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BMN § 149 

 

Val av justerare 

 

Sofia Karlsson (S) utses att justera dagens protokoll. 

 

__________________ 
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BMN § 150 

 

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs. 

 

__________________ 
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BMN § 151   dnr E 2016-712 

 

Verksamhetsplan/tillsynsplan och behovsutredning avseende miljöenhetens 

verksamhetsområde 2017 

 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström daterad 29 november 2016 och dokumentet 

Verksamhetsplan/tillsynsplan och behovsutredning för bygg- och miljönämnden, avseende 

miljöenhetens verksamhetsområde 2017 behandlas.  

 

Bygg- och miljönämnden redovisar ett samlat dokument för verksamhetsplan och behovsutredning 

för år 2017.  

Dokumentet rör nämndens ansvar inom ”miljöområdet” det vill säga miljöenhetens arbetsområde, 

och innehåller följande delar: 

- Nämndens ansvarsområde och uppdrag, kommunens vision samt nämndens och enhetens mål 

- Budget 

- Verksamhetsplan och behovsutredning 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden antar Verksamhetsplan/tillsynsplan och behovsutredning för bygg- och 

miljönämnden – avseende miljöenhetens verksamhetsområde 2017, och lämnar densamma till 

kommunstyrelsen för kännedom. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Miljöenheten 
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BMN § 152   dnr E 2016-689 

 

Kommunicering inför beslut om årsavgift, Euro Sand AB 

 

Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecca Retz daterad 29 november 2016 behandlas.  

 

Bygg- och miljönämnden har en lagstadgad uppgift att utöva tillsyn enligt Miljöbalken. För denna tillsyn tar 

bygg- och miljönämnden ut en avgift enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa. 2017 års taxa för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken antogs av kommunfullmäktige den 22 juni 2016, KF § 160. Taxan 

följer det förslag om taxa inom området som SKL (Sveriges kommuner och landsting) upprättat. 
 

Euro Sand Ryolit AB är klassad som en så kallad B-anläggning med verksamhetskod 10.20 enligt 4 kap 3 § 

miljöprövningsförordningen. För närvarande innebär detta att verksamheten har en årlig tillsynstid på 9 

timmar enligt 2016 års gällande taxa. Från och med 2017 kommer täkter med verksamhetskod 10.20 i 

miljöbalkstaxan delas in i tio olika avgiftsklasser beroende på tillståndsgiven mängd uttaget berg, där den 

årliga tillsynstiden innefattar fler timmar ju mer tillståndsgiven mängd berg verksamheten har. 

 

Euro Sand Ryolit AB:s tillståndsgivna mängd berg är 6 750 000 ton enligt tillstånd utfärdat av länsstyrelsen 

den 9 februari 2011 med diarienummer 551-72873-2009. Detta placerar verksamheten i den högsta 

avgiftsklassen i miljöbalkstaxan för 2017: 10.20-1, mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 
 

Klassificeringen av er verksamhet sker utifrån de avgiftsklasser som miljöbalkstaxan fastställer. Efter detta 

riskklassas verksamheten genom att man tar hänsyn till riskfaktorer i omgivningen, användning av kemiska 

produkter med mera. Avgiftsklassen och särskilda riskpoäng som riskbedömningen ger upphov till ger en 

årlig tillsynstid. I bedömningen finns även möjlighet att ta hänsyn till den erfarenhet som bygg- och 

miljönämnden har av verksamheten genom tidigare tillsynsbesök vilket kan reducera tillsynstiden. Bygg- 

och miljönämnden har även möjlighet att reducera tillsynstiden ytterligare om det finns särskilda skäl till 

det. Den årliga tillsynstiden multipliceras med den aktuella timavgiften (911 kr för år 2017) som 

kommunfullmäktige fastställt, vilket resulterar i en årlig fast tillsynsavgift för er verksamhet.  

 

Innan bygg- och miljönämnden beslutar att klassificera och riskbedöma er verksamhet kommuniceras de 

uppgifter som ligger till grund för vår klassning och bedömning. Kontrollera därför nedanstående uppgifter 

och meddela oss om ni anser att uppgifterna är felaktiga eller om ni har några andra synpunkter. Eventuella 

synpunkter ska vara miljöenheten tillhanda senast den 10 januari 2017 och skickas till Miljöenheten, Åmåls 

kommun, Box 62, 662 22 Åmål. 

  

Förslag till klassning, riskbedömning och årsavgift 

 

 Utifrån miljöenhetens uppgifter klassificeras Euro Sand Ryolit AB på fastigheten Hässelbacka 1:1 som 

huvudverksamhet enligt verksamhetskoden 10.20  i miljöprövningsförordningen; Täkt för annat än 

markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 

2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 

3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

 

 I miljöbalkstaxa 2017 placeras Euro Sand Ryolit AB i avgiftsklass 10.20-1, mer än 5 000 000 ton 

tillståndsgiven mängd berg. 

