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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30 - 14.50 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

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

Övriga deltagande Miljöchef Susanne Nordström  
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 
Bygglovsingenjör Roberth Melby 
Planingenjör Sofia Buhrgard 
Nämndsekreterare Pierre Carroz 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 119-128 

Pierre Carroz  

Ordförande 
  

Barbro Axelsson 

Justerande 
 

Pertti Rolöf 

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

  

Sammanträdesdatum 2015-12-09 

Datum för 
anslags uppsättande 2015-12- 

Datum för 
anslags nedtagande 2016-01- 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Pierre Carroz 
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BMN § 119 
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 
 

 Återkoppling om nedskräpning på fastigheterna Fröskogs Stom 1:58 och Fröskogs Stom 1:72  
 Verksamhetsplanering 2016 

__________________ 
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BMN § 120  dnr E 2015-584 
 
Verksamhetsplan/tillsynsplan och behovsutredning avseende miljöenhetens 
verksamhetsområde 2016 
 
Tjänsteskrivelse med bilaga från miljöchef Susanne Nordström daterad 30 november 2015 behandlas. 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ett samlat dokument för verksamhetsplan och behovsutredning 
avseende 2016.  
Dokumentet rör nämndens ansvar inom ”miljöområdet” det vill säga miljöenhetens arbetsområde, och 
innehåller följande delar: 

- Nämndens ansvarsområde och uppdrag, kommunens vision samt nämndens olika mål 
- Budget 
- Verksamhetsplan och behovsutredning 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden antar Verksamhetsplan/tillsynsplan och behovsutredning för bygg- och 
miljönämnden – avseende miljöenhetens verksamhetsområde 2016, och lämnar densamma till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Miljöenheten 
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BMN § 121   dnr 205/15 
 
Ansökan om bygglov för telemast och teknikbodar på fastigheten Humletorp 1:30, Åmåls 
kommun 
 
Tjänsteskrivelse med bilaga (bygglovshandling) från bygglovsingenjör Roberth Melby daterad 24 
november 2015 behandlas. 
 
Net4Mobility HB söker bygglov för nybyggnad av en 72 meters stagad telemast samt tillhörande tre 
teknikbodar. Föreslagen plats är på en höjd där skogen redan är avverkad, och man har upprättat ett 
arrendeavtal med fastighetsägaren. Masten är tänkt att serva Tele2 och Telenors kunder med telefoni 
och data. 
 
Enligt plan- och bygglagens 9 kap 31 § ska bygglov ges för en åtgärd utanför område med detaljplan 
om åtgärden, inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 §, och 
uppfyller de krav som följer av 2 kap 1 § (vid prövningen av denna lag ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen).  
 
Tillväxtenheten har underrättat femtiofyra fastighetsägare, som ligger inom en radie om ca 500 meter 
från den tänkta platsen för åtgärden. Sex fastighetsägare framför erinran mot byggnation på platsen.  
 
Länsstyrelsen har tagit upp ärendet till samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken. En verksamhet eller 
åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, 
och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska anmälas för samråd med Länsstyrelsen.  
Länsstyrelsen bedömer att masten är förenlig med kraven på en långsiktigt god hushållning med 
naturresurserna.  
Tillväxtenheten har skickat remisser till Luftfartsverket, Försvarsmakten, Vattenfall, miljöenheten och 
räddningstjänsten, ingen framför någon erinran. 
 
Tillväxtenheten anser att det allmänna intresset väger tyngre än det enskilda och bedömer att bygg- 
och miljönämnden kan bevilja bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen.. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för en 72 meters stagad telemast samt tre teknikbodar med 
stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL). 
 
Beslutet förenas med följande villkor: 

 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.  

__________________ 
Beslut skickas till: 
Net4mobility HB, C/O Rejlers Sverige AB, Bergendorffsgatan 5B, 652 24 Karlstad 
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BMN § 122   dnr 214/15 
 
Ansökan om marklov för anläggande av en ny infart på fastigheten Åmåls-Nygård 1:59, Åmåls 
kommun 
 
Tjänsteskrivelse inklusive 2 bilagor från planingenjör Sofia Buhrgard daterad 17 november 2015 
behandlas.  
 
