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Plats och tid 
 

Norrtull kl. 13.30 – 14.15 
 

Beslutande 
 

Barbro Axelsson (S), ordförande 

Sofia Karlsson (S) 

Pertti Rolöf (S) 

Rebecca Asp Olson (L) ersätter Sven Callenberg (C) 

Michael Karlsson (M) 

 

Ersättare Göran Karlsson (S) 

 

Övriga deltagare Plan-och bygglovshandläggare Henrik Aldén, §§ 70 - 72 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 70 - 83 
Cathrine Edlund  

Ordförande 

  

Barbro Axelsson  

Justerande 

 

 

 
Pertti Rolöf 

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

Nämnd Bygg- och miljönämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2017-08-15 

Datum för 

anslags uppsättande 2017- 
Datum för 

anslags nedtagande 2017- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 

 



 Sammanträdesprotokoll  
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2017-08-15 2(17) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

Innehåll 

BMN § 70  ................................................................................................................................... 3 

Val av justerare .................................................................................................................................. 3 

BMN § 71  ................................................................................................................................... 4 

Fastställande av ärendelista ................................................................................................................ 4 

BMN § 72  dnr 99/17 ................................................................................................................... 5 

Ansökan om bygglov för nybyggnad fritidshus, Grättve 2:16 ........................................................... 6 

BMN § 73  dnr E 2017-363 ......................................................................................................... 7 

Taxa 2018 prövning och tillsyn miljöbalken......................................................................................7 

BMN § 74        dnr E2017-364 ..........................................................................................................8 

Taxa 2018 tillsyn och handel vissa receptfria läkemedel ..................................................................8 

BMN § 75 dnr E 2017-365.........................................................................................................9 

Taxa 2018 offentlig kontroll livsmedelsområdet................................................................................9 

BMN § 76   dnr E 2017-366 ...................................................................................................... 10 

Taxa 2018 tillsyn strålskyddslagen.................................................................................................. 10  

BMN § 77   dnr E 2017-367 ....................................................................................................... 11 

Taxa 2018 uppdragsverksamhet ......................................................................................................11 

BMN § 78 ................................................................................................................................12 

Redovisning, beslut i Mark- och miljööverdomstolen, Fagerhult 1:29 ...........................................12 

BMN § 79 ................................................................................................................................13 

Redovisning, beslut i Mark - och miljödomstolen, Forsbacka  1:2..................................................13 

BMN § 80   dnr E 2017-403 ......................................................................................................14 

Verksamhetsplan 2018 bygg- och miljönämnden ...........................................................................14 

BMN § 81 ................................................................................................................................15 

Budgetuppföljning............................................................................................................................15 

BMN § 82   ................................................................................................................................16 

Delegationsbeslut..............................................................................................................................16 

BMN § 83   ................................................................................................................................17 

Övrigt................................................................................................................................................17 

 

 

  

  



 Sammanträdesprotokoll  
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2017-08-15 3(17) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

BMN § 70 

 

Val av justerare 

 

Pertti Rolöf (S) utses att justera dagens protokoll. 

 

 

______________ 
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BMN § 71 

 

Fastställande av ärendelista 

 

Ärendelistan fastställs med två förändringar: Bygglovsärende behandlas före miljöärenden 

samt att uppföljning Lindheden 1:3 behandlas som en information under punkten Övrigt. 

 

 

_________________________ 

 

 

  



 Sammanträdesprotokoll  
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2017-08-15 5(17) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

 

BMN § 72  dnr 99/17 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Grättve 2:16 

 

Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovshandläggare Thomas Carlson daterad 27 juli 2017 

behandlas. Ärendet föredras av plan- och bygglovshandläggare Henrik Aldén. 

 

Fastighetsägaren har ansökt om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Grättve 

2:16. Fastigheten är belägen väster om Käppesjön och öster om Knarrbysjön. 

 

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. 

