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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) 
Sofia Karlsson (S)  
Bengt Olsson (C) ersättare för Barbro Axelsson (S)  
Sven Callenberg (C)  
Michael Karlsson (M) 
 
 
 
Rebecca Asp Olson (L) 

Övriga deltagande Miljöchef Susanne Nordström  
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jenny Appelgren §§ 104-108 
Plan- och bygglovshandläggare Thomas Carlson §§ 104-114 
Bygglovsingenjör Roberth Melby §§ 104-114 
Nämndsekreterare Pierre Carroz 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 106-118 

Pierre Carroz  

Ordförande 
  

Barbro Axelsson 

Justerande 
 

Michael Karlsson 

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

  

Sammanträdesdatum 2015-11-19 

Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Pierre Carroz 
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BMN § 106 
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 
 

 Val av tillförordnad ordförande 
 Information 

 
Två protokoll förs från mötet, varav det ena justeras omedelbart. 
__________________ 
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BMN § 107 
 
Val av tillförordnad ordförande 
 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) daterad 17 november 2015 
behandlas. 
 
Bygg- och miljönämndens ordförande Wilhelm Bodmark (S) kommer inte att kunna fullgöra sitt 
uppdrag under en längre period. 
Enligt Nämndernas reglemente, antaget av kommunfullmäktige den 29 februari 2012, 
”Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får nämnden utse en annan ledamot at vara ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör då 
ordförandens samtliga uppgifter.” 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden utser Barbro Axelsson till tillförordnad ordförande för bygg- och 
miljönämnden. 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Tillväxtenheten 
Miljöenheten 
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BMN § 108   dnr 2013-000012 
 
Begäran om utbetalning av säkerhet för att täcka kostnader i samband med efterbehandling av 
täkt i Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse inklusive 2 bilagor från miljö- och hälsoskyddsinspektör Jenny Appelgren daterad 10 
november 2015 behandlas. 
 
I samband med täktverksamhet som tidigare bedrivits på fastigheten Stora Berga 1:7 har säkerheter 
om totalt 300 000 kronor ingetts till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Säkerheterna var avsedda 
att täcka kostnad för utlägg i samband med efterbehandling av täktområdet.  
Företaget som bedrev täktverksamhet på fastigheten Stora Berga 1:7 gick i konkurs den 10 maj 2007 
och utförde inte någon efterbehandling av täktområdet. 
Den nuvarande fastighetsägare, XXXX, har därefter utfört efterbehandling av området i privat regi 
mellan åren 2009-2015. 
Bygg- och miljönämnden bedömer att XXXX utfört de åtgärderna som har varit behövliga i 
efterbehandling av täktområdet på fastigheten Stora Berga 1:7 och att de kostnadsuppgifterna som 
anges i bilaga 1 är rimliga. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden yrkar att Länsstyrelsen betalar ut de säkerheter om 300 000 kronor som 
finns för den nedlagda täkten på Stora Berga 1:7, Åmåls kommun. Säkerheterna ska täcka kostnader 
för utlägg i samband med efterbehandling. Pengarna ska betalas till fastighetsägare XXXX. 
__________________ 
Beslut skickas till: 
XXXX 
Annika Lundahl, Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
Miljöenheten 
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BMN § 109   dnr 209/15 
 
Tillfälligt bygglov för nybyggnad av förskolemoduler på fastigheten Villebergen 2 i Åmåls 
kommun 
 
Tjänsteskrivelse inklusive 2 bilagor från bygglovshandläggare Thomas Carlson daterad 30 oktober 
2015 behandlas.  
 
Åmåls Kommunfastigheter AB har ansökt om tillfälligt bygglov för uppställning av moduler om 
307m² som ska användas till förskola på fastigheten Villebergen 2. Enligt förslaget är modulen helt 
placerad på mark för allmänt ändamål. 
Det saknas förskoleplatser i Åmål och trycket på förskoleplatser är mycket stort i centrala delar av 
staden. 
 
Tillväxtenhetens ståndpunkt är att modulernas placering på mark avsedd för allmänt ändamål är i 
överensstämmelse med planens syfte. Byggnaden avses användas till förskoleverksamhet och är 
därför lämplig för sitt ändamål. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden lämnar tillfälligt bygglov för uppställning av moduler med stöd av plan- 
och bygglagens 9 kap 30 §, 1a. 
 
Beslutet förenas med följande villkor: 

 Tekniskt samråd skall hållas och startbesked lämnas innan åtgärderna får påbörjas.  
 Anmälan till miljöenheten skall göras.  
 Inför det tekniska samrådet skall brandskyddsbeskrivning enligt boverkets byggregler (BBR) 

5:12, kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) 10 kap. samt skriftlig redogörelse med 
hänsyn av tillgänglighet enligt BBR 3:1 och ventilation enligt BBR 6:2 lämnas in.  

