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Plats och tid 
 

Norrtull kl. 13.30 – 14.40 
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Barbro Axelsson (S), ordförande §§ 35-38, 40-47 

Sofia Karlsson (S), ordförande § 39 

Göran Karlsson (S) ersätter Pertti Rolöf (S) 

Sven Callenberg (C) 

Michael Karlsson (M) 

 

Ersättare Pär Källvik (S), beslutande § 39 

Bengt Olsson (C) 

Rebecca Asp Olson (L) 

 

Övriga deltagare Miljöchef Susanne Nordström 

Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz 

Miljöstrateg Katrin McCann, §§ 35-38 

Bygglovsingenjör Thomas Carlson 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 35 - 47 
Cathrine Edlund  

Ordförande 

  

Barbro Axelsson                                                  Sofia Karlsson § 39 

Justerande 

 

 

 
Sofia Karlsson                                                      Michael Karlsson § 39 

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

Nämnd Bygg- och miljönämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2017-04-18 

Datum för 

anslags uppsättande 2017- 
Datum för 

anslags nedtagande 2017- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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BMN § 35 

 

Val av justerare 

 

Sofia Karlsson (S) utses att justera dagens protokoll. 

 

 

______________ 
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BMN § 36 

 

Fastställande av ärendelista 

 

Ärendelistan fastställs med en förändring: Ansökan om strandskyddsdispens fastigheten 

Knyttkärr 1:16 bordläggs. 

 

 

_________________________ 
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BMN § 37  dnr E 2016-586 

 

Redovisning av Länsstyrelsens upphävande av strandskyddsdispens Forsbacka 1:2 

  

Miljöchef Susanne Nordström rekapitulerar kortfattat ärendet. Bygg- och miljönämnden 

beviljade 18 oktober 2016 en ansökan från Forsbacka Golfklubb om strandskyddsdispens 

för en bastu på fastigheten Forsbacka 1:2. 

 

Den 16 november 2016 beslutade Länsstyrelsen om överprövning. Länsstyrelsen delar inte 

nämndens uppfattning att platsen redan är ianspråktagen och miljöbalken 7 kap 18 c § p 1 

därmed uppfylld. Länsstyrelsen anser inte att dispens kan ges enligt detta lagrum eftersom 

platsen är tillgänglig för allmänheten. Länsstyrelsen finner inte heller några andra särskilda 

skäl som avses i 7 kap 18 c eller d §§ miljöbalken och upphäver därför dispensen. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 

 

_____________________________ 
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BMN § 38  E 2017-156 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för befintlig altan till bostadshus och befintlig altan 

till friggebod, ändrad användning av förråd till gäststuga, brygga samt nytt förråd 

fastigheten Sjövik 1:8 

 

Tjänsteskrivelse daterad 27 mars 2017 från miljöstrateg Katrin McCann inklusive bilagor 

behandlas. 

 

Rune W Dahlén har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett nytt förråd 

om 12 kvm, för bland annat placering av tryckkärl. På tomten finns ett befintligt bostadshus 

uppfört före strandskyddsbestämmelserna infördes, ett förråd/gäststuga med strandskyddsdis-

pens samt en friggebod med strandskyddsdispens. På tomten finns även en brygga som ersatts 

då den befintliga skadats av is. Fastighetsägaren har inkommit med bilder som visar att brygga 

funnits stadgivarande på platsen under lång tid. Fastighetsägaren ansöker nu om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för bryggan samt för altan till bodstadshus om 5 kvm respektive 

altan till friggebod om 21 kvm. Sedan tidigare finns från Länsstyrelsen ett beslut om att hela 

fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. Representant för bygg- och miljönämnden har 

besökt platsen. 

