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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 
Plats och tid 

 
Norrtull, kl. 13:30 - 15.00 

 
Beslutande 

 
Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande 
Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) 
Sofia Karlsson (S)  
Sven Callenberg (C)  
Michael Karlsson (M) 

Ersättare Bengt Olsson (C) 
Rebecca Asp Olson (L) 

Övriga deltagande Miljöchef Susanne Nordström 
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 
Bygglovsingenjör Roberth Melby 
Miljöstrateg Katrin McCann §§ 27-33 
Nämndsekreterare Pierre Carroz 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 30-40 

Pierre Carroz  

Ordförande 
  

Barbro Axelsson 

Justerande 
 
 

 
Michael Karlsson 

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

  

Sammanträdesdatum 2016-03-15 

Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för 
anslags nedtagande  

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Pierre Carroz 
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BMN § 30 
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Följande ärende läggs till föredragningslistan, som därmed fastställs: 
 

- Ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus på fastigheten Strand 1:26, Åmåls kommun 
- Ansökan om bygglov på fastigheten Strand 1:26, Åmåls kommun 
- Information om måldagen 22 mars 2016 

 
Två protokoll förs från mötet, varav det ena justeras omedelbart. 
 
__________________ 
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BMN § 31   dnr E 2016-191 
 
Fullmakt att föra bygg- och miljönämndens talan vid syn med Mark- och miljödomstolen på 
fastigheten Lindheden 1:3, Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse med bilaga från miljöchef Susanne Nordström daterad 3 mars 2016 behandlas. 
 
Bygg- och miljönämnden (nämnden) fattade den 23 april 2015  beslut om avslag på 
strandskyddsdispens för ett garage och en bastu på fastigheten Lindheden 1:3 i Åmåls kommun 
(BMN § 29, dnr E 2015-107). Eftersom byggnaderna uppförts på fastigheten under och efter 
handläggning av dispensansökan har nämnden också förelagt fastighetsägaren på berörd fastighet att 
ta bort de aktuella byggnaderna (2015-08-20 BMN § 68, dnr E 2015-356).  
Dessa beslut har överklagats till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som avslog överklagandet. 
Länsstyrelsens beslut har därefter överklagats till Mark- och miljödomstolen. 
 
Mark- och miljödomstolen har nu, som ett led i deras hantering av ärendet, kallat nämnden till 
sammanträde och syn på platsen.  
Synen planeras ske den 12 april 2016 klockan 14.30, vilket krockar med nämndens sammanträde för 
april månad. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden tilldelar miljöchef Susanne Nordström fullmakt att föra nämndens talan i 
samband med syn med Mark- och miljödomstolen på fastigheten Lindheden 1:3. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att ändra datum för april-sammanträdet till den 19 april 2016 
klockan 13.30 istället för den 12 april 2016. 
 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Miljöenheten 
Tillväxtenheten 
Bygg- och miljönämndens ledamöter 
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BMN § 32    
 
Länsstyrelsens beslut om överklagande gällande fastigheten Åmål 3:30 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götalands län daterad 1 mars 2016 behandlas. 
 
Bygg- och miljönämnden i Åmål (nämnden) beslutade den 24 september 2015 (§ 84, Dnr 2015-240) 
att avslå en ansökan om strandskyddsdispens för friggebod på fastigheten Åmål 3:30  i Åmåls 
kommun. 
I samband med handläggningen av dispensansökan konstaterades 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 fanns någon dispens för dessa anläggningar 
Bygg- och miljönämnden beslutade därför också att förelägga fastighetsägarna att riva och forsla bort 
anläggningarna. Nämnden förenade beslutet med viten. 
 
Fastighetsägarna överklagade delar av beslutet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 1 mars 2016 att ändra det överklagade beslutet på 
så sätt att föreläggandet inte ska vara förenat med vite. 
Länsstyrelsen avslog överklagandet i övrigt. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________________ 
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BMN § 33   dnr 191/16 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt på fastigheten 
Strand 1:26, Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse inklusive två bilagor från bygglovsingenjör Roberth Melby daterad 15 mars 2016 
behandlas. 
 
