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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 

Plats och tid 
 

Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30 - 15.15 
 

Beslutande 
 

Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande 

Sven Callenberg (C)  

Michael Karlsson (M) 

Bengt Olsson (C) ersätter Wilhelm Bodmark (S) 

Rebecca Asp Olson (L) ersätter Sofia Karlsson (S) 

Övriga deltagande Miljöchef Susanne Nordström 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 

Miljöstrateg Katrin McCann §§ 41-49 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jenny Apelgren §§ 42-51 

Bygglovshandläggare Thomas Carlson §§ 57-62 

Nämndsekreterare Pierre Carroz 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 41-62 
Pierre Carroz  

Ordförande 
  

Barbro Axelsson 

Justerande 

 

 

 
Bengt Olsson 

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

Nämnd Bygg- och miljönämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2016-04-19 

Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Pierre Carroz 

 

  



 Sammanträdesprotokoll  
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-04-19 2(24) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BMN § 41 

 

Fastställande av föredragningslistan 

 

Ärendet om bygglov på fastigheten Malmen 5 stryks från föredragningslistan, som därmed fastställs. 

 

__________________ 
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BMN § 42   dnr E 2015-521 

 

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Låbyn 4:1, Åmåls kommun 
 

Tjänsteskrivelse inklusive tre bilagor från miljöstrateg Katrin McCann daterad 21 mars 2016 

behandlas. 

 

XXXX förvärvade fastigheten Låbyn 4:1 år 2010. Fastighetsägaren ansökte 2015 om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för ändring av huvudbyggnadens tak. Denna takändring är så ringa att 

den inte kan anses vara dispenspliktig. I samband med ärendets handläggning har det framkommit att 

följande befintliga anläggningar inte prövats gentemot strandskyddsbestämmelserna: utbyggnad av 

bostadshus, gäststuga, vedförvaring, lekstuga, två trädäck, trappa samt flotte. Byggnationerna, 

belägna mellan bostadshuset och torrdasset, uppfördes under åren 1980-2011. På grund av 

fastighetens topografi är byggnationerna mest märkbara från vattnet. 

 

Miljöenheten har besökt platsen, som består av redan etablerad tomtmark eller mark i omedelbar 

anslutning till denna. Bygg- och miljönämnden bedömer att platsen för de befintliga byggnationerna 

på land redan tagits i anspråk på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften. Bygg- och 

miljönämnden anser inte heller att anläggningarna strider mot strandskyddets syften eftersom marken 

inte är allemansrättslig eller hyser annat än triviala arter. 

Bygg- och miljönämnden kan däremot inte finna att något av de särskilda skälen som finns angivna i 

miljöbalken är tillämpliga på badflotten som ingår i ansökan om dispens. Flotten strider vidare emot 

strandskyddets syften då den utvidgar husets hemfridzon och därmed verkar avhållande på 

allmänheten. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för utbyggnad av bostadshus, 

gäststuga, vedförvaring, lekstuga, två trädäck samt trappa på fastigheten Låbyn 4:1, Åmåls kommun. 

Dispensen förenas med följande villkor: 

- Tomtplats ska avgränsas med väl synligt staket. 

 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om dispens för badflotte på fastigheten Låbyn 

4:1, Åmåls kommun. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden en avgift om 5 466 kronor för den tid 

nämnden lagt på handläggningen av ärendet. Avgiften är satt i enlighet med den av 

kommunfullmäktige fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

 

Upplysningar 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska kontrollera de strandskyddsdispenser som Åmåls kommun 

beviljar. Inom tre veckor från det att Länsstyrelsen får ta del av kommunens beslut ska myndigheten 

ta ställning till om det finns skäl att ta upp kommunens beslut till prövning. Tar Länsstyrelsen upp 

ärendet till prövning innebär det att dispensbeslutet inte vinner laga kraft. En annan möjlighet till att 

beslutet inte vinner laga kraft är att det överklagas. Påbörja inga åtgärder förrän beslutet vunnit laga 

kraft. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 

XXXX 
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BMN § 43    

 

Uppföljning i ärendet om föreläggande, Spicer Nordiska Kardan 
 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jenny Apelgren föredrar ärendet. 

 

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 (nämnden) i Åmåls kommun 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.   