 

 Bygg- och miljönämnden föreslår att Euro Sand Ryolit AB på fastigheten Hässelbacka 1:1 riskbedöms 

utifrån miljöbalkstaxa 2017 genom att tilldelas 0 riskpoäng enligt nedan: 
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Riskfaktor Bedömning Poäng 

1. Markförhållanden, lokalisering m.m.   

a) Historisk förorening eller risk för sådan förorening i mark eller byggnad  0 

b) Närhet till bostäder, skolor, förskolor, vårdinrättningar eller inom 

vattenskyddsområde* 
 0 

c) Påverkar miljökvalitetsnorm  0 

2. Kemiska produkter  0 

Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade 

riskminskningsämnen 
 0 

3. Tilläggspoäng  0 

a) Verksamheten omfattas av specialbestämmelser  0 

b) Särskilt transportintensiv verksamhet eller använder ej förnybar energi** Ej bedömt 0 

Summa poäng  0 
* Vattenskyddsområden inom kommunen har ännu inte fastställts, varför riskpoäng inte ges även om den aktuella 

verksamheten råkar ligga inom ett förmodat vattenskyddsområde. När vattenskyddsområden fastställts kommer en ny 

riskklassning att göras för de verksamheter som berörs. 

** Bygg- och miljönämnden har valt att inte tilldela några riskpoäng avseende riskfaktorn ej förnyelsebar energi då 

uppgifterna avseende denna riskfaktor än så länge bedöms som alltför osäkra. När tillräckliga uppgifter finns kommer 

en ny riskklassning att göras för de verksamheter som berörs. 

 

 Ovanstående innebär att er verksamhet placeras i avgiftsklass 20 enligt miljöbalkstaxa 2017 och riskklass 

0. Denna klassning innebär 64 timmar i årlig kontrolltid. I riskbedömningen finns en möjlighet att placera 

verksamheter i lägre riskklass än noll (A och B) baserat på tidigare erfarenheter vid tillsyn av den aktuella 

verksamheten. Taxan medger med hänvisning till tidigare erfarenhet en maximal förflyttning med två 

riskklasser. Bygg- och miljönämnden föreslår att Euro Sand Ryolit AB placeras i riskklass A, vilket innebär 

en reducering av den årliga kontrolltiden till 48 timmar. 

 Bygg- och miljönämnden föreslår därtill ytterligare reducering av tillsynstiden med 50 %, vilket innebär 

24 timmars årlig tillsynstid. Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att 24 timmars årlig tillsyn är 

tillräckligt för att bedriva tillsyn enligt miljöbalken på den aktuella verksamheten med hänsyn till dess 

omfattning och drift. 

 

Då timavgiften för 2017 är 911 kr per timme innebär det att den fasta årliga tillsynsavgiften för er 

verksamhet kommer att uppgå till 21864 kr per år (24 h* 911 kr). 
 

Vad händer sedan 

Bygg- och miljönämnden kommer i ett särskilt beslut att klassa in er verksamhet enligt ovan samt utifrån 

denna klassning tilldela er en tillsynstid samt besluta om en fast årlig tillsynsavgift för er verksamhet. 

Om förhållanden ändras så att det påverkar bedömningen av tillsynsbehovet för verksamheten, kommer en 

ny riskbedömning att göras. Som nämnts ovan har inte alla riskfaktorer (vattenskyddsområde, ej förnybar 

energi) använts vid denna riskbedömning. Så snart det finns förutsättningar att riskbedöma även dessa 

riskfaktorer kommer en ny riskbedömning att göras för de verksamheter som berörs. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att skicka förslag till beslut enligt ovan till 

verksamhetsutövaren Euro Sand Ryolit AB för kommunicering. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att tilldela ordförande Barbro Axelsson särskild 

delegation att besluta i ärendet. Delegationen gäller under förutsättning att beslutet som fattas 

blir detsamma som det som kommunicerats. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Miljöenheten 

Martin Olsson, VD Euro Sand Ryolit AB, Box 123, 473 31 Henån  
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BMN § 153   dnr E 2016-703 

 

Kommunicering inför beslut om årsavgift, Dalbo Kvartsit AB 

 

Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecca Retz daterad 6 december 2016 behandlas.  