XXXX ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt på fastigheten 
Strand 1:26, Åmåls kommun. På föreslagen plats står det sedan tidigare ett fritidshus som man avser 
att riva.  
Fritidshuset är i ett plan om cirka 98 kvadratmeter och har enligt förslaget en träfasad av stående 
träpanel och spröjsade fönster; det nya huset kommer att uppta cirka 15 kvadratmeter större 
byggnadsarea än det gamla huset. Uppvärmning kommer att göras med frånluftsvärmepump, avloppet 
är nygjort sedan 2014 i samråd med miljöenheten och vatten tas från en nyborrad brunn sedan 2015. 
För att bevilja bygglov krävs en strandskyddsdispens. 
 
Fastighetsägaren beviljades 2014 bygglov (dnr 193/13) för fasadändring samt ändrad takutformning, 
en tillbyggnad på ca 15 kvadratmeter skulle även göras. Tillbyggnaden krävde inget lov då fastigheten 
ligger utanför sammanhållen bebyggelse. När renoveringen skulle starta så konstateras att det 
befintliga huset är i så dåligt skick att det blir mer lönsamt att riva och bygga nytt på samma plats. 
 
Fastighetsägaren har nu lämnat in en ny ansökan om bygg- och rivningslov, sökanden ombads då 
även att söka strandskyddsdispens, vilket har gjorts. För att handläggningen inte ska dra ut på tiden så 
föreslår tillväxtenheten att handläggaren får fatta beslut om bygglov för nybyggnation efter att 
strandskyddsdispensen har vunnit laga kraft. 
 
För området gäller Åmål kommuns översiktsplan (ÖP 2013, antagen 26 februari 2014). Fastigheten 
ligger inom sjön Edslans strandskyddsområde. Ansökan om strandskyddsdispens har inkommit till 
miljöenheten. 
Tillväxtenhetens bedömning är att när strandskyddsdispensen vunnit laga kraft, om denne 
beviljas, kan bygglov för föreslagen åtgärd beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan- och 
bygglagen. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden ger tillväxtenhetens tjänstemän möjlighet att fatta beslut på delegation och 
bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt, med stöd av 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen. 
 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Tillväxtenheten 
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BMN § 34    
 
Revisionens granskningsrapport Bygg- och miljönämndens uppföljning och kontroll 
 
Skrivelse med bilaga från kommunrevisionen i Åmåls kommun inkommen 25 februari 2016 
behandlas. 
 
Kommunrevisionen i Åmåls kommun har granskat bygg- och miljönämndens uppföljning och 
kontroll avseende miljö- och livsmedelsområdet. Syftet med granskningen har varit att bedöma 
om bygg- och miljönämndens planering, uppföljning och kontroll av verksamheterna som avser 
tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
Vid granskningen har kommunrevisionen biträtts av revisions- och rådgivningsföretaget 
KPMG. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________________ 
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BMN § 35   dnr E 2016-196 
 
Åtgärder avseende Miljöenhetens verksamhetsområde med anledning av synpunkter 
redovisade i revisionsrapport Bygg- och miljönämndens uppföljning och kontroll 
 
Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström daterad 7 mars 2016 behandlas. 
 
Bygg- och miljönämnden har av kommunrevisorerna utsetts att genomgå en fördjupad revision 
avseende bygg- och miljönämndens uppföljning och kontroll av miljö- och livsmedelsområdet. Den 
fördjupade revisionen har utförts av KPMG genom granskning av styr- och uppföljningsdokument 
samt genom intervju med miljöchef Susanne Nordström. Efter den fördjupade revisionen har 
kommunrevisionen kommit med nedanstående rekommendationer till bygg- och miljönämnden: 
 

1. Införa en rutin för rapportering som redovisas löpande i nämnden med en bedömning eller en 
prognos över möjligheterna att uppnå målen enligt verksamhetsplanen. 
 

2. Omgående upprätta en intern kontroll i syfte att säkerställa att kommunallagens bestämmelser 
inom området efterlevs. 

 
3. Stärka kontrollen och uppföljningen av tillväxtenheten. 

 
Kommunrevisionen önskar även att bygg- och miljönämnden inkommer med svar utifrån dessa 
rekommendationer senast den 8 april 2016. Föreliggande dokument behandlar rekommendationerna 
till bygg- och miljönämnden avseende miljöenhetens verksamhetsområde. 
 
