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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:35 

Beslutande Wilhelm Bodmark (S) ordförande 

Barbro Axelsson (S) 

Sofia Karlsson (S) 

Michael Karlsson (M) 

Rebecca Asp Olson (FP) ersättare för Sven Callenberg (C) 

Övriga deltagande Carl-Gustav Bergenholtz, enhetschef – föredragande 

Susanne Nordström, miljöchef – föredragande 

Ida Rådman, sekreterare 

Roberth Melby, sekreterare 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 65--76 
Roberth Melby  

Ordförande 
  

Wilhelm Bodmark 

Justerande 
 

Michael Karlsson 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd Bygg- och miljönämnden Organ Bygg- och miljönämnden 

  

Sammanträdesdatum 2015-08-20 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Norrtull 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Roberth Melby 
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BMN § 65 
 

Fastställande av föredragningslista 
 

Bygg och miljönämndens beslut 2015-08-20 § 65 
 

Bygg- och miljönämnden fastställer föredragningslistan. 
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BMN § 66  Dnr E 2015-223 
 

Skrivelse gällande strandskyddsdispens på fastigheten Edsleskogs Näs 1:5 i Åmåls 
kommun    

 

Bygg och miljönämnden har mottagit en skrivelse daterad 2015-08-05, från fastighetsägarna 

angående kommunicerat förslag till beslut, på fastigheten Edsleskogs Näs 1:5. bil 38.15  

 

Bygg- och miljönämndens beslut 2015-08-20 § 66 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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BMN § 67 Dnr E 2015-223 
 
Fastighet:  Edsleskogs Näs 1:5, Åmåls kommun 
 
Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på 

fastigheten Edsleskogs Näs 1:5, Åmåls kommun 
 
Sökande: Måns Hallén, Edsleskogs Näs 110, 662 91 Åmål 

 
Miljöchef Susanne Nordström har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 2015-08-11. bil 39.15 

 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för en bastu 

på fastigheten Edsleskogs-Näs 1:5. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, Måns Hallén, Edsleskogs Näs 110, 

662 91 ÅMÅL en avgift om 3644 kr för den tid nämnden lagt ned på handläggningen av ärendet. 

Avgiften är satt i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda taxan för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken och gäller oavsett om beslutet medger dispens eller inte. 

 

Redogörelse för ärendet 

Den 19 maj inkom Måns Hallén med en ansökan om strandskyddsdispens för en bastu på fastigheten 

Edsleskogs-Näs 1:5. Miljöenheten har besökt platsen för den planerade bastun. Efter besöket har 

telefonkontakt hållits med fastighetsägaren om bastuns placering. Fastighetsägaren har valt att hålla 

fast vid sitt ursprungliga önskemål om placering vilket därför prövas av nämnden. 

 

Förslag till beslut om avslag på dispensansökan har kommunicerats med Måns Hallén. 

Fastighetsägarna har den 5 augusti inkommit med synpunkter på förslaget till beslut. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 2015-08-20 § 67 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt miljöchef Susanne Nordströms förslag och avslår ansökan 

om dispens från strandskyddsbestämmelserna för en bastu på fastigheten Edsleskogs Näs 1:5. 

 

Skälen för Bygg- och miljönämndens beslut 

Bestämmelser 

Platsen där Måns Hallén planerar att uppföra en bastu på fastigheten Edsleskogs-Näs 1:5 ligger inom 

strandskyddat område. Inom ett strandskyddat område får man inte uppföra nya byggnader. Man får 

inte heller utföra anläggningar eller anordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 

beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Det är också förbjudet att ändra byggnader 

eller byggnaders användning om det innebär att allmänheten i större utsträckning avhålls från 

området. Vidare får man inte gräva eller förbereda för byggnader, anläggningar eller anordningar eller 

utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- eller djurarter (7 kap 15 § Miljöbalken 

(MB)). Under förutsättning att det finns särskilda skäl får kommunen ge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18 b § MB). Vilka omständigheter som är att betrakta som 

särskilda skäl finns angivet i MB (7 kap 18 c § MB). Dispens från strandskyddsbestämmelserna får 

endast ges om det är förenligt med skyddets syfte (7 kap 26 § MB). En dispens får förenas med villkor 

(16 kap 2 § MB).  
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BMN § 67 forts 
 