 

Bygg- och miljönämnden har en lagstadgad uppgift att utöva tillsyn enligt Miljöbalken. För denna tillsyn tar 

bygg- och miljönämnden ut en avgift enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa. 2017 års taxa för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken antogs av kommunfullmäktige den 22 juni 2016, KF § 160. Taxan 

följer det förslag om taxa inom området som SKL (Sveriges kommuner och landsting) upprättat. 
 

Dalbo Kvartsit AB:s verksamhet är klassad som en så kallad B-anläggning med verksamhetskod 10.20 

enligt 4 kap 3 § miljöprövningsförordningen. För närvarande innebär detta att verksamheten har en årlig 

tillsynstid på 9 timmar enligt 2016 års gällande taxa. Från och med 2017 kommer täkter med 

verksamhetskod 10.20 i miljöbalkstaxan delas in i tio olika avgiftsklasser beroende på tillståndsgiven mängd 

uttaget berg, där den årliga tillsynstiden innefattar fler timmar ju mer tillståndsgiven mängd berg 

verksamheten har. 

 

Dalbo Kvartsit AB:s tillståndsgivna mängd berg är 500 000 ton enligt tillstånd utfärdat av länsstyrelsen den 

11 oktober 2007 med diarienummer 551-2340-2005. Detta placerar verksamheten i klassningskoden 10.20-3 

i miljöbalkstaxan för 2017: mer än 200 000 ton och upp till 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

 

Klassificeringen av er verksamhet sker utifrån de avgiftsklasser som miljöbalkstaxan fastställer. Efter detta 

riskklassas verksamheten genom att man tar hänsyn till riskfaktorer i omgivningen, användning av kemiska 

produkter med mera. Avgiftsklassen och särskilda riskpoäng som riskbedömningen ger upphov till ger en 

årlig tillsynstid. I bedömningen finns även möjlighet att ta hänsyn till den erfarenhet som bygg- och 

miljönämnden har av verksamheten genom tidigare tillsynsbesök vilket kan reducera tillsynstiden. Bygg- 

och miljönämnden har även möjlighet att reducera tillsynstiden ytterligare om det finns särskilda skäl till 

det. Den årliga tillsynstiden multipliceras med den aktuella timavgiften (911 kr för år 2017) som 

kommunfullmäktige fastställt, vilket resulterar i en årlig fast tillsynsavgift för er verksamhet.  

 

Innan bygg- och miljönämnden beslutar att klassificera och riskbedöma er verksamhet kommuniceras de 

uppgifter som ligger till grund för vår klassning och bedömning. Kontrollera därför nedanstående uppgifter 

och meddela oss om ni anser att uppgifterna är felaktiga eller om ni har några andra synpunkter. Eventuella 

synpunkter ska vara miljöenheten tillhanda senast den 10 januari 2017 och skickas till Miljöenheten, Åmåls 

kommun, Box 62, 662 22 Åmål. 

  

Förslag till klassning, riskbedömning och årsavgift 

 

 Utifrån miljöenhetens uppgifter klassificeras Dalbo Kvartsit AB på fastigheterna Ulerud 1:20 och 1:21 

som huvudverksamhet enligt verksamhetskoden 10.20  i miljöprövningsförordningen; Täkt för annat än 

markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 

2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 

3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller 

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

 

 I miljöbalkstaxa 2017 placeras Dalbo Kvartsit AB i klassningskod 10.20-3, mer än 200 000 ton 

tillståndsgiven mängd berg. 

 

 Bygg- och miljönämnden föreslår att Dalbo Kvartsit AB på fastigheterna Ulerud 1:20 och 1:21 

riskbedöms utifrån miljöbalkstaxa 2017 genom att tilldelas 1 riskpoäng enligt nedan: 
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Riskfaktor Bedömning Poäng 

1. Markförhållanden, lokalisering m.m.   

a) Historisk förorening eller risk för sådan förorening i mark eller byggnad  1 

b) Närhet till bostäder, skolor, förskolor, vårdinrättningar eller inom 

vattenskyddsområde* 
 0 

c) Påverkar miljökvalitetsnorm  0 

2. Kemiska produkter  0 

Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade 

riskminskningsämnen 
 0 

3. Tilläggspoäng  0 

a) Verksamheten omfattas av specialbestämmelser  0 

b) Särskilt transportintensiv verksamhet eller använder ej förnybar energi** Ej bedömt 0 

Summa poäng  1 
* Vattenskyddsområden inom kommunen har ännu inte fastställts, varför riskpoäng inte ges även om den aktuella 

verksamheten råkar ligga inom ett förmodat vattenskyddsområde. När vattenskyddsområden fastställts kommer en ny 

riskklassning att göras för de verksamheter som berörs. 