 

Nämnden beslutade därför den 20 augusti 2015 att förelägga Spicer Nordiska Kardan AB 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 förenades med ett vite om 10 000 kronor.  

 

Vid ett uppföljningsbesök den 31 mars 2016 kunde miljöenheten konstatera att samtliga brister hade 

åtgärdats samt att företaget hade påbörjat en renovering/uppfräschning av köksutrymmen. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

 

__________________ 
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BMN § 44    

 

Länsstyrelsens beslut om överklagande, Edsleskogs-Näs 1:5, Åmåls kommun 
 

Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götalands län daterad 6 april 2016 behandlas. 

 

Bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun beslutade genom delegation den 20 augusti 2015 

(BMN § 67) att avslå en ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för en bastu på 

fastigheten Edsleskogs-Näs 1:5. 

 

Fastighetsägarna överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

 

Länsstyrelsen beslutade den 6 april 2016 (Diarienummer 505-34884-2015) att avslå 

överklagandet med följande motivering: 

 

Sammantaget kan Länsstyrelsen inte finna att det har framkommit omständigheter som utgör 

särskilda skäl för dispens enligt 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer att 

nämnden har haft fog för sitt beslut att neka dispens för den sökta bastubyggnaden. Vad 

klagandena har anfört föranleder inte Länsstyrelsen att ändra sin bedömning. Överklagandet 

ska därför avslås.  

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

 

__________________ 
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BMN § 45   dnr E 2010-415 

 

Klagomål på buller från blästringsverksamhet på fastigheten Åmåls-Nygård 1:11, Åmåls 

kommun 
 

Tjänsteskrivelse med bilaga från miljö- och hälsoskyddsinspektör Kent Gustawsson daterad 19 april 

2016 samt kommunstyrelsens beslut (KS § 86, 2016-03-09) om föreläggande på fastigheten Åmåls-

Nygård 1:11 behandlas. 

 

XXXX, hyresgäst i bostadshus på fastigheten Åmåls-Nygård 1:11, framförde under våren 2015 

klagomål över störningar från blästrings-verksamheten vilket resulterat i ett flertal platsbesök under 

sommaren och hösten 2015. Även klagomål över lukt av lösningsmedel från verksamheten vid Nya 

Åmål Stålkonstruktioner AB framfördes.  

 

Bygg- och miljönämnden har kunnat bedöma att bullerstörningarna vid XXXXs boende är av den 

omfattningen att de uppfyller definitionen av olägenhet för människors hälsa enligt 9 kapitlet 3 § 

miljöbalken (MB).  

Verksamheten som bullerstörningarna kommer ifrån är lokaliserad inom ett område avsett för 

småindustri och kontor och något klagomål eller någon olägenhet vid bostadshusen som, näst efter 

XXXX ligger närmast Nya Åmål Stålkonstruktioner AB har inte kunnat konstateras.  

 

Med hänsyn taget till ovanstående och till det faktum att Åmåls kommun bedriver 

uthyrningsverksamhet av bostad i strid med planbestämmelserna anser bygg- och miljönämnden det 

rimligare att ålägga Åmåls kommun att komma till rätta med bullerolägenhet vid bostadshuset (BMN 

§ 5, 2016-01-26) än att ålägga industrin att vidta bullerdämpande åtgärder. Industrin är i enlighet med 

2 kapitlet 6 § MB väl lokaliserad medan bostaden som Åmåls kommun hyr ut varken är väl 

lokaliserad eller planenlig markanvändning.  

Samtidigt har Åmåls kommun, i egenskap av fastighetsägare, genom utredning kunnat konstatera att 

bullerstörningarna är så pass omfattande att de inte är möjligt att komma till rätta med genom 

bullerbegränsande åtgärder. 

Kommunstyrelsen har därför fattat den 9 mars 2016 (KS § 86) beslut om att verkställa tidigare beslut 

(KS § 70, 2012-03-13) om att byggnaderna på fastigheten Åmåls-Nygård 1:11 ska rivas och 

hyresgästen ska erbjudas annat boende. 

 

XXXX och XXXX har den 14 april 2016 inkommit skriftligen med återtagande av klagomål över 

buller och utsläpp från Nya Åmål Stålkonstruktioner AB. 