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

 
Nämndens ställningstagande 

Bygg- och miljönämnden kan inte finna att något av de särskilda skäl som finns angivna i MB är 

tillämpliga på den bastu som Måns Hallén sökt dispens för. Även om platsen där byggnaden planeras 

ligger i omedelbar anslutning till ianspråktagen mark är inte den faktiska platsen där bastun planeras 

ianspråktagen på ett sådant sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Marken bestod vid 

miljöenhetens besök av högt gräs och större stenar. Intill platsen finns ett trädgårdsland. Den byggnad 

som finns närmast den planerade bastun är en gammal tvättstuga som inte har någon egen 

hemfridszon. Längre från den planerade bastun finns en komplementbyggnad och ytterligare längre 

österut fastighetens huvudbyggnad. Vidare strider bastun mot strandskyddets syfte då den, genom sin 

placering och utformning, redan på avstånd avhåller folk från att beträda, passera eller uppehålla sig i 

området. Dessa förutsättningar blir särskilt tydliga om man angör fastigheten från vattnet. Den 

planerade bastuns utformning och närhet till fastighetens brygga gör att allmänheten inte bara hindras 

från att tillfälligt uppehålla sig eller kliva i land via bryggan utan även att utnyttja vattenområdet runt 

bryggan. 

 

Fastighetsägarna hävdar i sitt yttrande av nämndens kommunicering att platsen för den planerade 

bastun ”alldeles uppenbart redan är ianspråktagen genom vår hemfridszon” och att detta skulle vara 

ett tillämpligt särskilt skäl i ärendet. Den exakta formuleringen av det första särskilda skälet i 7 kap 18 

c MB säger dock ” redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften”. Detta skäl kräver ett strikt ianspråktagande av den direkta platsen. Eftersom 

marken för den planerade bastun inte är ianspråktagen som anlagd trädgård utan består av högt gräs 

och stora stenar är inte skälet tillämpbart i ärendet. Fastighetsägarna hävdar vidare att nämnden ska 

ställa ”nyttan och glädjen” det skulle innebära för fastighetsägaren med en bastu vid sjön mot ”det 

ytterligt minimala allmänna intresset att hävda strandskyddet just här”. Bygg- och miljönämnden vill 

dock påpeka att det särskilda skäl som paret anser tillämpbart i ärendet inte möjliggör en vägning 

mellan enskilda och allmänna intressen. Dessutom kan nämnden konstatera att även om det särskilda 

skäl som fastighetsägarna vill hävda är tillämpbart, skulle vara gällande, så faller möjligheten att 

medge dispens i och med formuleringen i 7 kap 26. § MB. Paragrafen anger att dispens får ges endast 

om det är förenligt med förbudets syfte. Nämnden har i stycket ovan fastslagit att den planerade 

bastun strider mot strandskyddets syften. 

 

Makarna Hallén önskar i sitt yttrande ”ett möte med nämndens presidium och syn på plats”. Eftersom 

bygg- och miljönämnden inte genomför presidiemöten har inte detta erbjudits fastighetsägarna. 

Nämndens ordförande har även tagit ställning till möjligheten för presidiet att företa ett platsbesök. 

Eftersom möjligheterna att medge en dispens helt och hållet prövas utifrån gällande lagstiftning och 

förutsättningarna på platsen finner inte nämndens ordförande skäl till ytterligare ett platsbesök. 

Miljöenhetens tjänsteman har redan besökt platsen och dokumenterat förutsättningarna där. Att då 

återigen besöka platsen anses inte vara försvarbar hantering av skattemedel. Den prövningsavgift som 

tas ut för handläggningen av strandskyddsdispens täcker inte utgifter och arvoden för besök av 

politiker. 

 

Eftersom det inte finns något tillämpligt särskilt skäl i ärendet och den planerade åtgärden strider mot 

syftet med strandskyddsbestämmelserna avslår bygg- och miljönämnden dispensansökan. 
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BMN § 67 forts 
 

Information om hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götalands län, se bilaga.   

   

 

 

Bilagor 

1. Överklagandehänvisning 

 

 

Kopia med besvärshänvisning och delgivningskvitto 

Måns Hallén, Edsleskogs Näs 110, 662 91 ÅMÅL 

 

Kopia 

Akten 
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BMN § 68  Dnr E 2015-356 
 
Föreläggande om att ta bort byggnader på fastigheten Lindheden 1:3 i Åmåls 
Kommun. 
 