 

Motiv för beslut 
 

Bestämmelser 
 

Fastigheten Sjövik 1:8 ligger inom Vänerns strandskyddsområde. Inom ett strandskyddat om-

råde får man inte uppföra nya byggnader. Man får inte heller utföra anläggningar eller anord-

ningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 

skulle ha fått färdas fritt (7 kap 15 § Miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får kommunen 

bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18 b § Miljöbalken). Dispens får ges 

endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § Miljöbalken). En dispens får 

förenas med villkor (16 kap 2 § Miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att långsiktigt 

trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 
 

Bygg- och miljönämnden bedömer att platsen för det planerade förrådet redan tagits i anspråk 

på sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Platsen består av redan etable-

rad tomtmark. Att platsen på detta sätt tagits i anspråk utgör ett av de tillämpliga särskilda skäl 

som listas i 7 kap 18 c § Miljöbalken. Brygga är en typ av anläggning som för sin funktion 

måste finnas inom strandskyddsområde. Att en anläggning på detta sätt för sin funktion måste 

finnas eller vidtas inom strandskyddsområde är ett av de tillämpliga särskilda skäl som listas i 

7 kap 16 § Miljöbalken. Bygg- och miljönämnden anser inte att de planerade åtgärderna strider 

mot strandskyddets syften eftersom marken inte är allemansrättsligt tillgänglig eller hyser 

annat än triviala arter. 

 

Med hänsyn till att byggnaderna som de befintliga altanerna är anslutna till är dispensgivna i 

kombination med att fastighetsägaren har ett beslut på att hela fastigheten får tas i anspråk som 

tomtplats, gör bygg- och miljönämnden bedömningen att de befintliga altanerna inte behöver 

prövas mot strandskyddsreglerna. Inte heller ändrad användning av förråd till gäststuga behö-

ver prövas då det redan finns en beviljad strandskyddsdispens om att nyttja aktuell byggnad 

som gäststuga. 
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Forts, BMN § 38 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

brygga samt förråd på fastigheten Sjövik 1:8, Åmåls kommun. 

 

Endast ytan som behövs för ändamålet får tas i anspråk. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att inte pröva ansökan om befintliga altaner och ansökan om 

ändrad användning av förråd till gäststuga. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, Rune W Dahlén, Hugins väg 

19, 665 33 Kil, en avgift om 5 466 kronor för den tid nämnden lagt ned på handläggningen av 

ärendet. Avgiften är satt i enlighet med den taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 

som fastställts av kommunfullmäktige. 

 

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 

därför inte åtgärder förrän beslutet har vunnit laga kraft. 

 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län, se bilaga. 

 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Rune W Dahlén, Hugins väg 19, 665 33 Kil 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 

Miljöenheten 
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BMN § 39  dnr E 2017-000095 

 

Föreläggande om försiktighetsmått vid krossverksamhet, Stora Berga 1:7 
 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-10 från miljö- och hälsoskyddsinspektör Rebecca Retz 

behandlas. Ärendet föredras av miljöchef Susanne Nordström. 

 

En anmälan har inkommit om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, från Fredric Linder 

och Linda Johansson, Stora Berga 1:7. Anmälan avser uppställning av mobilt krossverk för 

krossning av berg på fastigheten Stora Berga 1:7. 

 

Arbetet beräknas pågå periodvis under 4 till 5 år med start i mars – april 2017 och utgörs av 

markarbete och grundläggning inför byggande av maskinhall och gårdsplan. 

 

Cirka 30 000 m3 sprängt berg ska krossas med två krossverk. Andra förekommande maskiner 

är hjullastare, grävmaskin och dumper. Inget farligt avfall ska förvaras på platsen men oljeab-

sorbent kommer finnas. Upplag om 5 - 10 000 m3 för respektive förstärkningslager, bärlager, 

slitlager och makadam kommer förekomma då man i samband med den aktuella verksamheten 

även ska anlägga en väg där dessa material ska användas. Avstånd till närmaste bostad är cirka 

250 meter. Där krossverket placeras inledningsvis är det dock 200 meter till närmaste bostads-

hus. Krossverket kommer enligt Fredric Linder placeras lågt i förhållande till närmaste bostad 

och det finns även en del träd mellan verket och närboende. En bullervall med avskärmning 

kommer att anordnas bestående av ramverk med bullerabsorbent. Vid behov kommer vatten-

begjutning ske för att motverka damning. 