XXXX ansöker om marklov för att anlägga en ny infart till Eurocash på fastigheten Åmåls-Nygård 
1:59.  
Marken som avses ligger inom två andra detaljplaner. Tidigare gick Fågelmyrsgatan över marken och 
när en ny sträckning gjordes reglerades marken till att istället ha beteckningen Park. Detaljplanerna 
tillåter Handel, Industri och Tekniska anläggningar respektive Bilservice, Småindustri och hantverk 
samt Kontor.  
Lov för en infart på marken kan betraktas som en liten avvikelse som är förenligt med de två 
detaljplanernas syften och kan därför beviljas med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 9 kap 35 § p 5 
andra stycket.  
 
Marken innefattas av anläggningar bestående av huvudledningar för dag-, spill- och renvatten vars 
tillgänglighet bör säkerhetsställas genom de krav på utförande i marklovet som anges i bifogad 
handling från VA-enheten. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beviljar marklov för anläggande av ny infart på fastigheten Åmåls-Nygård 
1:59 med stöd av PBL 9 kap 35 § p 5 andra stycket. 
 
Beslutet förenas med åtgärdskrav avseende VA-ledning som beskrivs i bifogad handling från VA-
enheten.  
__________________ 
Beslut skickas till: 
Sökanden 
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BMN § 123   dnr E 2015-179 
 
Uppföljande inspektion efter föreläggande om åtgärder på fastigheten Fröskogs Stom 1:58 
respektive Fröskogs Stom 1:72 i Åmåls kommun 
 
Den 13 mars 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 
konstateras att flera nedskräpande föremål placerats utanför den bostadsfastigheten som XXXX bor 
på. 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 21 maj 2015 (BMN § 43) om föreläggande om åtgärder på 
fastigheterna Fröskogs Stom 1:58 och Fröskogs Stom 1:72. 
 
En inspektion av fastigheterna företogs den 2 juli 2015 efter ett telefonsamtal från XXXX om att han 
hade utfört de åtgärder som ålagts honom om uppstädning av rubricerade fastigheter. 
Vid inspektionen kunde konstateras att XXXX utfört de åtgärder som bygg- och miljönämnden 
beslutade om i föreläggande 2015-05-21, § 43. 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 20 augusti 2015 (BMN § 69) att uppdra miljöenheten att 
återigen göra en uppföljande inspektion av rubricerade fastigheter inom ett halvår. 
 
Uppföljande inspektion genomfördes den 13 november 2015 utan anmärkning.  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Miljöenheten 
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BMN § 124       
 
Budgetuppföljning 
 
Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
__________________ 
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BMN § 125   
 
Delegationsbeslut 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Sammanställning av delegeringsbeslut från tillväxtenheten, daterad 9 december 2015. 
2. Sammanställning av delegeringsbeslut från miljöenheten, daterad 9 december 2015. 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 
__________________ 
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BMN § 126    
 
Sammanträdesdatum för bygg- och miljönämnden 2016 
 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Pierre Carroz daterad 27 november 2015 behandlas. 
 
Följande förslag om sammanträdesdagar 2016 för bygg- och miljönämnden lämnas: 
 
Januari Februari Mars April Maj Juni 
26 
kl.13.30 
 

23 
kl.13.30 
 

15 
kl.13.30 
 

12 
kl.13.30 
 

10 
kl.13.30 
 

7 
kl.13.30 
 

Juli Augusti September Oktober November December 

- 23 
kl.13.30 

20 
kl.13.30 

18 
kl.13.30 

15 
kl.13.30 

6 
kl.13.30 

 
Samtliga sammanträden är förlagda på tisdagar eftermiddag. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar om sammanträdesdagar enligt ovanstående förslag. 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Bygg- och miljönämndens ledamöter och ersättare 
Kommunstyrelsen 
Miljöchef Susanne Nordström 
Enhetschef tillväxtenheten Carl-Gustav Bergenholtz 
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BMN § 127 
 
Återkoppling konferenser 
 
Bygg- och miljönämndens ledamöter som deltog i konferenser under hösten sammanfattar dessa till 
nämnden. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
__________________ 
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BMN § 128 
 
Verksamhetsplanering 2016 
 
Michael Karlsson (M) lyfter frågan om fortsatt arbete med nämndens verksamhetsplanering under 
2016. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden bokar in ett extra-möte med miljöchefen och chefen för tillväxtenheten den 
12 januari 2016 klockan 13.00 för att diskutera processer inom nämndens verksamhetsområde samt 
organisation och ansvar. 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Bygg- och miljönämndens ledamöter och ersättare 
Miljöchef Susanne Nordström 
Enhetschef tillväxtenheten Carl-Gustav Bergenholtz 
 