** Bygg- och miljönämnden har valt att inte tilldela några riskpoäng avseende riskfaktorn ej förnyelsebar energi då 

uppgifterna avseende denna riskfaktor än så länge bedöms som alltför osäkra. När tillräckliga uppgifter finns kommer 

en ny riskklassning att göras för de verksamheter som berörs. 

 

 Ovanstående innebär att er verksamhet placeras i avgiftsklass 16 enligt miljöbalkstaxa 2017 och riskklass 

1. Denna klassning innebär 54 timmar i årlig kontrolltid. I riskbedömningen finns en möjlighet att 

placera verksamheter i lägre riskklass än noll (A och B) baserat på tidigare erfarenheter vid tillsyn av den 

aktuella verksamheten. Taxan medger med hänvisning till tidigare erfarenhet en maximal förflyttning 

med två riskklasser. Bygg- och miljönämnden föreslår att Dalbo Kvartsit AB placeras i riskklass B, 

vilket innebär en reducering av den årliga kontrolltiden till 40 timmar. 

 Bygg- och miljönämnden föreslår därtill ytterligare reducering av tillsynstiden med 50 %, vilket innebär 

20 timmars årlig tillsynstid. Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att 20 timmars årlig tillsyn är 

tillräckligt för att bedriva tillsyn enligt miljöbalken vid den aktuella verksamheten med hänsyn till dess 

omfattning och drift. 

 

Då timavgiften för 2017 är 911 kr per timme innebär det att den fasta årliga tillsynsavgiften för er 

verksamhet kommer att uppgå till 18220 kr per år (20 h* 911 kr). 
 

Vad händer sedan 

Bygg- och miljönämnden kommer i ett särskilt beslut att klassa in er verksamhet enligt ovan samt utifrån 

denna klassning tilldela er en tillsynstid samt besluta om en fast årlig tillsynsavgift för er verksamhet. 

Om förhållanden ändras så att det påverkar bedömningen av tillsynsbehovet för verksamheten, kommer en 

ny riskbedömning att göras. Som nämnts ovan har inte alla riskfaktorer (vattenskyddsområde, ej förnybar 

energi) använts vid denna riskbedömning. Så snart det finns förutsättningar att riskbedöma även dessa 

riskfaktorer kommer en ny riskbedömning att göras för de verksamheter som berörs. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att skicka förslag till beslut enligt ovan till verksamhetsutövaren Dalbo 

Kvartsit AB för kommunicering. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att tilldela ordförande Barbro Axelsson särskild delegation att 

besluta i ärendet. Delegationen gäller under förutsättning att beslutet som fattas blir detsamma som det som 

kommunicerats. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Miljöenheten 

Karsten Lökke, Ulerud, 464 72 Håverud  
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BMN § 154   dnr E 2016-705 

 

Kommunicering inför beslut om årsavgift, Vargön Alloys AB 

 

Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecca Retz daterad 6 december 2016 behandlas.  

 

Bygg- och miljönämnden har en lagstadgad uppgift att utöva tillsyn enligt Miljöbalken. För denna tillsyn tar 

bygg- och miljönämnden ut en avgift enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa. 2017 års taxa för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken antogs av kommunfullmäktige den 22 juni 2016, KF § 160. Taxan 

följer det förslag om taxa inom området som SKL (Sveriges kommuner och landsting) upprättat. 

 

Vargön Alloys AB: verksamhet är klassad som en så kallad B-anläggning med verksamhetskod 10.20 enligt 

4 kap 3 § miljöprövningsförordningen. För närvarande innebär detta att verksamheten har en årlig tillsynstid 

på 9 timmar enligt 2016 års gällande taxa. Från och med 2017 kommer täkter med verksamhetskod 10.20 i 

miljöbalkstaxan delas in i tio olika avgiftsklasser beroende på tillståndsgiven mängd uttaget berg, där den 

årliga tillsynstiden innefattar fler timmar ju mer tillståndsgiven mängd berg verksamheten har. 

 

Vargön Alloys AB:s tillståndsgivna mängd berg är 940 000 ton enligt tillstånd utfärdat av länsstyrelsen den 

9 april 2008 med diarienummer 551-53430-2007. Detta placerar verksamheten i klassningskoden 10.20-3 i 

miljöbalkstaxan för 2017: mer än 200 000 ton och upp till 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg. 