Miljöchef Susanne Nordström har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 2015-08-11. 

 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden i Åmåls Kommun förelägger, med stöd av 26 kapitlet 9 § Miljöbalken (MB) 

och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet MB, Leif Maerker med personnummer ---

------- att på fastigheten Lindheden 1:3: 

 

1. Från strandskyddsområdet, riva och forsla bort det hela det garage (även grunden) som syns 

på bifogad bild och finns utmärkt på bifogad karta. 

 

2. Från strandskyddsområdet, forsla bort den bastu som syns på bifogad bild och finns utmärkt 

på bifogad karta. 

 

3. Lämna marken vid byggnaderna som anges i punkt 1 och 2 i fred för växt- och djurlivet att 

återetablera. 

 

 

Åtgärderna ska vara utförda senast fyra månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. Åtgärderna 

ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. Eventuellt rivningsmaterial som 

uppkommer i samband med åtgärderna ska transporteras bort från strandskyddsområdet. Efter det att 

åtgärderna är genomförda ska det vara uppenbart att områdena där byggnaderna tidigare stått är 

tillgängliga för allmänheten. 

 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 26 kapitlet 21 § MB att Leif Maerker med 

personnummer -----------: 

 

4. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1-3 ska vara färdiga, ska skicka in bilder som 

styrker att föreläggandet utförts på ett tillfredställande sätt. Bilderna ska skickas till 

miljöenheten, Åmåls Kommun, Box 62, 662 22 Åmål. 

 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 26 kapitlet 14 § MB att förena punkterna i 

föreläggandet med viten på nedanstående belopp: 

 

Punkt 1 vid vite på 30 000 kr 

Punkt 2 vid vite på 10 000 kr 
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BMN § 68 forts 
 
Redogörelse för ärendet 
I mars 2015 ansökte Leif Maerker om strandskyddsdispens för ett garage och en bastu på fastigheten 

Lindheden 1:3. Miljöenheten besökte platsen den 1 april. I samband med besöket kunde enheten 

konstatera att förberedelsearbeten för de planerade åtgärderna redan genomförts. På platsen för det 

planerade garaget fanns en gjuten platta och grundläggning. Vid platsen för den planerade bastun 

hade grävarbeten genomförts. Bygg- och miljönämnden avslog den 23 april ansökan om dispens och 

förelade fastighetsägaren att återställa de förberedelsearbeten som genomförts. I samband med 

återbesök på fastigheten den 1 juni 2015 kunde miljöenheten konstatera att både garage och bastu 

uppförts i sin helhet. Detta trots att nämndens beslut om föreläggande och avslag på dispensansökan. 

 

Fastighetsägaren har, både i telefonsamtal och via mail, blivit informerad om att nämnden överväger 

att fatta ett nytt beslut om föreläggande i och med att garaget och bastun färdigställts. 

 

 

Skälen för Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bestämmelser 
Fastigheten Lindheden 1:3 ligger inom Knarrbysjöns strandskyddsområde. Inom ett strandskyddat 

område får man inte uppföra nya byggnader. Man får inte heller utföra anläggningar eller anordningar 

om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått 

färdas fritt. Det är också förbjudet att ändra byggnader eller byggnaders användning om det innebär 

att allmänheten i större utsträckning avhålls från området. Vidare får man inte gräva eller förbereda 

för byggnader, anläggningar eller anordningar eller utföra åtgärder som väsentligt förändrar 

livsvillkoren för växt- eller djurarter (7 kap 15 § MB). Under förutsättning att det finns särskilda skäl 

får kommunen ge dispens från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18 b MB). Vilka omständigheter 

som är att betrakta som särskilda skäl finns angivet i Miljöbalken (7 kap 18 c § MB). Dispens från 

strandskyddsbestämmelserna får endast ges om det är förenligt med skyddets syfte (7 kap 26 § MB). 

En dispens får förenas med villkor (16 kap 2 § MB). 

 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

 

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över strandskyddet i Åmåls Kommun. I 26 kapitlet MB regleras 

hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av 

MB samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse om balkens bestämmelser har 

överskridits. Tillsynsmyndigheten får, för detta ändamål, meddela de förelägganden och förbud som 

behövs för att MB, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. 

