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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 
Plats och tid 

 
Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30 - 14.05 

 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande 
Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) 
Sofia Karlsson (S)  
Sven Callenberg (C)  
Rebecca Asp Olson (L) ersätter Michael Karlsson (M), §§ 8-20, 22-26 
 

Övriga deltagande Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kent Gustawsson 
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 
Plan- och bygglovshandläggare Thomas Carlson 
Nämndsekreterare Pierre Carroz 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 18-26 

Pierre Carroz  

Ordförande 
  

Barbro Axelsson 

Justerande 
 
 

 
Pertti Rolöf 

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

  

Sammanträdesdatum 2016-02-23 

Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Pierre Carroz 
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BMN § 18 
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Bygg- och miljönämnden fastställer föredragningslistan. 
 
__________________ 
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BMN § 19   
 
Överklagan av Länsstyrelsens beslut avseende strandskyddsdispens på fastigheten Lindheden 
1:3, Åmåls kommun 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götalands län inkommen 29 januari 2016 behandlas. 
 
Bygg- och miljönämnden i Åmål (nämnden) beslutade den 23 april 2015 (§ 29) att avslå en ansökan 
om strandskyddsdispens för garage och bastu på fastigheten Lindheden 1:3 i Åmåls kommun. 
Trots avslag på ansökan om strandskyddsdispens uppförde fastighetsägaren byggnaderna. 
Nämnden beslutade därför den 27 april 2015, dnr E 2015-107, samt den 20 augusti 2015 (§ 68) om 
åtgärdsföreläggande med viten. 
 
Fastighetsägaren överklagade hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län nämndens beslut från den 23 
april 2015 (§ 29), den 27 april 2015 (dnr E 2015-107) och den 20 augusti 2015 (§ 68). 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län avslog den 18 december 2015 överklagandena, vilket 
fastighetsägaren nu överklagar till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att delta med nämndens presidium i kommande 
domstolsförhandlingar. 
 
__________________ 
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BMN § 20    
 
Återkoppling om utfärda åtgärder efter föreläggande på fastigheten Åmål 3:30. Åmåls 
kommun 
 
Skrivelse från fastighetsägaren XXXX inkommen 5 februari 2016 behandlas. 
 
Bygg- och miljönämnden i Åmål (nämnden) beslutade den 24 september 2015 (§ 84) att avslå en 
ansökan om strandskyddsdispens för friggebod på fastigheten Åmål 3:30  i Åmåls kommun. 
Miljöenheten besökte, i samband med handläggningen av dispensansökan, platsen. Vid besöket kunde 
miljöenheten 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. 
Nämnden beslutade därför den 24 september 2015 (§ 84) att även förelägga fastighetsägarna att riva 
och forsla bort ovannämnda anläggningar. 
 
Fastighetsägarna skickade till miljöchefen Susanne Nordström bilder som stryker utförda åtgärder för 
några punkter i föreläggandet. 
Övriga delar av nämndens beslut har fastighetsägarna överklagat till Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________________ 
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BMN § 21   dnr 144/16 
 
Byggsanktionsavgifter för ovårdad fastighet på fastigheten Kasenberg 1:5, Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse inklusive två bilagor från bygglovshandläggare Thomas Carlsson daterad 11 februari 
2016 behandlas. 
 
Bygg- och miljönämnden i Åmål (nämnden) beslutade den 23 oktober 2014 (§ 60) om 
åtgärdsföreläggande och byggsanktionsavgifter för olovlig rivning av bostadshus på fastigheten 
Kasenberg 1:5 i Åmåls kommun. 
Beslutet skickades 2014 till fastighetsägaren och fakturan för byggsanktionsavgifterna skickades i 
januari 2016 med förfallodag den 15 mars 2016. 
 
Vid tillsynsbesök den 16 januari 2016 på Kasenberg 1:5 kunde tillväxtenhetens handläggare 
konstatera att den delvis rivna byggnaden kvarstår. Fastighetsägaren har heller inte inkommit med 
rivningsanmälan enligt tidigare föreläggande från nämnden (BMN 2014-10-23, § 60). 
Under januari månad 2016 har bygglovsingenjör Roberth Melby vid ett flertal tillfällen sökt 
fastighetsägaren utan att lyckas. 
Tillväxtenheten bedömer att fastigheten är i ovårdat skick och en olägenhet för boende i dess närhet 
och dessutom utgör en fara för människor och djur. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga fastighetsägaren av Kasenberg 1:5, XXXX, att: 
 

1. Lämna in en rivningsanmälan enligt plan- och byggförordningens (PBF) 6 kap. 5 §. 
2. Riva byggnaden på fastigheten Kasenberg 1:5. 