 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att lämna klagomål på fastigheten Åmåls-Nygård 1:11 utan vidare 

åtgärd. 

 

__________________ 

Beslut skickas till: 

XXXX 

Miljöenheten 

Kommunstyrelsen 
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BMN § 46   dnr E 2016-209 

 

Klagomålsärende om nedfallande stoft från brand på fastigheten Bjäkebol 1:47, Åmåls 

kommun 
 

Tjänsteskrivelse med bilaga från miljö- och hälsoskyddsinspektör Annika Josefsson daterad 14 april 

2016 behandlas. 

 

Den 7 mars 2016 inkom XXXX med klagomål på stora mängder sot/stoftnedfall på hans fastighet, 

Bjäkebol 1:47 i samband med branden på E45 den 4 mars 2016. XXXX var orolig för att sot/ 

stoftnedfallet kan ha negativa hälsoeffekter och att det kan komma att orsaka förorening av mark och 

grundvatten.  

 

En långtradare med plastgranulat i lasten hade börjat brinna efter att den frontalkrockat med en annan 

lastbil med kraftig rökutveckling som följd. XXXXs fastighet ligger ca 150 meter från olycksplatsen 

och på grund av den rådande vindriktningen deponerades stora mängder sot/stoft från brandröken på 

hans fastighet och ett antal intilliggande fastigheter. 

 

Miljöenheten åkte ut till Bjäkebol den 9 mars 2016 för att träffa de närboende, bedöma situationen 

och ta bilder på platsen. Närvarande vid mötet var XXXX, XXXX och XXXX. Det hade snöat efter 

branden men om man gjorde ett tvärsnitt i snötäcket syntes ett tydligt sotlager.  

 

Samma dag, den 9 mars fick miljöenheten information om plastgranulatets kemiska sammansättning. 

Lasten innehöll ren polystyren utan tillsatser. Denna information vidarebefordrades till XXXX.  

 

Efter att klagomålet inkommit den 7 mars 2016 kontaktade miljöenheten experter från 

Naturvårdsverket, Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap MSB, samt saneringsföretaget 

Entropi. Enligt dem så utgjorde sot/stoftnedfallet ett diffust utsläpp. När polystyren förbränns bildas 

stora mängder kol. Om föroreningar skulle finnas bundna till kolpartiklarna skulle dessa ämnen bli så 

pass utspädda vid snösmältningen att halterna högst troligt inte skulle överstiga bakgrundsnivåerna. 

Risken att grundvattnet skulle bli förorenat bedömdes som minimal. Trots att ingen information tydde 

på att sot/ stoftnedfallet utgjorde någon hälsorisk för de närboende bestämde miljöenheten ändå att ta 

snöprover från det drabbade området för att utesluta denna risk.  

 

Den 15 mars togs prover på snö från fastigheten Bjäkebol 1:47. Ett referensprov togs på andra sidan 

E45:an, lika långt från vägen som det andra provet men i ett område som inte hade drabbats av sot/ 

stoftnedfallet. Proven skickades till labbet dagen efter eftersom snöproverna var tvungna att smälta 

innan de kunde föras över till de flaskor som labbet skickat. Smältvattnet från provet taget på 

Bjäkebol 1:47 var mycket mörkare än blankprovet vilket tydde på en hög halt kolpartiklar. 

 

Den 4 april 2016 inkom analysrapporten till miljöenheten. Resultaten visade inte på några förhöjda 

halter av hälsoskadliga ämnen i snöproven.  För de organiska föroreningarna, PAH och VOC låg 

halterna under detektionsgränserna för båda proven.  

 

Förvaltningens/enhetens ståndpunkt 

 

I 1 kap 1§ miljöbalken anges att miljöbalken ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas 

mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas föroreningar eller annan påverkan. 

 

I 9 kap 3 § miljöbalken anges att med olägenhet för människor hälsa avses störning som enligt 

medicinskt eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 
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Forts. BMN § 46 

 

 

 

I 26 kap 1§ miljöbalken anges att tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ eller efter anmälan i 

nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra 

beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma 

rättelse. 

 

I 26 kapitel 9 § miljöbalken anges att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud 

som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalkens bestämmelser ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder 

än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

 

För att bygg- och miljönämnden i egenskap av tillsynsmyndighet ska kunna ingripa och rikta krav 

mot någon som bedriver en verksamhet i ett fall som detta krävs att det föreligger en risk för 

olägenhet för människors hälsa.  

