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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 

Plats och tid 
 

Norrtull kl. 13.30 – 14.30 
 

Beslutande 
 

Barbro Axelsson (S), ordförande 

Sofia Karlsson (S) 

Pertti Rolöf (S) 

Sven Callenberg (C) 

Michael Karlsson (M) 

 

Ersättare Bengt Olsson (C) 

Rebecca Asp Olson (L) 

 

Övriga deltagare Miljöchef Susanne Nordström 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Ulf Malmsten, § 26 

Bygglovsingenjör Thomas Carlson 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 24 - 34 
Cathrine Edlund  

Ordförande 

  

Barbro Axelsson 

Justerande 

 

 

 
Pertti Rolöf 

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

Nämnd Bygg- och miljönämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2017-03-22 

Datum för 

anslags uppsättande 2017- 
Datum för 

anslags nedtagande 2017- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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BMN § 24 

 

Val av justerare 

 

Pertti Rolöf (S) utses att justera dagens protokoll. 

 

 

______________ 
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BMN § 25 

 

Fastställande av ärendelista 

 

Ärendelistan fastställs med ett tillägg: Uppskov med rivningsföreläggande Lindheden 1:3. 

 

 

_________________________ 
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BMN § 26  dnr 2016-431 

 

Redovisning av Länsstyrelsens avslag på överklagande, fastigheten Bredvik 1:46 

 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Ulf Malmsten redovisar Länsstyrelsens beslut daterat den 13 

mars 2017. 

 

Överklagandet avser bygg- och miljönämndens i Åmåls kommun beslut genom delegationsbeslut 

den 10 augusti 2016, dnr 2016-431, att förelägga fastigheten Bredvik 1:46 ett antal försiktighets-

mått för bedrivande av gokartverksamhet. 

 

Länsstyrelsen bedömer att de förelagda försiktighetsmåtten är ändamålsenliga och tillgodoser 

behovet av skyddsåtgärder enligt miljöbalken. 

 

Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 

 

_____________________________ 
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BMN § 27  E 2016-457 

 

Beslut om inskrivning i Lantmäteriets fastighetsregister av dom M 5596-16 i Mark- och 

miljööverdomstolen, fastigheten Lindheden 1:3 

 

Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2017 från miljöchef Susanne Nordström inklusive kopia av 

Mark- och miljööverdomstolens dom M 5596-16 behandlas. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun beslutar att skicka Mark- och miljööverdomstolens 

dom M 5596-16, meddelad 2016-11-18, till Lantmäteriet för inskrivning i fastighetsregistret. 

Åläggandena i domen följer därmed fastigheten oavsett ägarförhållanden. 

 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 

Miljöenheten 
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BMN § 28  dnr E 2016-31 

 

Redovisning av Länsstyrelsens avslag på överklagande, fastigheten Lindheden 1:3 

 

Miljöchef Susanne Nordström redovisar Länsstyrelsens beslut daterat den 22 februari 2017. 

 

Överklagandet avser dels bygg- och miljönämndens i Åmåls kommun beslut den 17 juni 2016, dnr 

E 2016-31, att bevilja strandskyddsdispens för en bastu men med vissa föreskrivna villkor, dels 

bygg- och miljönämndens beslut att avslå ansökan om strandskyddsdispens för hönshus. 

 

Överklagandet avser även ansökningsavgiften för den beviljade strandskyddsdispensen, debiterad 

enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

 

Länsstyrelsen avslår överklagandet i sin helhet. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

  Bygg- och miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 

 

  _____________________________ 
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BMN § 29 

 

Uppskov med föreläggande om rivning av garage och bastu, Lindheden 1:3 

 

Barbro Axelsson (S) och Sofia Karlsson (S) föreslår bygg- och miljönämnden att besluta om 

uppskov. Nämnden informeras om att Barbro Axelsson, Sofia Karlsson och kommunalrådet 

Michael Karlsson (S) den 20 mars haft ett möte med fastighetsägaren. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 20 augusti 2015 om ett föreläggande att ta bort olagligt 

uppförda byggnader, protokollets § 68, dnr E 2015-356. Garage och bastu hade då färdigställts 

trots avslag i bygg- och miljönämnden den 23 april 2015 på ansökan om strandskyddsdispens, 

protokollets § 29, dnr E 2015-107. Ärendet har därefter upprepade gånger överklagats och 

därmed hanterats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Mark- och miljödomstolen vid 

Vänersborgs Tingsrätt samt Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. 

 

Med anledning av rådande årstid, den aktuella markens och vägens beskaffenhet och förutsätt-

ningar för tung transport föreslår Barbro Axelsson (S) och Sofia Karlsson (S) att bygg- och 

miljönämnden ska besluta om tre månaders uppskov med rivningens verkställande. 

 

Sven Callenberg (C) yrkar bifall till förslaget. 

 

Miljöchef Susanne Nordström avråder bygg- och miljönämnden från att besluta om förlängd tid 

för färdigställande av förelagda åtgärder på fastigheten Lindheden 1:3. Detta eftersom kraven i 

åtgärdsföreläggandet har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen (Mål nr M 5596-16, 

meddelad 2016-11-18). Ett beslut om förlängd tid skulle därför innebära att en underinstans 

överprövar en överinstans ställningstagande. Det är inte ett agerande som ankommer på en 

underinstans. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar med hänsyn till årstidens förutsättningar om uppskov med riv-

ning av garage och bastu på fastigheten Lindheden 1:3 innebärande att rivning ska vara verkställd 

av fastighetsägaren senast den 18 juni 2017. 

