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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-16:00 

Beslutande Wilhelm Bodmark (S), ordförande 
Barbro Axelsson(S) 
Rebecca Asp Olson (FP) ersätter Sofia Karlsson (S)  
Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C)  
Michael Karlsson (M) 

Övriga deltagande Miljöchef Susanne Nordström  
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 
Kanslichef Ida Rådman  
Hanna Berndtsson §§ 86-92 
Inga Engström (S), Evan Berglund (S), Gustav Wennberg (S) och Holger Jonasson 
(KD) från Kommunrevisionen samt Annelie Svensson, KPMG § 80 
 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 79-92 

Ida Rådman  

Ordförande 
  

Wilhelm Bodmark 

Justerande 
 

Barbro Axelsson 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Nämnd Bygg- och miljönämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-09-24 

Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Ida Rådman 
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BMN § 79 
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Föredragningslistan kompletteras med ett ärende om rättidsprövning. 
 
Två protokoll förs från mötet, varav det ena justeras omedelbart. 
__________________ 



 Sammanträdesprotokoll  
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 
 2015-09-24 3(13) 

 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

BMN § 80  dnr BMN 2015/14 
 
Årlig övergripande granskning 2014 av nämnder och styrelse 
 
Kommunrevisionen har med stöd av revisionsfirman KPMG genomfört sin årliga övergripande 
granskning med samtliga nämnder och kommunstyrelsen. 
 
Efter genomförd granskning har kommunrevisionen identifierat följande förbättringsområden och 
rekommenderar kommunen att: 
 

- I de fall berörd nämnd/styrelse ämnar följa kommunrevisionens rekommendationer i svaret 
till kommunrevisionen tydligt ange vilken åtgärd som ska genomföras och när åtgärden ska 
vara genomförd. 
 

- Tillse att samtliga nämnder och styrelse efterlever de kommungemensamma modellerna för 
såväl verksamhetsstyrning som intern kontroll samt att nämnden/styrelsen är involverad i 
detta arbete. 

 
- Tillse att samtliga nämndledamöter erhåller utbildning bl. a. inom intern kontroll och 

verksamhetsstyrning. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden tar del av innehållet i granskningsrapporten. 
__________________ 
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BMN § 81  dnr E 2015-426 
 
Revidering av delegationsordning för bygg- och miljönämnden avseende miljöenhetens 
verksamhetsområde 
 
Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström daterad 11 september 2015 behandlas. 
 
För att minska flaskhalsarna i miljöenhetens arbete är det viktigt att tjänstemännen under bygg- och 
miljönämnden har delegation på enkla, rutinartade ärende. Behovet av ytterligare delegation i 
nedanstående ärenden har uppstått den senaste tiden: 
 

A Allmänna ärenden Laghänvisning Delegat 

A.8 Genomföra rättidsprövning av överklagade beslut 24 § FL MC, MHI 

A.9 Avvisa överklagade beslut om överklagandet inkommit för sent 24 § FL MC, MHI 

M.3 Skydd av områden, 7 kap. MB  
  

M 3.5 Avskriva ansökan om strandskyddsdispenser 
 

MC, MHI 

M 3.6 Avvisa ansökan om strandskyddsdispenser 
 

MC, MHI 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden kompletterar delegationsordning för bygg- och miljönämnden avseende 
miljöenhetens verksamhetsområde, antagen 2013-03-21, § 23, med ovanstående punkter. 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Enhetschef tillväxtenheten Carl-Gustav Bergenholtz 
Miljöchef Susanne Nordström 
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BMN § 82   dnr E 2015-360 
 
Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad på fastigheten Säljebyn 1:22, Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse inklusive 5 bilagor från miljöchef Susanne Nordström daterad 3 september 2015 
behandlas. 
 
Fastigheten Säljebyn 1:22 ligger inom Ånimmens strandskyddsområde. XXXX har ansökt om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av huvudbyggnaden på fastigheten Säljebyn 1:22.  
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att platsen för den planerade utbyggnaden redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Bygg- och miljönämnden bedömer 
vidare att de planerade åtgärderna inte strider mot strandskyddets syften eftersom området idag 
varken är allemansrättsligt tillgängligt eller av särskilt värde för växt- och djurlivet. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 
huvudbyggnaden på fastigheten Säljebyn 1:22. 
 
Dispensen förenas med nedanstående villkor: 
 

1. Tillbyggnaden ska utföras i enlighet med de ritningar och den situationsplan som bifogas 
beslutet. 

 
Som tomtplats får endast den yta som markerats på bilaga 5 tas i anspråk. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, XXXX, en avgift om 3 644 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. 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
XXXX 
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BMN § 83   dnr E 2015-399 
 
Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av huvudbyggnad  på fastigheten Knarrbyn 
1:143, Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse inklusive 5 bilagor från miljöchef Susanne Nordström daterad 10 september 2015 
behandlas. 
 