Lag (2014:900). 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

 

Bygg- och miljönämnden bedömer att bygglov kan beviljas. Den sökta åtgärden ligger 

utanför strandskyddat område. Fastigheten berörs inte av fornminnen eller biotopskyddat 

område. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastig-

heten Grättve 2:16 med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap 31 §. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att utsättning av byggnaden ska göras av behörig 

mättekniker då byggnaden placeras i direkt närhet till strandskyddat område. På fastighets-

kartan ska strandskyddsmarkering framgå med mått till byggnad. Karta ska bifogas med 

verifierad kontrollplan för utfärdande av slutbesked. 

 

I enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige ska sökanden debiteras en avgift för 

bygglov inklusive startbesked och kungörelse om 7 673 kronor. 

 

Upplysningar 
 

Berörda grannar 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 tekniskt 

samråd. 
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Forts, BMN § 72 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden lämnat ett startbesked i enlighet med 10 kap 3 § 

Plan- och bygglagen. 

 

Anmälan ska ske till Miljöenheten angående avloppsanläggning. 

 

 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Martina Huntzinger, Edsleskogs-Torpane 110, 662 91 Åmål 

Tillväxtenheten 
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BMN § 73  dnr E 2017-363 

 

Taxa 2018 för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område 

 

Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från miljöchef Susanne Nordström daterad 20 juni 2017 

behandlas. Taxebilagorna inom Miljöbalkens område är: 

 

Grundtaxa miljöbalken 

Miljöbalkstaxa taxebilaga 1 (avser skydd av naturen, miljöfarlig verksamhet m.m.) 

Miljöbalkstaxa taxebilaga 2 (avser avgiftsklasser för miljöfarliga verksamheter) 

Miljöbalkstaxa taxebilaga 3 (avser riskbedömning, inplacering i riskkolumn, årlig tillsynstid) 

 

För att finansiera bygg- och miljönämndens myndighetsutövande arbetsuppgifter ska kom-

munfullmäktige fatta beslut om taxa. Beslutet ska gälla under 2018 och inom Miljöbalkens 

tillämpningsområde. 

 

Miljöenheten föreslår att timavgiften för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken justeras i 

enlighet med Sveriges kommuner och landstings (SKL) prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV). Indexjusteringen innebär att timavgiften höjs från 911 till 940 kronor. 

 

För områden med fasta avgifter har en beräkning gjorts genom att multiplicera antalet ned-

lagda timmar per ärende med 940 kronor per timme. Antalet timmar har beräknats med stöd 

av SKL:s schabloner och miljöenhetens samlade erfarenhet. 

 

Miljöenhetens förslag om indexjusterad timavgift är införd i taxebilagorna. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för prövning och tillsyn 

inom Miljöbalkens område 2018 i enlighet med föreliggande taxebilagor. Timavgiften före-

slås uppgå till 940 kronor 2018. 

 

 

_____________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Miljöenheten 
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BMN § 74  dnr E 2017-364 

 

Taxa 2018 för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel 

 

Tjänsteskrivelse inklusive bilaga från miljöchef Susanne Nordström daterad 20 juni 2017 

behandlas. Taxebilagan för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel är: 

 

Taxa vissa receptfria läkemedel 

 

För att finansiera bygg- och miljönämndens myndighetsutövande arbetsuppgifter ska kom-

munfullmäktige fatta beslut om taxa. Beslutet ska gälla under 2018 och inom tillsynen av 

handel med vissa receptfria läkemedel. 

 

Miljöenheten föreslår att timavgiften för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel ska 

justeras i enlighet med Sveriges kommuner och landstings (SKL) prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV). Indexjusteringen innebär att timavgiften höjs från 911 till 940 kronor. 

 

Miljöenhetens förslag om timavgift är införd i taxebilagan. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för tillsyn av handel med 

vissa receptfria läkemedel 2018 i enlighet med föreliggande taxebilaga. Timavgiften föreslås 

uppgå till 940 kronor 2018. 

 

 

_____________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Miljöenheten  
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BMN § 75  dnr E 2017-365 

 

Taxa 2018 för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

 

Tjänsteskrivelse inklusive bilaga från miljöchef Susanne Nordström daterad 20 juni 2017 

behandlas. Taxebilagan för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet är: 

 

Taxa livsmedelsområdet 

 

För att finansiera bygg- och miljönämndens myndighetsutövande arbetsuppgifter ska kom-

munfullmäktige fatta beslut om taxa. Beslutet ska gälla under 2018 och inom livsmedelslag-

stiftningens område. 