 

Från resultaten av analysen av snöproverna framgår att halten hälsofarliga föroreningar inte 

överskrider bakgrundshalterna i område. Bygg- och miljönämnden gör därmed bedömningen att det 

inte föreligger någon olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening.  

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att lämna klagomål gällande nedfallande brandstoft 

utan ytterligare åtgärd. 

 

__________________ 

Beslut skickas till: 

XXXX 

Miljöenheten 
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BMN § 47   dnr E 2015-240 

 

Syn med Mark- och miljödomstolen på fastigheten Åmål 3:30 
 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström daterad 6 april 2016 samt skrivelse från Mark- 

och miljödomstolen daterad 5 april 2016 behandlas. 

 

Bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun (nämnden) har tidigare fattat beslut om avslag på ansökan 

om strandskyddsdispens för en friggebod på fastigheten Åmål 3:30 i Åmåls kommun. I samband med 

ärendets handläggning kunde nämnden konstatera att boden redan fanns på platsen samt att ett antal 

andra anläggningar och anordningar hade uppförts inom strandskyddat område. I samband med 

beslutet om avslag har nämnden även förelagt fastighetsägarna att ta bort de olagligt uppförda 

objekten.  

 

Dessa beslut har överklagats till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som avslog överklagandet i sak. 

Länsstyrelsen upphävde dock de viten som nämnden förenat föreläggandet med. Länsstyrelsens beslut 

har överklagats av fastighetsägarna gällande sakfrågan, och av nämnden gällande upphävandet av 

viten. 

 

Mark- och miljödomstolen har nu, som ett led i deras handläggning av ärendet, kallat nämnden till 

syn på platsen. Synen planeras ske den 28 april 2016 klockan 10.00. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att tilldela miljöchef Susanne Nordström fullmakt att föra 

nämndens talan i samband med syn med Mark- och miljödomstolen på fastigheten Åmål 3:30 i Åmåls 

kommun. 

 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Miljöenheten 
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BMN § 48   dnr E 2016-74 

 

Föreläggande om åtgärder på fastigheten Edsleskogs-Torpane 1:14 
 

Tjänsteskrivelse med bilagor från miljöchef Susanne Nordström daterad 7 april 2016 behandlas. 

 

Bygg- och miljönämnden har mottagit en anonym anmälan om att det placerats en husvagn och 

uppförts en bastu inom strandskyddat område på fastigheten Edelskogs-Torpane 1:14.  

Företrädare för nämnden har besökt fastigheten och kunnat konstatera att där dessutom finns bänkar, 

bord, altananläggningar, plankförsedda vägar, vedförvaring och privatiserande föremål.  

Bygg- och miljönämnden har haft flera möten med fastighetsägarna som uppger att de uppfört 

byggnaderna och anläggningarna i tron att man fick agera på detta vis på sin egen mark.  

 

Fastighetsägarna har valt att ansöka om strandskyddsdispens för anläggningarna i efterhand.  

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för husvagn, 

bastu, bryggdäck, bänkar, picnicbord och plankförsedda vägar på fastigheten Edelskogs-Torpane 

1:14. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, XXXX och XXXX, en avgift om 5 

466 kronor 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 (MB) och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet MB, förelägga XXXX 

och XXXX, med personnummer/samordningsnummer XXXX respektive XXXX att på fastigheten 

Edelskogs-Torpane 1:14.: 

 

1. Ta bort husvagn med tillhörande altandäck och trappor märkta med 1 på bifogade bilder och 

karta från strandskyddsområdet. 

2. Riva och forsla bort bastu med tillhörande altananläggning märkta med 2 på bifogade bilder 

och karta från strandskyddasområdet 

3. Riva och forsla bort trädäck och tunnor markerade med 3 på bifogade bilder och karta från 

strandskyddsområdet. 

4. Från strandskyddsområdet forsla bort vedförvaring som markerats med 4 på bifogade bilder 

och karta. 

5. Riva och forsla bort trälagda vägar för promenad och transport markerade med 5 på bifogade 

bilder och karta. 