Fastigheten Knarrbyn 1:143 ligger inom Knarrbysjöns strandskyddsområde. XXXX har ansökt om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av huvudbyggnaden på fastigheten 
Knarrbyn 1:143. I samband med ärendets handläggning har det framkommit att den utbyggnad som 
genomförts på den ursprungliga huvudbyggnaden inte prövats gentemot strandskyddsbestämmelserna. 
XXXX har även ansökt om strandskyddsdispens för att ta ner enstaka träd i fastighetens sydöstra del.  
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att platserna för den befintliga och den planerade utbyggnaden 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att de saknar betydelse för strandskyddets syften. Bygg- och 
miljönämnden bedömer vidare att de planerade och vidtagna åtgärderna inte strider mot 
strandskyddets syften eftersom området idag varken är allemansrättsligt tillgängligt eller av särskilt 
värde för växt- och djurlivet. 
Bygg- och miljönämnden bedömer att den nedtagning av enstaka träd som fastighetsägaren ansökt om 
strandskyddsdispens för inte är en sådan åtgärd som väsentligt påverkar livsvillkoren för växt- och 
djurlivet på platsen. Åtgärden kan därför genomföras utan föregående dispensprövning, observera 
dock att detta är en specifik bedömning i det enskilda fallet.  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för planerad samt befintlig 
tillbyggnad av huvudbyggnaden på fastigheten Knarrbyn 1:143 
 
Dispensen förenas med nedanstående villkor: 
 

1. Den planerade tillbyggnaden ska utföras i enlighet med de ritningar och den situationsplan 
som bifogas beslutet. 

 
Som tomtplats får hela fastigheten tas i anspråk. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, XXXX, en avgift om 3 644 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. 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
XXXX 
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BMN § 84   dnr E 2015-240 
 
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Åmål 3:30 
 
Tjänsteskrivelse inklusive 7 bilagor från miljöchef Susanne Nordström daterad 7 september 2015 
behandlas. 
 
Fastigheten Åmål 3:30 ligger inom Norra Vikens strandskyddsområde. I juni 2015 ansökte XXXX 
om strandskyddsdispens för en friggebod på fastigheten Åmål 3:30. Miljöenheten besökte, i samband 
med handläggningen av dispensansökan, platsen. Vid besöket kunde vi konstatera att den planerade 
friggeboden redan uppförts. På fastigheten fanns dessutom en brygga, altananläggning, trappa, 
eluttag, skyddshuv, eldningskorg samt en anordning för vinterförvaring av båt. Bygg- och 
miljönämnden har inte kunnat finna att det finns någon dispens för dessa anläggningar. 
 
Bygg- och miljönämnden kan inte finna att något av de särskilda skäl som finns angivna i miljöbalken 
är tillämpliga på den friggebod som XXXX sökt dispens för. Eftersom den friggebod XXXX ansökt 
om dispens för redan byggts blir konsekvensen av en nekad dispens att byggnaden måste tas bort. Det 
samma gäller den brygga, altananläggning, trappa, eluttag, skyddshuv, eldningskorg och 
vinterförvaring av båt som upptäckts i samband med ärendets handläggning. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för friggebod 
på fastigheten Åmål 3:30. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, XXXX, 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. 
 
Bygg- och miljönämnden i Åmåls Kommun beslutar också att, med stöd av 26 kapitlet 9 § 
miljöbalken och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet miljöbalken, förelägga 
XXXX att på fastigheten Åmål 3:30: 
 

1. Forsla bort friggeboden på bifogade bilder och karta från strandskyddsområdet. 
2. Riva och forsla bort bryggan och altananläggningen på bifogade bilder och karta från 

strandskyddasområdet. 
3. Riva och forsla bort trappan på bifogade bilder och karta från strandskyddsområdet. 
4. Ta bort eluttagen, eldningskorgen och skyddshuven på bifogade bilder och karta från 

strandskyddsområdet. 
5. Riva och forsla bort anordningen för vinterförvaring av båt på bifogade bilder och karta från 

strandskyddsområdet. 
6. Lämna marken som hyst anläggningarna i punkt 1-5 i fred för naturen 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. 
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Forts. BMN § 84   dnr E 2015-240 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 26 kapitlet 21 § miljöbalken att XXXX: 
 

1. Senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1-5 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 § miljöbalken att förena punkt 1-5 i 
föreläggandet med nedanstående viten: 
 
Punkt 1 till ett vite av 10 000 kr för XXXX och 10 000 kr för XXXX. 
Punkt 2 till ett vite av 10 000 kr för XXXX och 10 000 kr för XXXX. 
Punkt 3 till ett vite av 7 000 kr för XXXX och 7 000 kr för XXXX. 
Punkt 4 till ett vite av 5 000 kr för XXXX och 5 000 kr för XXXX. 
Punkt 5 till ett vite av 7 000 kr för XXXX och 7 000 kr för XXXX. 
 