Klassificeringen av er verksamhet sker utifrån de avgiftsklasser som miljöbalkstaxan fastställer. Efter detta 

riskklassas verksamheten genom att man tar hänsyn till riskfaktorer i omgivningen, användning av kemiska 

produkter med mera. Avgiftsklassen och särskilda riskpoäng som riskbedömningen ger upphov till ger en 

årlig tillsynstid. I bedömningen finns även möjlighet att ta hänsyn till den erfarenhet som bygg- och 

miljönämnden har av verksamheten genom tidigare tillsynsbesök vilket kan reducera tillsynstiden. Bygg- 

och miljönämnden har även möjlighet att reducera tillsynstiden ytterligare om det finns särskilda skäl till 

det. Den årliga tillsynstiden multipliceras med den aktuella timavgiften (911 kr för år 2017) som 

kommunfullmäktige fastställt, vilket resulterar i en årlig fast tillsynsavgift för er verksamhet.  

 

Innan bygg- och miljönämnden beslutar att klassificera och riskbedöma er verksamhet kommuniceras de 

uppgifter som ligger till grund för vår klassning och bedömning. Kontrollera därför nedanstående uppgifter 

och meddela oss om ni anser att uppgifterna är felaktiga eller om ni har några andra synpunkter. Eventuella 

synpunkter ska vara miljöenheten tillhanda senast den 10 januari 2017 och skickas till Miljöenheten, Åmåls 

kommun, Box 62, 662 22 Åmål. 

  

Förslag till klassning, riskbedömning och årsavgift 

 

 Utifrån miljöenhetens uppgifter klassificeras Vargön Alloys AB som huvudverksamhet enligt 

verksamhetskoden 10.20  i miljöprövningsförordningen; Täkt för annat än markinnehavarens husbehov 

av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 

 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 

 2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 

 3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller 

 4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad. 

 

 I miljöbalkstaxa 2017 placeras Vargön Alloys AB i klassningskod 10.20-3, mer än 200 000 ton 

tillståndsgiven mängd berg. 

 

 Bygg- och miljönämnden föreslår att Vargön Alloys AB på fastigheterna: Flåtungebyn 1:3,1:11,2:1 och 

Fröskogs Stom 1:56 riskbedöms utifrån miljöbalkstaxa 2017 genom att tilldelas 0 riskpoäng enligt nedan: 

 

 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2016-12-06 11(18) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

Riskfaktor Bedömning Poäng 

1. Markförhållanden, lokalisering m.m.   

a) Historisk förorening eller risk för sådan förorening i mark eller byggnad  0 

b) Närhet till bostäder, skolor, förskolor, vårdinrättningar eller inom 

vattenskyddsområde* 
 0 

c) Påverkar miljökvalitetsnorm  0 

2. Kemiska produkter  0 

Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade 

riskminskningsämnen 
 0 

3. Tilläggspoäng  0 

a) Verksamheten omfattas av specialbestämmelser  0 

b) Särskilt transportintensiv verksamhet eller använder ej förnybar energi** Ej bedömt 0 

Summa poäng  0 
* Vattenskyddsområden inom kommunen har ännu inte fastställts, varför riskpoäng inte ges även om den aktuella 

verksamheten råkar ligga inom ett förmodat vattenskyddsområde. När vattenskyddsområden fastställts kommer en ny 

riskklassning att göras för de verksamheter som berörs. 

** Bygg- och miljönämnden har valt att inte tilldela några riskpoäng avseende riskfaktorn ej förnyelsebar energi då 

uppgifterna avseende denna riskfaktor än så länge bedöms som alltför osäkra. När tillräckliga uppgifter finns kommer 

en ny riskklassning att göras för de verksamheter som berörs. 

 

 Ovanstående innebär att er verksamhet placeras i avgiftsklass 16 enligt miljöbalkstaxa 2017 och riskklass 

0. Denna klassning innebär 48 timmar i årlig kontrolltid. I riskbedömningen finns en möjlighet att 

placera verksamheter i lägre riskklass än noll (A och B) baserat på tidigare erfarenheter vid tillsyn av den 

aktuella verksamheten. Taxan medger med hänvisning till tidigare erfarenhet en maximal förflyttning 

med två riskklasser. Bygg- och miljönämnden föreslår att Vargön Alloys AB placeras i riskklass A, 

vilket innebär en reducering av den årliga kontrolltiden till 36 timmar. 

 Bygg- och miljönämnden föreslår därtill ytterligare reducering av tillsynstiden med 50 %, vilket innebär 

18 timmars årlig tillsynstid. Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att 18 timmars årlig tillsyn är 

tillräckligt för att bedriva tillsyn enligt Miljöbalken vid den aktuella verksamheten med hänsyn till dess 

omfattning och drift. 

 

Då timavgiften för 2017 är 911 kr per timme innebär det att den fasta årliga tillsynsavgiften för er 

verksamhet kommer att uppgå till 16398 kr per år (18h* 911 kr). 
 