6. Från strandskyddsområdet ta bort bänkar markerade med 6 på bifogade bilder och karta.  

7. Från strandskyddsområdet ta bort, stolar, pallar, dunboxar, järngrytor, galler, friliggande 

träkonstruktioner, tunnor, lyktor, brandsläckare, stege, fender, fasadflagga, blomsterlådor och 

blomkrukor markerade med 7 på bifogade bilder. 

8. Lämna marken som hyst anläggningarna i punkt 1-7 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 § 48 

 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 26 kapitlet 21 § MB att XXXX och XXXX, med 

personnummer/samordningsnummer XXXX respektive XXXX: 

 

1. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1-7 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 punkt 1-7 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 3 000 kr för XXXX och 3 000 kr för XXXX. 

Punkt 5 till ett vite av 7 000 kr för XXXX och 7 000 kr för XXXX. 

Punkt 6 till ett vite av 1 000 kr för XXXX och 1 000 kr för XXXX. 

Punkt 7 till ett vite av 7 000 kr för XXXX och 7 000 kr för XXXX. 

 

Skälen för Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bestämmelser 

Fastigheten Edelskogs-Torpane 1:14 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 än tidigare 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 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). 

 

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. 
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Forts. BMN § 48 

 

 

Nämndens ställningstagande 

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

tillämpliga på de byggnader, anläggningar och anordningar som paret XXXX sökt dispens för. Platsen 

där byggnaderna, anläggningarna och anordningarna placerats består av naturmark bevuxen med 

allemansrättsligt tillgänglig skog. Byggnaderna, anläggningarna och anordningarna strider dessutom 

mot strandskyddets syfte då de verkar avhållande för allmänheten. Detta genom att de ger området ett 

intryck av att vara ianspråktaget för privat bruk. Denna effekt förstärks av det stora antalet 

exploateringar som sammanbinds av stigar och trälagda vägar.  

 

Eftersom det inte finns något tillämpligt särskilt skäl i ärendet och de vidtagna åtgärderna strider mot 

syftet med strandskyddsbestämmelserna avslår Bygg- och miljönämnden dispensansökan. 

 

Eftersom de byggnader, anläggningar och anordningar som paret XXXX ansökt om dispens för redan 

uppförts blir konsekvensen av en nekad dispens att dessa måste tas bort. Bygg- och miljönämnden 

förelägger därför XXXX och XXXX att ta bort byggnader, anläggningar och anordningar angivna i 

punkt 1-7 ovan. 

 

Upplysningar 

 

Detta beslut har förenats med ett vite till ett sammanlagt värde av 90 000 kr. Viten döms ut efter 

särskild domstolsprövning och endast i de fall åläggandena i 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 

 

Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götalands län enligt 

bifogad besvärshänvisning. 

 

__________________ 

Beslut skickas till: 

XXXX 

Naturvårdsverket 

Miljöenheten 
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BMN § 49   dnr E 2016-74 

 

Anmälan om åtalsprövning för brott mot områdesskydd, fastigheten Edsleskogs-Torpane 1:14, 

Åmåls kommun 
 

Tjänsteskrivelse med bilagor från miljöchef Susanne Nordström daterad 8 april 2016 behandlas. 

 

Bygg- och miljönämnden har mottagit en anonym anmälan om att det placerats en husvagn och 

uppförts en bastu inom strandskyddat område på fastigheten Edelskogs-Torpane 1:14.  

Företrädare för nämnden har besökt fastigheten och kunnat konstatera att där dessutom fanns bänkar, 

bord, altananläggningar, plankförsedda vägar, vedförvaring och privatiserande föremål.  

Bygg- och miljönämnden har haft flera möten med fastighetsägarna som uppger att de uppfört 

byggnaderna och anläggningarna i tron att man fick agera på detta vis på sin egen mark. 

Fastighetsägarna har valt att ansöka om strandskyddsdispens för anläggningarna i efterhand.  

 

Bygg- och miljönämnden har den 19 april 2016 avslagit ansökan om strandskyddsdispens och förelagt 

fastighetsägaren om att ta bort de aktuella byggnaderna och anläggningarna (BMN § 48). 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden i Åmål anmäler, i enlighet med 26 kapitlet 2 § miljöbalken, överträdelser av 

strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Edslskogs-Torpane 1:14 i Åmåls kommun. Överträdelsen 

gäller uppförande av byggnader, anläggningar och anordningar inom strandskyddat område. 