Förutom rekommendationer till bygg- och miljönämnden har kommunrevisionen även riktat 
nedanståenden uppmaningar till kommunstyrelsen. 
 

4. Med beaktande av rådande jävssituation överväga en översyn avseende 
organisationsstrukturen för den personal som idag är anställd av 
kommunstyrelseförvaltningen, men som handlägger ärenden där ansvaret åvilar bygg- och 
miljönämnden. 
 

5. Se över resursbehovet avseende personal samt säkerställa att tilldelade och tillgängliga 
resurser innebär att lagefterlevnad och övriga åtagande uppfylls. 

 
6. Säkerställa att erforderliga investeringar i nytt verksamhetssystem genomförs så att 

kontinuiteten i miljöenhetens verksamhet kan säkerställas. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att, även fortsättningsvis, följa upp de mål som anges i 
Verksamhetsplan/tillsynsplan och behovsutredning för bygg- och miljönämnden avseende 
miljöenhetens verksamhetsområde på årsbasis. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att, efter överenskommelse med förvaltningschef Jeanette 
Lämmel, upprätta en internkontrollplan. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna detta beslut till kommunrevisionen gällande 
miljöenhetens verksamhetsområde. 
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Forts. BMN § 35 
 
Motivering 
 
I samband med revisionens granskning har tre rekommendationer tagits fram som riktar sig till bygg- 
och miljönämnden. Av dessa tre berör punkt 1 miljöenheten och punkt 3 tillväxtenheten. Punkt 2 
berör både miljöenheten och tillväxtenheten. Punkt 2 handlar om nämndens bristande internkontroll 
och rekommenderar denna att omgående upprätta en internkontrollplan. Nämndernas arbete med 
internkontroll regleras i ”Reglemente för intern kontroll” antaget av Kommunfullmäktige den 27 april 
2011. I detta dokument anges att det yttersta ansvaret för den interna kontrollen ligger på nämnden 
som har att tillse att: 
- En organisation upprättas för den interna kontrollen 
- Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen 
 
Enligt reglementet är det vidare förvaltningschefens ansvar att leda arbetet med att åstadkomma och 
upprätthålla en god intern kontroll. Förvaltningschefen är också skyldig att löpande rapportera till 
nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Verksamhetsansvariga chefer så som enhetschefer 
är, i enlighet med reglemente för intern kontroll, ”endast” ansvariga för att följa antagna regler och 
anvisningar om intern kontroll samt att informera sina anställda om reglerna och anvisningarnas 
utformning. 
Denna ansvarsfördelning är sannolikt anledningen till bygg- och miljönämndens obefintliga 
internkontrollplan. Detta beroende på att de högsta cheferna som handlägger ärenden under nämnden 
har graden av enhetenschefer. Enhetschefen har, i enlighet med reglementet för intern kontroll, inget 
mandat att upprätta någon internkontrollplan. Förvaltningschefen, som har mandatet att upprätta 
planen, handlägger däremot inte några ärenden för nämnden och saknar den dagliga kontakten med 
det uppdrag som åvilar nämnden. På grund av detta har uppdraget att upprätta en internkontrollplan 
fallit mellan stolarna. För att överbrygga detta problem har diskussioner startats både mellan politiker 
och förvaltningschef och mellan enhetschefer och förvaltningschef. Bygg- och miljönämnden har 
därför goda anledningar att tro att en internkontrollplan nu kan upprättas och beslutar därför att, efter 
överenskommelse med förvaltningschef Jeanette Lämmel, upprätta en internkontrollplan. 
 