Tillsynsmyndigheten får även förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd vilken 

det finns bestämmelser om i MB, att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 

Beslut om föreläggande får förenas med viten. 

 

Nämndens ställningtagande 
Bygg- och miljönämnden konstaterar att garaget och bastun på fastigheten Lindheden 1:3 färdigställts 

i strid med strandskyddsbestämmelserna. Detta trots att nämnden den 23 april i år avslagit ansökan 

om dispens. Eftersom det inte finns någon strandskyddsdispens för byggnaderna är dessa olagligt 

uppförda. Bygg- och miljönämnden förelägger därför, i egenskap av tillsynsmyndighet för 

strandskyddslagstiftningen, om att bastun och garaget ska tas bort från strandskyddsområdet.  
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BMN § 68 forts 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 2015-08-20 § 68 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar enligt Susanne Nordströms förslag. 

 

Upplysningar 

Detta beslut har förenats med ett vite till ett sammanlagt värde av 40 000 kr. Vitet döms ut efter 

särskild domstolsprövning och endast i de fall föreläggandet inte uppfyllts inom angiven tid.  

Utdömda viten tillfaller staten. 

 

Om en fastighetsägare väljer att inte genomföra de åtgärder Bygg- och miljönämnden ålägger honom 

i ett föreläggande kan nämnden komma att ansöka om att Kronofogdemyndigheten verkställer 

nämndens beslut. 

 

 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götalands län enligt bifogad besvärshänvisning 

(bilaga 4). 

 

 

 

Bilaga: 

Bilaga 1, garage 

Bilaga 2, bastu 

Bilaga 3, karta över Lindheden 1:3 med ungefärliga markeringar av byggnadernas placering 

Bilaga 4, Besvärshänvisning 

 

 

Kopia: 

Akten 

Naturvårdsverket 
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BMN § 69  Dnr E 2015-179 
 
Uppföljande inspektion efter föreläggande om åtgärder på fastigheten Fröskogs Stom 
1:58 respektive Fröskogs Stom 1:72 i Åmåls kommun. 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kent Gustawsson har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 2015-08-

08 

 

Närvarande:  Peter Andersson 

  Annika Josefsson, miljöenheten, Åmåls kommun 

  Kent Gustawsson, miljöenheten, Åmåls kommun 

 

 
 
Uppföljande inspektion 
Efter telefonsamtal från Peter Andersson om att han har utfört de åtgärder som ålagts honom om 

uppstädning av rubricerade fastigheter, företogs en uppföljande inspektion 2015-07-02. 

 

Vid inspektionen kunde konstateras att Peter Andersson utfört de åtgärder som bygg- och 

miljönämnden beslutade om i föreläggande 2015-05-21, § 43. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 2015-08-20 § 69 
 
Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna, och uppdrar miljöenheten att göra en 

uppföljande inspektion av rubricerade fastigheter inom ett halvår. 

 

Redogörelse för ärendet 
 

Den 13/3 2015 fick bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun en anmälan om nedskräpning på 

fastigheten Fröskogs Stom 1:58 respektive Fröskogs Stom 1:72. Vid besök på fastigheten kunde vi 

konstatera att flera nedskräpande föremål placerats utanför den bostadsfastigheten som Peter 

Andersson bor på. Peter Andersson har sagt till kommunen att skräphögen ska betraktas som en 

experimentell kompost. Under ärendets handläggning har han dock vid upprepade tillfällen blivit 

uppmanad att ta bort både skräphög och skrotbilar eftersom de utgör nedskräpning. 

 

 

Bilaga: 

Bilaga 1, bilder på uppstädat område 

 

Kopia: 

Akten 

Peter Andersson 
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BMN § 70  
 
Bygg- och miljönämndens ställningstagande angående nedskräpning på fastigheten 
Åmål 7:6, Åmåls kommun. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 2015-08-20 § 70 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2015-09-24. 
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BMN § 71  Dnr E 2015-324 
 

Föreläggande att byta ut golvmatta och bänkskiva 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecca Retz har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 2015-08-12. 