 

Fredric Linder har uppgett för miljöenheten att han har möjlighet att informera närboende 

cirka en vecka i förväg innan krossningskampanjer, vilket han även meddelat de närboende. 

Krossning av berg kommer endast ske vardagar mellan 07.00 och 17.00. Annan verksamhet 

som inte är så bullrande kan komma att utföras efter 17.00, exempelvis med grävmaskin. 

 

Handläggare från miljöenheten har besökt platsen den 10 februari 2017. 

 

Motiv för beslut 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

 

Bygg- och miljönämnden bedömer att verksamheten kan tillåtas på föreslagen plats förutsatt 

att försiktighetsmåtten enligt punkt 1 - 12 i beslutet nedan följs. Störningar som eventuellt 

uppkommer bedöms med beaktande av försiktighetsåtgärder inte så omfattande att de upp-

fyller miljöbalkens definition av olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

 

Då arbetet syftar till att bygga maskinhall och gårdsplan bedöms verksamheten som kross-

ning på byggplats och därför används Naturvårdsverkets riktlinjer (NFS 2004:15) för buller 

från byggplatser. Bygg- och miljönämnden anser att kraven är rimliga för denna typ av verk-

samhet. Eftersom verksamheten planeras ta relativt lång tid anges begränsning av antalet 

dagar som kross och/eller borrning får utföras per kalenderår. 

 

Bygg- och miljönämnden bedömer att verksamhetsutövaren genom de skyddsåtgärder och 

begränsningar som presenteras i anmälan har för avsikt att leva upp till de skyldigheter som 

följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 
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Forts, BMN § 39 

 

Dessa innebär bland annat att verksamhetsutövaren ska skaffa tillräcklig kunskap om sin 

verksamhet och iaktta de försiktighetsåtgärder och begränsningar som krävs för att före-

bygga, hindra och motverka att verksamheten orsakar skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. 

 

Bygg- och miljönämnden anser att det är av största vikt att verksamhetsutövaren utöver att 

följa detta föreläggande planerar sin verksamhet med mesta möjliga hänsyn till de närbo-

ende. Det är också viktigt att fortsätta informera de närboende i förväg om händelser som 

kan uppfattas som störande. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 2 kap samt 26 kap 9, 19, 21 §§ Miljöbalken 

(SFS 1998:808) att förelägga Fredric Linder och Linda Johansson följande: 

 

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angivits i 

anmälan om inte annat framgår av nedanstående beslutspunkter. 

2. Krossning får endast ske av på platsen sprängt berg. 

3. Krossning av berg får endast ske helgfri måndag - fredag kl. 07.00 - 17.00, såsom angivits 

i anmälan. 

4. Krossning och/eller borrning får maximalt utföras 70 dagar per kalenderår. 

5. Grannar inom 250 meter från verksamhetsområdet ska informeras i god tid innan varje 

krossningskampanj. 

6. Verksamheten får inte förorsaka en högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder, utomhus vid 

fasad, än 60 dB(A), i övrigt får buller inte överstiga Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 

2004:15) om buller från byggplatser. 

7. Om flytande kemikalier förvaras på platsen ska dessa vara invallade och försedda med 

påkörningsskydd. 

8. Utrustning för omhändertagande av spill av petroleumprodukter ska finnas tillgänglig på 

arbetsplatsen. Spill av petroleumprodukter ska omhändertas som farligt avfall. 

9. Damning från krossning, upplag, transportvägar och transporter ska förebyggas och be-

gränsas så långt möjligt, exempelvis genom bevattning. Upplag och laster ska vid behov be-

vattnas eller övertäckas. Uppstår problem i omgivningen till följd av damning ska ytterligare 

åtgärder vidtas för att begränsa damningen. 

10. Vid klagomål om buller, damning eller annat ska klagomålen undersökas och vid berätti-

gade klagomål åtgärder vidtas. 