I punkt 1 rekommenderar revisorerna bygg- och miljönämnden att införa en rutin för att kontinuerligt 
rapportera en prognos av möjligheterna att uppnå målen i verksamhetsplanen. I dagsläget rapporteras 
uppföljningen av målen på årsbasis. Bygg- och miljönämnden ser inte behovet av en uppföljning med 
kortare intervaller. Flera av målen löper över många år och andra mål skulle variera stort under året 
om vi skulle följa upp dem med tätare intervall. Anledningen till detta är att många av våra ärenden är 
säsongsbetonade och vår arbetsbelastning inom de olika verksamhetsområdena är ojämn. Om man tar 
till exempel ett sådant mål som ”tillsynen ska ha en hög självfinansieringsgrad” kommer denna 
variera mellan över hundra procent i början av året då vi fått in de årliga avgifterna men inte utfört 
särskilt mycket tillsyn till att i slutet av året plana ut till en sanningsenlig nivå. Det är också detta 
värde, som vi räknar fram efter årets slut, som är jämförbart med tidigare års resultat. Att med dessa 
förutsättningar lägga ner tid på att följa upp målen i verksamhetsplanen tätare än på årsbasis kan inte 
anses vara effektivt utnyttjande av kommunens resurser. Den tid som arbetet med att ta fram uppgifter 
till en löpande rapportering i nämnden tar, anser bygg- och miljönämnden istället kan läggas på 
aktiviteter som genererar större miljönytta. Av denna anledning beslutar bygg- och miljönämnden att 
lämna revisionens rekommendation om en löpande rapportering utan åtgärd. 
 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
Miljöenheten 
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BMN § 36    
 
Överklagande av beslut för telemast och teknikbodar på fastigheten Humletorp 1:30, Åmåls 
kommun 
 
Tre skrivelser från Mark- och miljödomstolen och en skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län daterade 26 januari, 4 februari, 25 februari respektive 3 mars 2016 behandlas. 
 
Bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun (nämnden) beslutade den 9 december 2015 (§ 121) att 
bevilja bygglov för uppförande av telemast och tre teknikbodar på fastigheten Humletorp 1:30.  
Flera närboende överklagade i separata skrivelser nämndens beslut från den 9 december 2015 hos 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som avslog samtliga överklaganden. Länsstyrelsens beslut 
överklagades senare till Mark- och miljödomstolen. 
 
Mark- och miljödomstolen avslog två överklaganden den 26 januari 2016 och den 4 februari 2016. 
Mark- och miljödomstolen avvisade ett tredje överklagande den 25 februari 2016. 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län avslog den 3 mars 2016 ett nytt överklagande. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________________ 
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BMN § 37    
 
Överklagande av beslut om beviljat bygglov för nybyggnad av lagerhall för båtförvaring på 
fastigheten Varvet 6 i Åmåls kommun 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götalands län inkommen 29 februari 2016 behandlas. 
 
Bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun (nämnden) beslutade den 19 november 2015 (BMN § 
110) att bevilja en ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerhall för båtförvaring på fastigheten 
Varvet 6. 
Den sökta åtgärden var enligt nämnden förenlig med planens syfte och användningsområde men 
avvek i placering då den delvis skulle placeras på prickad/ringad mark. Nämnden bedömde att den 
sökta åtgärden var av begränsad omfattning och kunde beviljas. 
 
Ägarna/hyresgästerna till den intilliggande kontorsfastigheten överklagade nämndens beslut till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
 
Länsstyrelsen bedömde sammanfattningsvis att förutsättningar saknas för att godta planavvikelserna 
och att bygglovet kunde därmed inte beviljas. 
Länsstyrelsen beslutade att upphäva bygg- och miljönämndens beslut samt att avslå Dalbobåtar AB:s 
bygglovsansökan. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________________ 
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BMN § 38       
 
Budgetuppföljning 
 
Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
__________________ 
 
 
BMN § 39   
 
Delegationsbeslut 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Sammanställning av delegeringsbeslut från tillväxtenheten, daterad 15 mars 2016. 
2. Sammanställning av delegeringsbeslut från miljöenheten, daterad 15 mars 2016. 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 
 
__________________ 
 
 
BMN § 40    
 
Övrigt/ information 
 

- Nya nummer av Nytt och Viktigt 
- Anmälan till FAH:s konferens den 28 april 2016 i Stockholm 
- Mål- och styrningsdag den 22 mars 2016 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna 
 
__________________ 
 
 