 

Förslag till beslut 
Åmåls kommun genom Bygg- och miljönämnden, förelägger Spicer Nordiska Kardan AB 

(organisationsnummer 556025-3782) att i lunchrestaurangen i företagets lokaler, senast 6 månader 

efter att beslutet vunnit laga kraft; 

 

− Byta ut den trasiga plastgolvmattan i köket 

− Byta ut den slitna bänkskivan i kökets beredningsdel 

 

Föreläggandet förenas med ett vite om 10 000 kronor (5000 kronor/åtgärd) om beslutet inte följs.  

 

Lagstöd 

 

 Förordning (EG) nr 852/2004, bilaga II kapitel I, punkt 1 

 Förordning (EG) nr 852/2004, bilaga II kapitel II, punkt 1a 

 Förordning (EG) nr 852/2004, bilaga II kapitel II, punkt 1f 

 Livsmedelslagen (SFS 2006:804) 22-23, 33 §§ 

 Artikel 54 förordning (EG) nr 882/2004 

 

Bakgrund 
Spicer Nordiska Kardan AB driver en lunchrestaurang och omfattas därför av 

livsmedelslagstiftningen. Lunchrestaurangen är belägen i företagets lokaler på Industrigatan 19 på 

fastigheten ÅMÅL 6:51. 

 

Bygg- och miljönämnden (nedan kallad nämnden) gjorde en oanmäld inspektion 30 juni 2015. Brister 

i företagets underhåll av lokalerna konstaterades vid besöket.  

 

Vid tidigare tillsynsbesök har denna brist konstaterats ett flertal gånger, bland annat 6 september 

2013, 23 november 2012, 29 april 2011 och 11 november 2009.  Detta finns dokumenterat i 

inspektionsrapporterna. 

 

Skälen för bygg- och miljönämndens beslut 
 
Gällande lagstiftning 
Enligt bilaga II kapitel 1 i förordning (EG) nr 852/2004 ska livsmedelslokaler hållas i gott skick. 

 

Enligt bilaga II kapitel 2, punkt 1a i förordning (EG) nr 852/2004 ska golvytor hållas i gott skick och 

vara lätta att rengöra, och när det är nödvändigt, desinficera. Detta kräver användning av 

ogenomträngliga, icke absorberande, tvättbara och giftfria material, såvida inte livsmedelsföretagaren 

kan övertyga de berörda myndigheterna om att andra material som används är lämpliga. Golven skall, 

där så är lämpligt, vara försedda med adekvata avloppsbrunnar. 
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BMN § 71 forts 
 

Enligt bilaga II kapitel 2, punkt 1f i förordning (EG) nr 852/2004 ska ytor (även på utrustning) i 

utrymmen där livsmedel hanteras och särskilt de ytor som i kontakt med livsmedel skall hållas i gott 

skick och vara lätta att rengöra och, när det är nödvändigt, desinficera. Detta kräver användning av 

släta, tvättbara, korrosionsbeständiga och giftfria material, såvida inte livsmedelsföretagaren kan 

övertyga de berörda myndigheterna om att andra material som används är lämpliga. 

 

Enligt livsmedelslagen (SFS 2006:804) 22 § får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden som 

behövs för att lagen, föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av lagen ska följas. Enligt 

livsmedelslagen (SFS 2006:804) 23 § får föreläggande förenas med vite. 

 

I artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att 

säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna 

om djurhälsa och djurskydd anges att den behöriga myndigheten ska vidta åtgärder för att se till att 

företagaren rättar till de brister som konstaterats.    

 

Nämndens bedömning 
I samband med tillsynsbesök på lunchrestaurangen i Spicer Nordiska Kardans lokaler upptäcktes att 

kökslokalen är sliten och i behov av underhåll. Det bristande underhållet bestod i att golvet var 

mycket slitet med hål i plastmattan och med synlig smuts som enligt uppgift från köksansvarig inte 

gick att få bort. Att golvet inte kan rengöras ordentligt kan leda till att det bildas fukt och ansamlingar 

av smuts vilket kan vara en grogrund för bakterier och mögel. 

 

Det noterades även att den vita bänkskivan i beredningsutrymmet var mycket repig och nött i 

kanterna. Även detta kan innebära att den inte kan rengöras ordentligt och leda till att bakterier får 

fäste. Eftersom detta är en yta som används mycket och att kökspersonalen ofta vidrör bänkskivan 

finns en risk att bakterier överförs till de ätfärdiga livsmedelen man bereder. Dessa livsmedel, 

grönsaker och smörgåsar, genomgår inte någon tillagning som kan utgöra ett bakterieavdödande steg, 

varför det är extra viktigt med rena ytor. 