 Kontrollansvarige skall redovisa förslag till kontrollplan på det tekniska samrådet samt 
anmälan till miljöenheten innan samrådet. 

__________________ 
Beslut skickas till: 
Åmåls Kommunfastigheter AB, Box 32, Hjeltegatan 11, 662 21 Åmål 
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BMN § 110   dnr 196/15 
 
Bygglov för nybyggnad av lagerhall för båtförvaring på fastigheten Varvet 6, Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse inklusive 2 bilagor från bygglovsingenjör Roberth Melby daterad 29 oktober 2015 
behandlas. 
 
Dalbobåtar AB söker bygglov för nybyggnad av en 2 160 kvm stor lagerhall för båtförvaring. 
Dalbobåtar arrenderar marken av Sjöfartsverket och verksamheten avser bland annat service och 
förvaring av fritidsbåtar. För verksamheten behövs ändamålsenliga lokaler därför vill man nu bygga 
båtförvaring för ändamålet. 
 
Området har två detaljplaner: 
Detaljplan nr 82, planbestämmelser: Th = specialområde med ringad mark, Th betecknat område ska 
användas endast för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål. Syftet med bestämmelsen 
ringmark/prickmark var att säkerställa hamntrafiken. Ringmarken i vattnet var avsedd för uppfyllnad 
och ändamålet var till för hamnens anläggningar och pirar med mera. 
Detaljplan nr 86, planbestämmelser: J = J betecknat område får användas endast för industriändamål 
av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och 
trevnad.  
Dalbobåtar har tidigare i år sökt bygglov för ett båthus, då helt placerat på ring/prickmark, vilket 
bygg- och miljönämnden inte godkände. Man söker nu återigen bygglov fast med en ny placering där 
man har flyttat byggnaden ca 12 meter som nu endast delvis ligger på prickad/ringad mark. 
 
Den sökta åtgärden är förenlig med planens syfte och användningsområde men avviker i placering då 
den delvis placeras på prickad/ringad mark. Tillväxtenheten bedömer att den sökta åtgärden är av 
begränsad omfattning och kan beviljas med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 9 kap 31 b § p 2. 
 
Eftersom åtgärden innebär en avvikelse så har en utökad krets av grannar fått möjlighet att yttra sig i 
ärendet. Endast en fastighetsägare har framfört erinran mot byggnation på platsen då de anser att 
deras sjöutsikt försvinner samt att området har en stor potential att bli ett sjönära och attraktivt 
område för allmänheten, vilket inte är aktuellt då fastigheten ägs av Sjöfartsverket. 
 
 



 Sammanträdesprotokoll  
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 
 2015-11-19 7(11) 

 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

Forts. BMN § 110 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av båthus med stöd av PBL 9 kap 31 b § p 
2, samt PBL 9 kap 31 c § p 2 för en åtgärd som är förenlig med detaljplanens syfte och är nödvändig 
för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Beslutet förenas med följande villkor: 

 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. 
 Sökanden ska redovisa geoteknisk undersökning och lämplig grundläggning för rådande 

markförhållanden, färdigt golv +45,5 meter över havet. 
 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. 

 Brandskyddsbeskrivning enligt boverkets byggregler (BBR) 5:12, samt förslag till 
kontrollplan skall inlämnas till tillväxtenheten, senast till det tekniska samrådet, men helst en 
vecka innan. 

 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. Sökande ska kontakta tillväxtenheten för ett tekniskt 
samråd. 

__________________ 
Beslut skickas till: 
Dalbobåtar AB, Gamla Örnäsgatan 13, 662 36 Åmål  



 Sammanträdesprotokoll  
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 
 2015-11-19 8(11) 

 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

BMN § 111   dnr 188/15    
 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och dubbelgarage på fastigheten Gressbol 1:13, Åmåls 
kommun 
 
Tjänsteskrivelse inklusive 3 bilagor från bygglovsingenjör Roberth Melby daterad 9 november 2015 
behandlas. 
 
XXXX söker bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt dubbelgarage med förråd på fastigheten 
Gressbol 1:13, Åmåls kommun. Föreslagen plats ligger på en plats där det tidigare har legat ett 
bostadshus som flyttades upp till Dalarna på 1960-talet, idag finns endast en gammal lada kvar. 
Bostadshuset är i två plan om ca 240 m2 och har enligt förslaget en träfasad av liggande panel och 
spröjsade fönster, garaget med förråd är ca 77 m2. Uppvärmning kommer att göras med jordvärme 
och en ny brunn kommer att borras för vattenförsörjning. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för enbostadshus och dubbelgarage med förråd med stöd 
av plan- och bygglagens (PBL) 9 kap 31 §. 
 