11. En kopia av detta beslut ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen. 

12. Krossningsverksamheten ska vara avslutad senast 2021-05-01, i annat fall ska en ny 

anmälan göras. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera ägarna till fastigheten Stora Berga 1:7 

en avgift om 7 060 kronor för den tid som har lagts ner på ärendets handläggning. 

 

Jäv 
 

Barbro Axelsson (S) anmälde jäv och lämnade möteslokalen under ärendets behandling. 
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Forts, BMN § 39 

 

Val av justerare § 39 

 

Michael Karlsson (M) utsågs att justera denna paragraf. 

 

Upplysningar 

 

Samrådsmöte har anordnats av Fredric Linder den 15 februari 2017. De närboende hade vid 

mötet inga synpunkter på den planerade krossverksamheten. 

 

Ärendet kommunicerades den 9 mars 2017 de sökande och de närmaste fastigheterna Stora 

Berga 1:101, Stefan Karlsson och Anne Dahlberg samt Stora Berga 1:73, Henrik och Linda 

Jägergren. Två yttranden har inkommit från Stefan Karlsson och Anne Dahlberg, 10 mars 

och 27 mars 2017. Yttrandena återfinns i ärendets akt. 

 

Enligt 26 kap 19 § Miljöbalken ska den som bedriver en miljöfarlig verksamhet fortlöpande 

planera och kontrollera sin verksamhet samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordning (SFS 

1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Vid händelse som kan leda till olägenhet 

för människors hälsa eller miljön ska miljöenheten kontaktas. 

 

Detta beslut fattat av bygg- och miljönämnden befriar inte fastighetsägarna från skyldigheten 

att följa vad som föreskrivs i miljöbalken eller annan författning för verksamheten. Inte heller 

hindrar detta beslut att bygg- och miljönämnden kan besluta om ytterligare försiktighetsåt-

gärder. 

 

För överklagande se bilaga. 

 

 

________________________ 

Beslutet skickas till: 

Fredric Linder och Linda Johansson, Yttre Bodane 502, 662 97 Ånimskog 

Stefan Karlsson och Anne Dahlberg, Stora Berga 711, 662 91 Åmål 

Henrik och Linda Jägergren, Stora Berga 710, 662 91 Åmål 

Miljöenheten 
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BMN § 40 

 

Förfrågan om strandskyddsdispens för garage, Lindheden 1:3 

 

Nämnden konstaterar att en skriftlig förfrågan har inkommit angående möjlighet till strand-

skyddsdispens för alternativ placering av garage, fastigheten Lindheden 1:3. 

 

Miljöchef Susanne Nordström klargör att miljöbalken inte stödjer att förhandsbesked får 

lämnas. Fastighetsägaren har därför uppmanats att komplettera och inkomma med en full-

ständig ansökan. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

 

 

_____________________________ 
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BMN § 41  dnr 39/17 

 

Ansökan om byggnadslov för nybyggnad av enbostadshus, Högheden 1:3 

 

Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Thomas Carlson daterad 5 april 2017 inklusive 

bilagor behandlas. 

 

Patrik Eriksson har ansökt om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Högheden 1:3. 

Fastigheten är belägen nordväst om slalombacken.  

 

Tillväxtenheten har påtalat för sökanden att nybyggnaden ligger i anslutning till en mobil-

telemast. Sökanden är införstådd med eventuella risker och riskavstånd från masten. 

 

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 lösning av avloppsanläggning till fastigheten inte utgör något problem. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

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

bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Högheden 1:3. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden Patrik Eriksson en avgift för 

bygglov inklusive startbesked och kungörelse om 26 310 kronor, i enlighet med taxa fast-

ställd av kommunfullmäktige. 

 

Upplysningar 
 

Berörda grannar Högheden 1:2, 1:8, 1:10, 1:14 och 1:15 har getts möjlighet att yttra sig. Inga 

erinringar har framförts. 

 

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

år från den dag beslutet vann laga kraft upphör lovet att gälla. 

 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökanden ska kontakta tillväxtenheten för ett tekniskt 

samråd. 
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Forts, BMN § 41 
 

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat startbesked, plan- och 

bygglagen 10 kap 3 §. 