__________________ 
Beslut skickas till: 
XXXX 
Naturvårdsverket 
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BMN § 85   dnr E 2015-240 
 
Anmälan om åtalsprövning för brott mot områdesskydd, fastigheten Åmål 3:30, Åmåls 
kommun. 
 
Tjänsteskrivelse inklusive 6 bilagor från miljöchef Susanne Nordström daterad 7 september 2015 
behandlas. 
 
Fastighetsägarna har under slutet av april eller början av maj 2015 uppfört en friggebod utan 
föregående prövning mot strandskyddsbestämmelserna. I samband med att fastighetsägarna, i 
efterhand, ansökte om strandskyddsdispens för friggeboden upptäckte tillsynsmyndigheten att det på 
fastigheten även uppförts en brygga, altananläggning, trappa, eluttag, eldningskorg, skyddshuv samt 
anordning för vinterförvaring av båt. Dessa anläggningar har uppförts från 2012 och framåt. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden i Åmål anmäler, i enlighet med 26 kap 2 § miljöbalken, överträdelser av 
strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Åmål 3:30 i Åmåls kommun. Överträdelsen gäller 
uppförande av byggnad samt avhållande anläggningar inom strandskyddat område. Åtgärderna är 
straffsanktionerade i enlighet med 29 kap 2 § 2 punkten miljöbalken. 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Enheten i Göteborg, Box 87, 401 21 GÖTEBORG 
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BMN § 86    
 
Bygg- och miljönämndens ställningstagande angående nedskräpning, på fastigheten Åmål 7:6, 
Åmåls kommun 
 
Miljöchefen Susanne Nordström har erhållit information om att osorterat avfall med största 
sannolikhet fortfarande stjälps av på Åmåls gamla soptipp, belägen på fastigheten Åmål 7:6.  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden i Åmål bordlägger ärendet till nästa möte. 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Miljöchef Susanne Nordström 
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BMN § 87   dnr 176/15 
 
Anmälan om olovlig byggnation, på fastigheten Bjäkebol 1:41, Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse inklusive 2 bilagor från bygglovsingenjör Roberth Melby daterad 9 september 2015 
behandlas. 
 
Tillväxtenheten har mottagit en anmälan om olovlig byggnation på fastigheten Bjäkebol 1:41, Åmåls 
kommun. Tillväxtenheten har besökt platsen och konstaterat att fastighetsägaren påbörjat uppregling 
av bärlinor och bjälklag på ett ca 65 kvm stort trädäck som man sedan har för avsikt att belägga med 
trallgolv. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att inte ingripa då ärendet gäller en åtgärd som inte är 
bygglovspliktig, enligt plan- och bygglagen 11 kap § 7.  
__________________ 
Beslut skickas till: 
XXXX 
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BMN § 88   dnr 223/14 
 
Åtgärdsföreläggande för ovårdade fastigheterna Jupiter 1 och 2 
 
Tjänsteskrivelse inklusive 5 bilagor från planingenjör Hanna Berndtsson daterad 15 september 2015 
behandlas. 
 
Sedan hösten 2014 blev kommunen uppmärksammad att fastigheterna Jupiter 1 och 2 är ovårdade. Ett 
antal anmälningar har inkommit därefter och tillsynsbesök har genomförts i december 2014 och 
augusti 2015. 
Vid tillsynen i augusti 2015 konstaterades brister i lägenheterna och ärendet överlämnades därför till 
miljöenheten.  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. 19 § om 
åtgärdsföreläggande för fastigheterna Jupiter 1 och 2, Rösgatan, samt att förelägga att åtgärda 
påpekade brister på fastigheterna Jupiter 1 och 2. 
 
Åläggandena i föreläggandet kan komma at förenas med viten. 
 
Innan avgörande beslut i ärendet fattas ges XXXX, möjlighet att komma med synpunkter. Dessa 
synpunkter ska ha inkommit till tillväxtenheten senast 22 oktober 2015. 
 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Tillväxtenheten 
XXXX 
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BMN § 89    
 
Budgetuppföljning 
 
Bygg- och miljönämndens genomför budgetuppföljning. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
__________________ 
 
 
BMN § 90    
 
Delegationsbeslut 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Delegeringsbeslut gällande godkännande av förrättning från planingenjör Hanna Berndtsson 
som inkom tillväxtenheten 9 september 2015. 

2. Sammanställning av delegeringsbeslut från tillväxtenheten, daterad 24 september 2015. 
3. Sammanställning av delegeringsbeslut från miljöenheten, daterad 24 september 2015. 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 
__________________ 
 
 
BMN § 91    
 
Kurser och konferenser 
 
Bygg- och miljönämnden bokar in ett extra möte 27 oktober 9:00 – 16:00 för att diskutera kommande 
utbildningar som nämnden vill delta i eller arrangera. 
__________________ 
 
 
BMN § 92    
 
Övrigt 
 
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz informerar om den aktuella personalsituationen. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
__________________ 
 