Beslutet förenas med följande villkor: 

 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig, som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag: XXXX. 

 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. Sökande ska kontakta tillväxtenheten för ett tekniskt 
samråd. Inför det tekniska samrådet skall den kontrollansvarige redovisa förslag till 
kontrollplan, energibehovsberäkning och intyg om färdigställandskydd. 

__________________ 
Beslut skickas till: 
XXXX 
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BMN § 112   dnr 216/15    
 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt från lägenhet till 
förskoleverksamhet på fastigheten Gustavsberg 1:23 i Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse inklusive 2 bilagor från bygglovshandläggare Thomas Carlson daterad 2 november 
2015 behandlas.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt om tidsbegränsat bygglov i fem år för ändrat 
användningssätt från lägenhet till förskoleverksamhet på fastigheten Gustavsberg 1:23, Åmåls 
kommun. Den aktuella lägenheten har en yta av 67m².  
Det råder brist på förskoleplatser i området och barn- och utbildningsförvaltningen vill därför bedriva 
förskoleverksamhet i den tilltänkta delen av parhuset. 
Det har tidigare beviljats ett bygglov för ändrad användning från lägenhet till förskoleverksamhet i ett 
närstående parhus. 
 
Berörda sakägare och räddningstjänsten har fått möjlighet att yttra sig över förslaget, ingen har något 
att invända mot förslaget. 
 
Gällande planbestämmelse medger enbostadhus och parhus i ett plan (B, F2, 1). Verksamheten som 
söks är inom barnomsorg och alltså inte planenligt.  
Tillväxtenhetens bedömning är att den sökta åtgärden är lämplig och att verksamheten inte är störande 
samt att åtgärden kan ses som ett komplement till bostadsområdet. Ett tidsbegränsat lov på fem år kan 
lämnas. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beviljar tidsbegränsat bygglov med liten avvikelse till och med 2020-11-01 
för ändrat användningssätt från lägenhet till förskoleverksamhet på fastigheten Gustavsberg 1:23, 
Åmåls kommun, med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 9 kap. 2§, 9 kap 30b§ och 9 kap 33§. 
 
Beslutet förenas med följande villkor: 

 Om bygglov inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 
beslutet vann laga kraft, upphör lovet att gälla. 

 Tekniskt samråd skall hållas och startbesked lämnas innan åtgärderna får påbörjas. Inför 
det tekniska samrådet skall kontrollplan enligt PBL 10 kap. samt skriftlig redogörelse 
med hänsyn av tillgänglighet enligt boverkets byggregler (BBR) 3:1 och luft enl. PBL 6.2 
lämnas in. Kontrollansvarige skall redovisa förslag till kontrollplan på det tekniska 
samrådet.  

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

 Innan startbesked kan lämnas skall kontrollplan upprättas av certifierad kontrollansvarig 
och inlämnas.  

 Anmälan ska göras till miljöenheten. 
 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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BMN § 113       
 
Budgetuppföljning 
 
Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
__________________ 
 
 
BMN § 114    
 
Delegationsbeslut 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Sammanställning av delegeringsbeslut från tillväxtenheten, daterad 19 november 2015. 
2. Sammanställning av delegeringsbeslut från miljöenheten, daterad 19 november 2015. 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 
__________________ 
 
BMN § 115 
 
Redovisning bygg- och miljönämndens extra möte 2015-10-27 
 
Bygg- och miljönämnden går igenom protokollet från nämndens extra-möte 27 oktober 2015 om 
verksamhetsplanering och utbildning. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
__________________ 
 
BMN § 116       
 
Kommunrevisionens kommande granskning 
 
Miljöchef Susanne Nordström informerar nämnden om kommunrevisionens kommande granskning 
av verksamheterna som avser tillsyn enligt miljöbalken och tillsyn enligt livsmedelslagen. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
__________________ 
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BMN § 117       
 
Årsskrift 2015 – Vänerns vattenvårdsförbund 
 
Två exemplar av Vänern – Årsskrift 2015 finns till förfogande för bygg- och miljönämnden.  
Skriften innehåller redovisningar från miljöövervakningen, undersökningar och utredningar i Vänern. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
__________________ 
 
BMN § 118 
 
Information 
 

 Bygg- och miljönämnden uppdateras i ärendet om nedskräpning på fastigheten Åmål 7:6 (se 
BMN § 98). 

 Miljöchef Susanne Nordström informerar nämnden om en nedlagd JO-anmälan. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
__________________ 
 