Åtgärderna är straffsanktionerade i enlighet med 29 kapitlet 2 § 2 punkten miljöbalken. 

 

Personuppgifter 

Person som anmälan avser: XXXX och XXXX 

Adress: XXXX 

Postadress: XXXX 

Fastighetsbeteckning: Edsleskogs-Torpane 1:14 

Personnummer/samordningsnummer: XXXX resp. XXXX 

Telefon: XXXX 

 

Avvikelse/åtgärd som föranleder anmälan 

Fastighetsägarna har, utan föregående prövning mot strandskyddsbestämmelserna, uppfört husvagn 

(stadigvarande på platsen), bastu, bryggdäck, picnicbord, bänkar plankförsedda vägar mm. 

Byggnader, anläggningar och anordningar finns dokumenterade och markerade med siffror på 

bifogade bilder. Anläggningarna har uppförts från 2011 och framåt, 2012 sattes husvagnen på plats 

och 2013 uppfördes bastun.  

 

Författningsbestämmelse som enligt nämnden är lämplig 

29 kap 2 § 2 punkten miljöbalken 

 

Vid behov av kompletterande uppgifter 

Kontaktperson: Susanne Nordström 

Telefon: 0532-172 57 

E-post: susanne.nordstrom@amal.se 

 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Enheten i Göteborg, Box 87, 401 21 Göteborg 

Miljöenheten 
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BMN § 50   dnr E 2016-288 

 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 2017 
 

Tjänsteskrivelse med bilaga från miljöchef Susanne Nordström daterad 5 april 2016 behandlas. 

 

För att finansiera miljöenhetens myndighetsutövande arbetsuppgifter behöver kommunfullmäktige 

fatta beslut om taxa. Beslutet gäller för 2017 och inom livsmedelslagstiftningens område. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 2017 

enligt bilagan. 

 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

Miljöenheten 
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BMN § 51   dnr E 2016-287 

 

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2017 
 

Tjänsteskrivelse med bilaga från miljöchef Susanne Nordström daterad 5 april 2016 behandlas. 

 

För att finansiera miljöenhetens myndighetsutövande arbetsuppgifter behöver kommunfullmäktige 

fatta beslut om taxa. Beslutet gäller för 2017 och inom tillsynen av vissa receptfria läkemedel. Med 

hänvisning till den jämförelsevis låga inflationen föreslår miljöenheten att timavgiften för nedlagt 

arbete ska vara oförändrad jämfört med 2016. Detta innebär 911 kronor per timme. Avgiftsuttaget 

sker i förhållande till den faktiska tiden som nedlagts i respektive ärende. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 

2017 enligt bilagan. 

 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

Miljöenheten 
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BMN § 52   dnr E 2016-311 

 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2017 
 

Tjänsteskrivelse inklusive fyra bilagor från miljöchef Susanne Nordström daterad 11 april 2016 

behandlas. 

 

För att finansiera miljöenhetens myndighetsutövande arbetsuppgifter behöver kommunfullmäktige 

fatta beslut om taxa. Beslutet gäller för 2017 och inom miljöbalkens tillämpningsområde. Med 

hänvisning till den jämförelsevis låga inflationen föreslår miljöenheten att timavgiften för nedlagt 

arbete ska vara oförändrad jämfört med 2016. Detta innebär 911 kronor per timme. De områden som 

har fasta avgifter har beräknats genom att multiplicera antalet nedlagda timmar per ärende med 911 

kronor. Antalet timmar har fastställts genom jämförelse med SKLs schabloner för de olika åtgärderna 

samt enhetens samlade handläggningserfarenhet. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

2017 enligt bilagorna. 

 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

Miljöenheten 
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BMN § 53   dnr E 2016-286 

 

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 2017 
 

Tjänsteskrivelse med bilaga från miljöchef Susanne Nordström daterad 5 april 2016 behandlas. 