 

 

_____________________________ 

Beslut skickas till: 

Leif Maerker, Förpiken 1, 426 74 Västra Frölunda 

Miljöenheten 
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BMN § 30  dnr 25/17 

 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, fastigheten Jakobsbyn 1:3 

 

Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Thomas Carlson inklusive bilagor daterad 9 mars 2017 

behandlas. 

 

Malin Johansson har ansökt om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 

Jakobsbyn 1:3. Sökanden har även begärt en förrättning avseende avstyckning från Jakobsbyn 1:3, 

som utgör stamfastigheten. 

 

Motiv för beslut 

 

Bestämmelser 
 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 § ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 

detaljplan om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 §, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap och 8 kap 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 

första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

 

Fastigheten berörs inte av fornminnen eller biotopskyddat område. Miljöenheten har bedömt att 

det inte föreligger något problem att lösa frågan om avloppsanläggning till fastigheten. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 § att bevilja bygglov 

för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Jakobsbyn 1:3. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden Malin Johansson en avgift för 

bygglov inklusive startbesked och kungörelse om 26 310 kronor, i enlighet med av kommunfull-

mäktige fastställd taxa. 

 

Upplysningar 
 

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig men inga erinringar har framförts. 

 

Om ett bygglov, rivning eller marklov inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 

den dag beslutet vann laga kraft upphör beslutet att gälla. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat startbesked, 10 kap 3 § plan- 

och bygglagen. 

 

Anmälan till miljöenheten ska ske angående avloppsanläggning. 

 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Malin Johansson, Drottninggatan 7, 662 91 Åmål 

Tillväxtenheten 
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BMN § 31  dnr 29/17 

 

Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, fastigheten Karlberg 10 
 

Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Thomas Carlson inklusive bilagor daterad 9 mars 2017 

behandlas. 

 

Fastighetsägarna till Karlberg 10 ansöker om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus. Fastig-

hetsägarna vill bygga till ytterligare en lägenhet för att bosätta sig i Åmål. 

 

Motiv för beslut 
 

Bestämmelser 

 

För området gäller detaljplan 22 antagen 1944-04-28, planbestämmelser: BÖ II 6. Bostadsändamål, 

fristående hus i två våningar, 4/5 lämnas obebyggt. Tillbyggnaden placeras mot Edsgatan. Detalj-

planen medger byggrätt endast där huset är placerat i dag och placeringen blir därmed på prickad 

mark. Det bör dock beaktas att det medgivits ett bygglov med avvikelse att bygga på prickad mark 

år 1954 vid nybyggnation av garage. År 1991 medgavs ytterligare ett bygglov för nybyggnation av 

carport i direkt anslutning till befintligt garage beläget på prickad mark. 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av plan- och bygglagen: 

 

9 kap 31 b § p 2: Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som 

avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser om avvikelsen är förenlig med detaljplanens 

eller områdesbestämmelsernas syfte och åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för 

att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

 

9 kap 31 c § p 2: Efter att genomförandetiden för en detaljplan gått ut får bygglov, utöver vad som 

följer av 31 b §, ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om åtgärden innebär en sådan 

annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning 

som har bestämts i detaljplanen. 

 

9 kap 30 § 1 b: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om åtgärden avviker 

från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag. 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 
 

Den sökta åtgärden är förenlig med planens syfte och användningsområde men avviker i placering 

då den placeras på prickad mark. Nämnden bedömer dock att den sökta åtgärden är av begränsad 

omfattning och att bygglov därför kan beviljas med lagstöd enligt plan- och bygglagen, se ovan. 

 

I området har tidigare beviljats bygglov för tillbyggnader på prickad mark. Åtgärden passar bra in i 

omgivningen och är lämplig för sitt ändamål, i enlighet med plan- och bygglagen 8 kap 1 § p 1. 
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BMN § 31, forts 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 30 § 1 b, 9 kap 31 b § 

p 2 samt 9 kap 31 c § p 2 att bevilja bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten 

Karlberg 10. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, Brf Spel- och dansstugan c/o 

Sandell, en avgift för bygglov inklusive startbesked och kungörelse om 9 895 kronor enligt taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. 

 

Upplysningar 
 

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig men inga erinringar har framförts. 

 

Om ett bygglov, rivning eller marklov inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 

den dag beslutet vann laga kraft upphör beslutet att gälla. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat startbesked, 10 kap 3 § plan- 

och bygglagen. 

 

 

_________________________________ 

Beslut skickas till: 

Brf Spel- och dansstugan, c/o Sandell, Rådanefors Näsberget 8, 458 93 Färgelanda 

Tillväxtenheten 
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BMN § 32 

 

Bygg- och miljönämndens budget 

 

Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning till och med februari månad 2017. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden noterar och lägger informationen till handlingarna. 

 

 

______________________________ 
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BMN § 33 
 

Delegationsbeslut 

 

Följande dokument behandlas: 

 

- Sammanställning av delegationsbeslut från tillväxtenheten daterad 2017-03-22. 

- Sammanställning av delegationsbeslut från miljöenheten daterad 2017-03-22. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

 

___________________ 
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BMN § 34 

 

Övrigt 
 

Nämnden enas om att Barbro Axelsson (S) och Sofia Karlsson (S) deltar i Årskonferens den 3 – 4 

maj, FAH kommunerna och miljön. Temat är kommunalt arbete för minskad klimatpåverkan samt 

aktuella myndighetsfrågor. 

 

 

_______________________ 