 

Anmälan ska ske till miljöenheten angående avloppsanläggning. 

 

 

______________________________ 

Beslutet skickas till: 

Patrik Eriksson, Vitsippevägen 10, 662 91 Åmål 

Tillväxtenheten 
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BMN § 42  dnr 42/17 

 

Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus med eldstad, Degernäs 1:5 

 

Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Thomas Carlson inklusive bilagor daterad 5 april 2017 

behandlas. 

 

Mats och Susan Silbo har ansökt om rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Degernäs 1:5. Fastigheten är belägen i Norra 

Viken, norr om järnvägen. I nybyggnaden ska ingå en eldstad. 

 

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 lösning av avloppsanläggning till fastigheten inte utgör något problem. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

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

rivningslov samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Degernäs 1:5. Av 

bygglovet ska framgå att en eldstad är inkluderad i nybyggnaden. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera de sökande Mats och Susanne Silbo en 

avgift för rivningslov, bygglov inklusive startbesked och kungörelse om 19 751 kronor, i 

enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

 

Upplysningar 
 

Berörda grannar Degernäs 1:15, 1:17, 1:3, 1:4, 1:9, 1:18, 1:19, 1:1, 1:6 samt Sjövik 1:14 har 

getts möjlighet att yttra sig. 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. 

 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökanden ska kontakta tillväxtenheten för ett tekniskt 

samråd. 
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Forts, BMN § 42 

 

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: 

Mats och Susan Silbo, Degernäs 220, 662 91 Åmål 

Tillväxtenheten 
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BMN § 43  dnr 2017-000054 

 

Föreläggande angående ovårdad fastighet, Tydjebyn 1:78 (Tydjebyn 513) 

 

Bygglovsingenjör Thomas Carlson redovisar ett föreläggande beslutat med stöd av delegation 

den 28 mars 2017. En anmälan om ovårdad tomt inklusive foton inkom den 22 mars 2017. En 

motsvarande anmälan inkom 2016 och fastighetsägaren förelades då åtgärder med en tidsfrist 

till och med den 21 oktober 2016. Åtgärderna har inte fullgjorts. 

 

Beslutet fattat den 28 mars 2017 enligt delegation innebär i sammanfattning att: 

 

- Tomten ska städas i sin helhet från allt skräp och raserade byggnader. 

- Huset ska iordningsställas till vårdat skick senast den 1 juni 2017. Bygg- och 

miljönämnden ska senast den 1 juni 2017 informeras om att förelagda åtgärder är 

fullgjorda och fastigheten iordningsställd i vårdat skick. 

- Fullgörs inte åläggandena kommer bygg- och miljönämnden den 13 juni 2017 fatta 

beslut om att förelägga fastighetsägaren byggsanktionsavgift. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 

 

_____________________________ 
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BMN § 44 

 

Bygg- och miljönämndens budget 2018 

 

För innevarande år 2017 uppgår bygg- och miljönämndens budget till 152 000 kronor. 

Miljöchef Susanne Nordström konstaterar att verksamhetsplan enligt ny årsplanering 

ska fastställas på hösten men budget behandlas på våren. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden ställer sig bakom beslut om oförändrad tilldelning 2018. 

 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

KS Budgetutskott 

Ekonomienheten 
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BMN § 45 

 

Bygg- och miljönämndens budgetuppföljning 

 

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

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden noterar och lägger informationen till handlingarna. 

 

 

______________________________ 
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BMN § 46 
 

Delegationsbeslut 

 

Följande dokument behandlas: 

 

- Sammanställning av delegationsbeslut från tillväxtenheten daterad 2017-04-18. 

- Sammanställning av delegationsbeslut från miljöenheten daterad 2017-04-18. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

 

___________________ 
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BMN § 47 

 

Övrigt 
 

Bygglovsingenjör Thomas Carlson informerar nämnden om en bygglovsansökan som kommer 

att behandlas med delegation om cirka två veckor, efter en remissomgång. Ansökan avser två 

friliggande hus på Höganäs 1:64 och 1:65. 

 

 

_______________________ 