 

Bristerna kan leda till att livsmedlen inte är säkra som människoföda vilket är livsmedelslagens syfte. 

Av denna anledning finner nämnden det motiverat att förelägga företaget att byta ut golvmattan och 

bänkskivan. Eftersom de aktuella bristerna kunnat konstateras flera gånger förenar nämnden 

föreläggandet med ett vite som understryker vikten av att åtgärderna genomförs. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 2015-08-20 § 71 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecca Retz förslag. 

 

Upplysningar 
Vid mottagande av denna handling önskas att delgivningskvittot skrivs under av behörig 

firmatecknare och skickas tillbaka till miljöenheten, Åmåls kommun. Detta för att styrka att ni tagit 

del av handlingen.  

Föreläggandet vinner laga kraft i och med att tiden för överklagan passerat. 
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BMN § 71 forts 
 

Föreläggandet har förenats med ett vite. Vitet döms ut efter särskild domstolsprövning och bara i det 

fall åtgärden i föreläggandet inte genomförts inom utsatt tid. Om en livsmedelsanläggning väljer att 

inte genomföra de åtgärder som bygg- och miljönämnden förelägger den om kan nämnden fatta beslut 

om nytt föreläggande förenat med ett löpande vite.  

 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se bilaga 1. 

 

Kopia: 

Akten 

Spicer Nordiska Kardan AB 
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BMN § 72 Dnr 169/15 
 
Revisorernas grundläggande granskning år 2015 
 
Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen, 

vilken regleras i kommunallagen och i god revisionssed. Kommunallagen och god revisionssed 

förutsätter att all verksamhet granskas årligen. Med all verksamhet avses enligt god revisionssed en 

granskning av den styrning som nämnder och förvaltningar utövar för att fullgöra de uppgifter och nå 

de mål som kommunfullmäktige beslutat om. 

 

Grundläggande granskning innebär enligt god revisionssed att revisorerna följer verksamheten under 

revisionsåret genom att ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av ärenden och 

beslut. Revisorerna har dialog med styrelse och nämnder om mål, uppdrag, ansvar, styrning och 

resultat samt gör verksamhetsbesök. 

 

I årets grundläggande granskning ämnar kommunens revisorer träffa kommunstyrelsen och 

myndighetsnämnden och diskutera områdena ovan. Med anledning av detta önskar vi i förväg ta del 

av kommunstyrelsens och myndighetsnämndens respektive: 

 

 verksamhetsplaner 

 verksamhetsmål 

 riskanalyser 

 planer för internkontroll och senaste uppföljningen som gjorts 

 senaste ekonomiska uppföljningen med åtgärder vid eventuell avvikelse mot budget 

 

 

Revisorerna avser inom ramen för den grundläggande granskningen genomföra träffar med 

kommunstyrelsen och med nämnderna. 

 

Revisorerna kommer att träffa bygg- och miljönämnden, torsdag 24 september, kl 13:30. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 2015-08-20 § 72 
 

Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna, och inbjuder samtidigt nämndens 

ledamöter till ett möte för att diskutera verksamhetsmål samt planer för internkontroller. 

Inger Bergh, ekonom i Åmåls kommun kommer och svarar på frågor. 

 

Tid:  onsdag 23 september 2015, kl 08:00-12:00 

Plats:  Norrtull, konferensrum övre plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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BMN § 73 Dnr 168/15 
 
Fastighet: Åmåls-Nygård 1:60 
 
Ärende: Bygglov för nybyggnad av industribyggnad 
 
Sökande: Jansson och Enoksson Åkeri AB, Slättertorpsgatan 20, 662 34 Åmål 
 

Planingenjör Hanna Berndtsson har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 2015-08-12. 

Förslag till beslut 

Tillväxtenheten föreslår bygg- och miljönämnden att bevilja bygglov med liten avvikelse för 

nybyggnad av industribyggnad med stöd av 9 kap. 31b § p 2 PBL.  

