang för 
rekreationsområdet. 

Morgan Melgaard, Simmenäsvägen 91, 441 91 Alingsås 

morgan.melgaard@telia.com  Tel. 070 28 29 427
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