Vad händer sedan 

Bygg- och miljönämnden kommer i ett särskilt beslut att klassa in er verksamhet enligt ovan samt utifrån 

denna klassning tilldela er en tillsynstid samt besluta om en fast årlig tillsynsavgift för er verksamhet. 

Om förhållanden ändras så att det påverkar bedömningen av tillsynsbehovet för verksamheten, kommer en 

ny riskbedömning att göras. Som nämnts ovan har inte alla riskfaktorer (vattenskyddsområde, ej förnybar 

energi) använts vid denna riskbedömning. Så snart det finns förutsättningar att riskbedöma även dessa 

riskfaktorer kommer en ny riskbedömning att göras för de verksamheter som berörs. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att skicka förslag till beslut enligt ovan till verksamhetsutövaren Vargön 

Alloys AB för kommunicering. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att tilldela ordförande Barbro Axelsson särskild delegation att 

besluta i ärendet. Delegationen gäller under förutsättning att beslutet som fattas blir detsamma som det som 

kommunicerats. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Miljöenheten 

Johan Svensson, 468 80 Vargön  
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BMN § 155   dnr E 2016-708 

 

Kommunicering inför beslut om årsavgift, Calderys Nordic AB 

 

Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecca Retz daterad 6 december 2016 behandlas.  

 

Bygg- och miljönämnden har en lagstadgad uppgift att utöva tillsyn enligt Miljöbalken. För denna tillsyn tar 

bygg- och miljönämnden ut en avgift enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa. 2017 års taxa för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken antogs av kommunfullmäktige den 22 juni 2016, KF § 160. Taxan 

följer det förslag om taxa inom området som SKL (Sveriges kommuner och landsting) upprättat. 

 

Calderys Nordic AB:s huvudverksamhet är klassad som en så kallad B-verksamhet med verksamhetskod 

10.20 enligt 4 kap 3 § miljöprövningsförordningen. För närvarande innebär detta att verksamheten har en 

årlig tillsynstid på 9 timmar enligt 2016 års gällande taxa. Från och med 2017 kommer täkter med 

verksamhetskod 10.20 i miljöbalkstaxan delas in i tio olika avgiftsklasser beroende på tillståndsgiven mängd 

uttaget berg, där den årliga tillsynstiden innefattar fler timmar ju mer tillståndsgiven mängd berg 

verksamheten har. Utöver huvudverksamheten har man även en C-verksamhet med verksamhetskod 10.50 i 

miljöprövningsförordningen. Denna kommer inte att beröras av förändringar i miljöbalkstaxa 2017, och 

tillsynstiden och årsavgiften blir därför oförändrad. 

 

Calderys Nordic AB:s tillståndsgivna mängd berg är 2 000 000 ton enligt tillstånd utfärdat av länsstyrelsen 

den 11 december 2014 med diarienummer 551-22921-2012. Detta placerar verksamheten i den näst högsta 

klassningskoden i miljöbalkstaxan för 2017: 10.20-2, mer än 1 000 000 ton och upp till 5 000 000 ton 

tillståndsgiven mängd berg. 

 

Klassificeringen av er verksamhet sker utifrån de avgiftsklasser som miljöbalkstaxan fastställer. Efter detta 

riskklassas verksamheten genom att man tar hänsyn till riskfaktorer i omgivningen, användning av kemiska 

produkter med mera. Avgiftsklassen och särskilda riskpoäng som riskbedömningen ger upphov till ger en 

årlig tillsynstid. I bedömningen finns även möjlighet att ta hänsyn till den erfarenhet som bygg- och 

miljönämnden har av verksamheten genom tidigare tillsynsbesök vilket kan reducera tillsynstiden. Bygg- 

och miljönämnden har även möjlighet att reducera tillsynstiden ytterligare om det finns särskilda skäl till 

det. Den årliga tillsynstiden multipliceras med den aktuella timavgiften (911 kr för år 2017) som 

kommunfullmäktige fastställt, vilket resulterar i en årlig fast tillsynsavgift för er verksamhet.  

 

Innan bygg- och miljönämnden beslutar att klassificera och riskbedöma er verksamhet kommuniceras de 

uppgifter som ligger till grund för vår klassning och bedömning. Kontrollera därför nedanstående uppgifter 

och meddela oss om ni anser att uppgifterna är felaktiga eller om ni har några andra synpunkter. Eventuella 

synpunkter ska vara miljöenheten tillhanda senast den 10 januari 2017 och skickas till Miljöenheten, Åmåls 

kommun, Box 62, 662 22 Åmål.  