 
 
Rivningsanmälan ska vara tillväxtenhetens tillhanda senast den 23 mars 2016, därefter utfaller en 
fördubblad byggsanktionsavgift om 83 436 kronor enligt 6 kapitel 2 § PBF.  
 
Jäv 
 
Rebecca Asp Olson (L) anmäler jäv och deltar därför inte i ärendet.  

 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Tillväxtenheten 
XXXX 
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BMN § 22   dnr 166/16 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad på fastigheten Åmåls-Nygård 1:57, 
Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse inklusive två bilagor från bygglovshandläggare Thomas Carlsson daterad 8 februari 
2016 behandlas. 
 
Trallen AB ansöker om bygglov för nybyggnad av ett kallförråd på 600 kvadratmeter på fastigheten 
Åmåls-Nygård 1:57. 
 
Planen (G, J1, K) medger Bilservice, småindustri och kontor. Materialupplaga får ej anordnas 
utomhus, fasader av korrugerad plåt får ej beklädas mer än 50% av fasadytan mot E45. Högsta tillåtna 
bygghöjd är 7 meter. Byggnaden blir enligt ritning cirka 6 meter. 
 
Den sökta åtgärden strider mot planen med hänsyn till att byggnaden kommer närmare tomtgräns än 
4,5 meter, vilket ses som en mindre avvikelse. Fastighetsägaren för grannfastighet Åmåls-Nygård 
1:55 har dessutom godkänt den sökta åtgärden. 
Fastighetsägaren har för avsikt att klä hela fasaden med korrugerad plåt i samma färg som befintlig 
byggnad, detta bör också ses som en mindre avvikelse eftersom området är ett industriområde. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg-och Miljönämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av förråd med en mindre 
avvikelse. Förrådet skall ha samma färgsättning som befintlig byggnad. 
 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Tillväxtenheten 
Trallen AB 
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 BMN § 23   dnr 172/16 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerlokal och rullställ, ändring av entrén samt 
uppställning av skyltar på fastigheten Åmåls-Nygård 1:75, Åmåls kommun 
 
Företagscenter i Åmål AB ansöker om bygglov för nybyggnad av lagerlokaler till Byggmax. 
Byggnaderna är lagerlokaler för virke.  
Den större lagerdelen är cirka 1100 kvadratmeter med en stomme av stål och plåtfasad som placeras 
3,5 meter från tomtgräns, samt ett rullställ för virke med tak och väggar av plåt på cirka.440 
kvadratmeter som placeras 2 meter från tomtgränsen. Det innebär en avvikelse då sökanden avser att 
bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Grantomten Åmåls-Nygård 1:46 ägs av ÅKAB. 
ÅKABs VD, Magnus Dalsbo, godkänner att byggnaden får placeras 3,5 meter från tomtgräns, vilket 
innebär att ÅKAB kan placera eventuell nybyggnad 4,5m från sin tomgräns utan att vidta ytterligare 
brandtekniska åtgärder. Räddningstjänsten har remiterats och medger att 8 meter är ett godkänt 
avstånd ur brandsynpunkt mellan två fastigheter.  
Den byggnad (rullstället) som ligger i södradelen av tomten innebär också en avvikelse då den 
kommer att placeras delvis på punktprickad mark där det är en ledningsrätt. Sökanden har fått 
skriftligt tillåtelse från Skanova som är ledningsrättsinnehavare att bygga på den prickade marken 
eftersom ledningen är tagen ur bruk och  
 
Dessa två mindre avvikelser är förenliga med detaljplanens syften och kan därför beviljas med stöd av 
plan- och bygglagens 9 kapitel 30 §.  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg-och Miljönämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av lagerlokal, rullställ, ändring 
av entré samt lov för fasadskyltar på fastigheten Åmåls-Nygård 1:75 med två mindre avvikelser med 
stöd av plan- och bygglagen 9 kapitel 30 §. 
 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Företagsceneter i Åmål AB, vinkelvolten Samuel Permansgata 28, 831 42 Östersund 
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BMN § 24       
 
Budgetuppföljning 
 
Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
__________________ 
 
 
BMN § 25   
 
Delegationsbeslut 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Sammanställning av delegeringsbeslut från tillväxtenheten, daterad 23 februari 2016. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 
 
__________________ 
 
 
BMN § 26    
 
Övrigt/ information 
 

- Förbundet för Allmänt Hälsoskydd (FAH) bjuder till sin årliga konferens i Stockholm den 27 
och 28 april 2016. Temat för årets konferens är kommunernas engagemang i klimat och 
tillsynsarbete. 

- Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglemente delas ut till bygg- och 
miljönämndens ledamöter 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att nämndens ledamöter ska erbjudas att delta i FAHs årliga 
konferensen i Stockholm torsdagen den 28 april 2016. 
 
__________________ 
 
 