Sammanfattning  

Jansson och Enokssons Åkeri AB söker bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten 

Åmåls-Nygård 1:60. På fastigheten finns det en befintlig byggnad och sökande vill göra en 

nybyggnad för förvaring av bl.a. salt. Nybyggnaden består av en lagerhall (15x21m) med 3 fack till 

förvaring. Höjden från marknivå mäter 8,0 meter.  

 

Placering av nybyggnaden är i fastighetens nordvästra hörn (se situationsplan). Byggnaden är 

placerad 5,0 meter in på prickad mark (Mark som ej får bebyggas). Vid besök på platsen är 

fastighetsgränsen tydligt utmärkt med stängsel, där byggnaden skulle placeras 5,0 meter från 

befintligt stängsel. 

Bakgrund 

För fastigheten gäller detaljplan nr 117, ant. 1990-08-28. Gällande planbestämmelser är; 

- J – Industri 

- p1 – Huvudbyggnader ska placeras minst 4,5 meter och komplementbyggnader minst 1 m från 

gräns mot granntomt i kvarteret.  

- 7,0 – Högsta byggnadshöjd i meter.  

- p2 – Skyltar och andra anordningar som kan inverka menligt på trafiksäkerheten på riksväg 45 

får ej uppföras.  

Den sökta åtgärdens placering strider mot planbestämmelsen ”Prickad mark” samt avviker 

byggnadens höjd med 1m från den tillåtna 7,0 m.  

Fastigheten har tydliga fastighetsgränser med uppsatt stängsel. Norr om nybyggnaden har det förr 

passerat en luftburen kraftledning men som idag har monterats ner och ersatts med en nedgrävd 

kraftledning längs E45:an.  

Förvaltningens/enhetens ståndpunkt 

Den sökta åtgärden följer fortfarande planens syfte och användningsområde men avviker med höjd 

och placering. I planbestämmelserna får en komplementbyggnad placeras 1 m från gräns och 

huvudbyggnad 4,5 meter från gräns, den sökta åtgärden placeras 5 meter från fastighetsgräns. 

Tillväxtenheten bedömer att den sökta åtgärden är av liten avvikelse och kan beviljas med stöd av 9 

kap. 31 b§ p 2: 
Trots 30§ första stycket 2, 31§ 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplan eller 

områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 

åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 

ändamålsenligt sätt.  
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BMN § 73 forts 

Bygg- och miljönämndens beslut 2015-08-20 § 73 

Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov med liten avvikelse för nybyggnad av industribyggnad 

med stöd av 9 kap. 31b § p 2 PBL. 

Upplysningar  

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.  

 

Om ett bygglov, rivningslov eller marklov inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 

från den dag beslutet vann laga kraft, upphör lovet att gälla. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL.  

 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende, sökanden ska kontakta tillväxtenheten, tel 0532-17060 för ett 

tekniskt samråd. 

 

I detta ärende krävs utstakning. Utstakning ska göras av teknik- och fritidsförvaltningen, 

mätningskontoret eller annan med grundläggande mätningsteknisk färdighet. Kostnad enligt PBL 

tillkommer om utstakning utförs av mätningskontoret, tel 0532-170 68. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Tabell 11 (Nybyggnad – Stor enkel byggnad (Oisolerad-lagerhall ≥ 600 m
2
)) 

Bygglov: 7775 kr  

Kungörelse: 218 kr 

 

 
 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till: 

 

Kungörelse i brev 

skickas till: 

Annons: 

Fastighetsägare av Åmåls-Nygård 1:60 

 

Fastighetsägare av: Åmåls-Nygård 1:1, 1:61, 1:62, 1:85 

 

Post- och inrikes tidningar 
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BMN § 74 
 
Budget 
 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz redovisade bygg- och miljönämndens budget. 

Bygg- och miljönämndens beslut 2015-08-20 § 74 

Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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BMN § 75 
 
Delegationsbeslut 
 
Föredrogs förteckningar över delegationsbeslut för tillväxtenheten. 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 2015-08-20 § 75 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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BMN § 76 
 
Ändring av datum för bygg- och miljönämndens sammanträde december 2015 
 

Föreslogs nytt datum för december månads sammanträde, det nya datumet är 2015-12-09  

kl 13:30. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 2015-08-20 § 76 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Nämnden beslutade även att från och med september månads sammanträde skall respektive 

partigrupp hålla ett gruppmöte 30 minuter innan varje sammanträde. 

 

 