 

Förslag till klassning, riskbedömning och årsavgift 

 

 Utifrån miljöenhetens uppgifter klassificeras Calderys Nordic AB på fastigheterna Kilane 4:42 och 4:30 

som huvudverksamhet enligt verksamhetskoden 10.20  i miljöprövningsförordningen; Täkt för annat än 

markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 

 1.  omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 

 2.  är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 

 3.  är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller 

 4.  endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att     

     tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.   
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 Utöver huvudverksamheten har Calderys Nordic AB verksamhet med verksamhetskoden 10.50 i 

miljöprövningsförordningen: Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 

jordarter 

1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på 

samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod 

 

 I miljöbalkstaxa 2017 har Calderys Nordic AB:s huvudverksamhet klassningskod 10.20-2, mer än 1 000 

000 ton tillståndsgiven mängd berg. Klassningskoden för den andra verksamheten är samma som 

verksamhetskoden i miljöprövningsförordningen, 10.50. 

 

 Bygg- och miljönämnden föreslår att Calderys Nordic AB på fastigheterna Kilane 4:42 och 4:30 

riskbedöms utifrån miljöbalkstaxa 2017 genom att tilldelas 0 riskpoäng enligt nedan: 

 

Riskfaktor Bedömning Poäng 

1. Markförhållanden, lokalisering m.m.   

a) Historisk förorening eller risk för sådan förorening i mark eller byggnad  0 

b) Närhet till bostäder, skolor, förskolor, vårdinrättningar eller inom 

vattenskyddsområde* 
 0 

c) Påverkar miljökvalitetsnorm  0 

2. Kemiska produkter  0 

Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade 

riskminskningsämnen 
 0 

3. Tilläggspoäng  0 

a) Verksamheten omfattas av specialbestämmelser  0 

b) Särskilt transportintensiv verksamhet eller använder ej förnybar energi** Ej bedömt 0 

Summa poäng  0 
* Vattenskyddsområden inom kommunen har ännu inte fastställts, varför riskpoäng inte ges även om den aktuella 

verksamheten råkar ligga inom ett förmodat vattenskyddsområde. När vattenskyddsområden fastställts kommer en ny 

riskklassning att göras för de verksamheter som berörs. 

** Bygg- och miljönämnden har valt att inte tilldela några riskpoäng avseende riskfaktorn ej förnyelsebar energi då 

uppgifterna avseende denna riskfaktor än så länge bedöms som alltför osäkra. När tillräckliga uppgifter finns kommer 

en ny riskklassning att göras för de verksamheter som berörs. 

 

 Ovanstående innebär att er huvudverksamhet placeras i avgiftsklass 18 enligt miljöbalkstaxa 2017 och 

riskklass 0. Denna klassning innebär 56 timmar i årlig kontrolltid. I riskbedömningen finns en möjlighet 

att placera verksamheter i lägre riskklass än noll (A och B) baserat på tidigare erfarenheter vid tillsyn av 

den aktuella verksamheten. Taxan medger med hänvisning till tidigare erfarenhet en maximal 

förflyttning med två riskklasser. Bygg- och miljönämnden föreslår att Calderys Nordic AB placeras i 

riskklass A, vilket innebär en reducering av den årliga kontrolltiden till 42 timmar. 

 

 Bygg- och miljönämnden föreslår därtill ytterligare reducering av tillsynstiden med 50 %, vilket innebär 

21 timmars årlig tillsynstid. Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att 21 timmars årlig tillsyn är 

tillräckligt för att bedriva tillsyn enligt miljöbalken på den aktuella verksamheten med hänsyn till dess 

omfattning och drift. 

 

 C-verksamheten kommer liksom tidigare att hamna i avgiftsklass 4 och riskklass 0 enligt miljöbalkstaxa 

2017 vilket innebär 6 timmar i årlig kontrolltid. Denna kontrolltid reduceras med 75 %, vilket alltid är 

fallet då flera verksamheter finns registrerade och aktuell verksamhet inte räknas som huvudverksamhet. 

 

Då timavgiften för 2017 är 911 kr per timme innebär det att den fasta årliga tillsynsavgiften för er 

huvudverksamhet kommer att uppgå till 19131 kr per år (21 h* 911 kr).  
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Årsavgiften för er C-verksamhet kommer 2017 att vara 1366, 50 kr (1,5h*911 kr), vilket är den samma som 

för 2016. 
 

Vad händer sedan 

 

Bygg- och miljönämnden kommer i ett särskilt beslut att klassa in er verksamhet enligt ovan samt utifrån 

denna klassning tilldela er en tillsynstid samt besluta om en fast årlig tillsynsavgift för er verksamhet. 