 

För att finansiera miljöenhetens myndighetsutövande arbetsuppgifter behöver kommunfullmäktige 

fatta beslut om taxa. Beslutet gäller för 2017 och inom tillsynen av strålskyddslagens område. Med 

hänvisning till den jämförelsevis låga inflationen föreslår miljöenheten att timavgiften för nedlagt 

arbete ska vara oförändrad jämfört med 2016. Detta innebär 911 kronor per timme. Avgiftsuttaget 

sker i förhållande till den faktiska tiden som nedlagts i respektive ärende. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 2017 enligt 

bilagan. 

 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

Miljöenheten 
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BMN § 54   dnr E 2016-285 

 

Taxa för uppdragsverksamhet 2017 
 

Tjänsteskrivelse med bilaga från miljöchef Susanne Nordström daterad 5 april 2016 behandlas. 

 

För att finansiera miljöenhetens myndighetsutövande arbetsuppgifter behöver kommunfullmäktige 

fatta beslut om taxa. Beslutet gäller för 2017 och vid de tillfällen miljöenheten utför uppdrag som inte 

innebär myndighetsutövning. På grund av den stora omfattningen av enhetens lagstadgade uppgifter 

sker detta endast vid enstaka tillfällen. Miljöenheten föreslår att timavgiften, för att harmonisera med 

enhetens övriga arbete, sätts till 911 kronor per timme. Avgiftsuttaget sker i förhållande till den 

faktiska tiden som nedlagts i respektive ärende. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta taxa för uppdragsverksamhet 2017enligt bilagan. 

 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

Miljöenheten 
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BMN § 55   dnr E 2016-284 

 

Interkontrollplan 2016 för bygg- och miljönämnden 
 

Dokument Internkontrollplan 2016 daterat 6 april 2016 

 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden varje år anta en särskild plan för 

uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden har en skyldighet att styra och löpande följa upp den 

interna kontrollen, men även en möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera det interna kontrollsystemet.  

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg och miljönämnden beslutar att anta förslaget till internkontrollplan 2016. Följande 

processer/rutiner ska följas upp: 

 Miljöenhetens rutin för hot och våld. 

 Tillväxtenhetens rutin för hantering av bygglov inom detaljplan. 

 

__________________ 

Beslut skickas till:  

Miljöenheten 

Tillväxtenheten 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 
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BMN § 56   dnr E 2016-292 

 

Nya inriktningsmål för bygg- och miljönämnden 
 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström daterad 6 april 2016 behandlas. 

 

Den 24 februari 2016 antog kommunfullmäktige reviderade strategiska utvecklingsområden 

och utvecklingsmål (KF § 33). Områdena och målen ska gälla från 2017 och har minskats ner 

från åtta till fyra stycken. Efter kommunfullmäktiges beslut har bygg- och miljönämnden 

arbetat fram förslag på nya inriktningsmål. De fyra inriktningsmålen som arbetats fram är vart 

och ett kopplat till nedanstående utvecklingsmål/utvecklingsområde. 

 

Strategiska mål Inriktningsmål 

Lärande och utveckling: 
I Åmål ska alla ha möjlighet till 
utbildning och bildning genom 
hela livet. 

Fokus inom bygg- och miljönämndens verksamhetsutveckling 
ska ligga på samverkan med interna och externa aktörer. Detta 
för att främja intern fortbildning och erbjuda kommuninvånarna 
relevant information rörande nämndens ansvarsområde. 

Livslång trygghet: 
I Åmål ska alla kunna leva 
under trygga och goda 
förhållanden. 

Bygg- och miljönämnden ska bedriva en rättsäker verksamhet med 
målet att nå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Företagsamhet och kreativitet: 
Åmål ska bidra till ökad 
sysselsättning, egen försörjning 
och företagsamhet genom att 
skapa goda förutsättningar och 
stimulera kreativa idéer. 

Bygg- och miljönämndens myndighetsutövning ska präglas av ett 
hjälpsamt, sakligt, effektivt och professionellt bemötande. 

Kultur och rekreation: 
Åmål ska vara det självklara 
turistmålet med kultur och 
rekreation i fokus. 

Bygg- och miljönämnden ska, genom sitt myndighetsarbete med 
prövning och tillsyn, värna mark- vatten- och luft kvalitet, människors 
hälsa samt byggnaders utseende och kvalité. 

 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden antar nedanstående inriktningsmål. Målen ska gälla från den 1 januari 2017. 

 

1. Fokus inom bygg- och miljönämndens verksamhetsutveckling ska ligga på samverkan med 

interna och externa aktörer. Detta för att främja intern fortbildning och erbjuda 

kommuninvånarna relevant information rörande nämndens ansvarsområde. 

 

2. Bygg- och miljönämnden ska bedriva en rättsäker verksamhet med målet att nå social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

 

3. Bygg- och miljönämndens myndighetsutövning ska präglas av ett hjälpsamt, sakligt, effektivt 

och professionellt bemötande. 

 

4. Bygg- och miljönämnden ska, genom sitt myndighetsarbete med prövning och tillsyn, värna 

mark- vatten- och luft kvalitet, människors hälsa samt byggnaders utseende och kvalité. 

 

__________________ 

Beslut skickas till:  

Miljöenheten 

Tillväxtenheten 
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BMN § 57   dnr E 2016-303 

 

Verksamhetsplan 2017 för bygg- och miljönämnden  
 

Tjänsteskrivelse med bilaga från miljöchef Susanne Nordström daterad 7 april 2016 behandlas. 

 

Varje politisk nämnd i Åmåls kommun har en övergripande verksamhetsplan som beskriver det 

arbete som bedrivs under nämnden.  

 

Förslag till verksamhetsplan för 2017 för bygg- och miljönämnden har tagits fram. Dokumentet 

har sin utgångspunkt i Vision 2020 samt de strategiska utvecklingsområden och strategiska mål 

som kommunfullmäktige fattat beslut om ska gälla från 2017.  

 

Den förslagna planen kompletterar den mer detaljerade verksamhetsplanen som varje år 

upprättas för miljöenhetens verksamhetsområde, vilket är ett lagkrav enligt miljöbalken. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden antar förslaget till verksamhetsplan 2017. 

 

__________________ 

Beslut skickas till:  

Miljöenheten 

Tillväxtenheten 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 
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BMN § 58   dnr 190/16 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Lerbyn 1:12, Åmåls kommun 
 

Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Thomas Carlson daterad 31 mars 2016 behandlas. 

 

XXXX ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Lerbyn 1:12 i Åmåls kommun. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Det är en större fastighet som består av en 

avstyckad fastighet, Lerbyn 1:53, som är bebyggd samt ytterligare en byggnad på Lerbyn 1:12. 

Området berörs inte av några riksintressen eller biotopskydd. Närliggande grannar har fått yttra 

sig, inga invändningar har framförts. Miljöenheten har kontrollerat möjligheterna till eget 

vatten och avlopp och bedömt att det kunde utföras. 

 

Anmälan ska göras till miljöenheten. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för fritidshus på fastigheten Lerbyn 1:12 i Åmåls kommun 

 

__________________ 

Beslut skickas till:  

XXXX 

Tillväxtenheten 
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BMN § 59    

 

Uppföljning i ärendet om föreläggande, Kasenberg 1:5 
 

Bygglovshandläggare Thomas Carlson föredrar ärendet. 

 

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 kvarstod. Fastighetsägaren hade heller inte inkommit med 

rivningsanmälan enligt tidigare föreläggande från nämnden (BMN 2014-10-23, § 60). 

 

Tillväxtenheten bedömde att fastigheten var i ovårdat skick och en olägenhet för boende i dess närhet 

och dessutom utgjorde en fara för människor och djur. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 23 februari 2016 att förelägga fastighetsägaren av Kasenberg 

1:5, XXXX (XXXX) att lämna in en rivningsanmälan samt att riva byggnaden på fastigheten 

Kasenberg 1:5. 

 

Fastighetsägaren har nu lämnat in en ansökan om rivningslov. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

 

__________________ 
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BMN § 60       

 

Budgetuppföljning 

 

Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

__________________ 

 

 

BMN § 61   

 

Delegationsbeslut 

 

Följande dokument behandlas: 

1. Sammanställning av delegeringsbeslut från tillväxtenheten, daterad 19 april 2016. 

2. Sammanställning av delegeringsbeslut från miljöenheten, daterad 19 april 2016. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

__________________ 

 

 

BMN § 62    

 

Övrigt/ information 

 

- Informationsmöte om nitratdirektivet 

- Utbildningar och konferenser 

- Utredning om jävsituation 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna 

 

__________________ 

 

 