 

Om förhållanden ändras så att det påverkar bedömningen av tillsynsbehovet för verksamheten, kommer en 

ny riskbedömning att göras. Som nämnts ovan har inte alla riskfaktorer (vattenskyddsområde, ej förnybar 

energi) använts vid denna riskbedömning. Så snart det finns förutsättningar att riskbedöma även dessa 

riskfaktorer kommer en ny riskbedömning att göras för de verksamheter som berörs. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att skicka förslag till beslut enligt ovan till verksamhetsutövaren Calderys 

Nordic AB för kommunicering. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att tilldela ordförande Barbro Axelsson särskild delegation att 

besluta i ärendet. Delegationen gäller under förutsättning att beslutet som fattas blir detsamma som det som 

kommunicerats. 

__________________ 

Beslut skickas till: 

Miljöenheten 

Jonas Norman, Forshammarsgatan 2, 662 32 Åmål 
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BMN § 156   dnr E 2015-107, E 2015-356 

 

Dom från Mark- och miljööverdomstolen i ärendet om strandsskyddsdispens på fastigheten 

Lindheden 1:3 

 

Bygg- och miljönämnden informeras om en dom från Mark- och miljööverdomstolen i ärendet om 

strandsskyddsdispens på fastigheten Lindheden 1:3, daterad 18 november 2016. 

 

Med ändring av Mark- och miljödomstolens dom fastställer Mark- och miljööverdomstolen Bygg- 

och miljönämndens i Åmåls kommun beslut den 23 april 2015, dnr E 2015-107, § 29, att avslå 

ansökan om strandskyddsdispens för garage. 

 

Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet avseende Bygg- och miljönämndens i Åmåls 

kommun beslut den 27 april 2015, dnr E 2017-107. 

 

Med ändring av Mark- och miljödomstolens dom fastställer Mark- och miljööverdomstolen Bygg- 

och miljönämndens i Åmåls kommun beslut den 20 augusti 2015, dnr 2015-356, § 68, i de delar 

som avser garaget och, när det gäller vitet, även i den del som avser bastun. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

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

__________________ 
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BMN § 157   dnr E 2016-586 

 

Beslut från Länsstyrelsen att pröva bygg- och miljönämndens beslut om 

strandskyddsdispens på fastigheten Forsbacka 1:2 

 

Bygg- och miljönämnden informeras om att Länsstyrelsen har beslutat att pröva nämndens beslut 

den 18 oktober 2016, BMN § 135, om beviljad strandskyddsdispens för en bastu på fastigheten 

Forsbacka 1:2 i Åmåls kommun. 

 

Som skäl för beslutet anges att Länsstyrelsen ska enligt 19 kapitlet 3 b § miljöbalken pröva en 

kommuns beslut att ge dispens från strandskyddet om det finns skäl att anta att: 

1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller  

2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet. 

 

Länsstyrelsen anger vidare att den behöver närmare granska huruvida området kan anses vara 

ianspråktaget på ett sådant sätt att det kan utgöra ett särskilt skäl för strandskyddsdispens. 

Länsstyrelsen kan komma att upphäva dispensen om förutsättningar för dispens saknas. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

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

__________________ 
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BMN § 158   dnr E 2016-707, BMN 2016/10 

 

Interkontrollplan 2017 för bygg- och miljönämnden 

 

Dokumentet Internkontrollplan 2017 daterat 28 november 2016 behandlas.  

 

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 2017. Följande 

processer/rutiner ska följas upp: 

 Miljöenhetens konvertering av ärendehanteringssystem 

 Tillväxtenhetens rutin för hantering av bygglov inom detaljplan 

__________________ 

Beslut skickas till:  

Miljöenheten 

Tillväxtenheten 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 
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BMN § 159    
 

Bygg- och miljönämndens budget 

 

Budget 2016 följs upp. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

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

 

__________________ 

 

 

BMN § 160    
 

Delegationsbeslut 

 

Följande dokument behandlas. 

- Sammanställning av delegeringsbeslut från tillväxtenheten daterad 6 december 2016 

- Sammanställning av delegeringsbeslut från miljöenheten daterad 6 december 2016 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

__________________ 

 

 

BMN § 161    
 

Övrigt 

 

- Vänerns vattenvårdsförbund har skickat ett exemplar av årsskriften Vänerns vatten 2016 

till bygg- och miljönämnden. Skriften innehåller redovisningar från miljöövervakningen, 

undersökningar och utredningar i Vänern. 

- Plan- och bygglovshandläggare Thomas Carlson informerar nämnden om Byggsamverkan 

Västra Götaland, en samverkansplatform och forum för tjänstemän och politiska 

företrädare inom byggnadsnämndernas verksamhetsområde. 

- Nämnden informeras om rekryteringen av en ny nämndsekreterare. 

 

 

 

 

 

 

 