 

Den föreslagna timtaxan för 2018 är beräknad utifrån 2017 års kostnader för myndighetsut-

övningen och därefter justerad med en prisindexfaktor för kommunal verksamhet (PKV) för 

2018. PKV presenteras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den föreslagna tim-

taxan för 2018 överensstämmer även med den timtaxa för 2018 som erhålls om man, med 

hjälp av SKL:s PKV, justerar 2017 års timavgift. 

 

Miljöenhetens förslag om indexjusterad timavgift uppgående till 940 kronor per timme är 

införd i taxebilagan. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för offentlig kontroll 

inom livsmedelsområdet 2018 i enlighet med föreliggande taxebilaga. Timavgiften föreslås 

uppgå till 940 kronor 2018. 

 

 

_____________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Miljöenheten  
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BMN § 76  dnr E 2017-366 

 

Taxa 2018 för tillsyn inom strålskyddslagens område 

 

Tjänsteskrivelse inklusive bilaga från miljöchef Susanne Nordström daterad 20 juni 2017 

behandlas. Taxebilagan inom strålskyddslagens område är: 

 

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 

 

För att finansiera bygg- och miljönämndens myndighetsutövande arbetsuppgifter ska kom-

munfullmäktige fatta beslut om taxa. Beslutet ska gälla under 2018 och inom tillsynen av 

strålskyddslagens område. 

 

Miljöenheten föreslår att timavgiften för tillsyn enligt strålskyddslagen ska justeras i enlighet 

med Sveriges kommuner och landstings (SKL) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Indexjusteringen innebär att timavgiften höjs från 911 till 940 kronor. Avgiftsuttaget sker i 

förhållande till den faktiska tid ett ärende tar att handlägga. 

 

Miljöenhetens förslag om indexjusterad timavgift är införd i taxebilagan. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för tillsyn inom strål-

skyddslagens område 2018 i enlighet med föreliggande taxebilaga. Timavgiften föreslås 

uppgå till 940 kronor 2018. 

 

 

_____________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Miljöenheten  
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BMN § 77  dnr E 2017-367 

 

Taxa 2018 för uppdragsverksamhet 

 

Tjänsteskrivelse inklusive bilaga från miljöchef Susanne Nordström daterad 20 juni 2017 

behandlas. Taxebilagan för uppdragsverksamhet är: 

 

Taxa uppdragsverksamhet 

 

För att finansiera de arbetsuppgifter som bygg- och miljönämnden vid enstaka tillfällen utför 

och som inte innebär direkt handläggning ska kommunfullmäktige fatta beslut om taxa. 

Beslutet ska gälla under 2018. 

 

Mot bakgrund av den stora omfattningen lagstadgade arbetsuppgifter kan uppdragsverksam-

het endast ske undantagvis. Miljöenheten föreslår att timavgiften, för att harmoniera med 

övriga arbetsuppgifter, fastställs till 940 kronor per timme. Avgiftsuttaget sker i förhållande 

till den faktiska tid som lagts ned på ett uppdrag. 

  

Miljöenhetens förslag om timavgift är införd i taxebilagan. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för uppdragsverksamhet 

2018 i enlighet med föreliggande taxebilaga. Timavgiften föreslås uppgå till 940 kronor år 

2018. 

 

 

_____________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Miljöenheten  
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BMN § 78 

 

Redovisning av beslut i Mark- och miljööverdomstolen, strandskyddsdispens 

fastigheten Fagerhult 1:29 

 

Mark- och miljööverdomstolen har i fråga om strandskyddsdispens för bostadshus på fastig-

heten Fagerhult 1:29 inte funnit skäl att bevilja fastighetsägaren prövningstillstånd, mål nr 

M 4278-17. Mark- och miljödomstolens avgörande, mål nr M 4440-16, står därmed fast. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 

 

____________________________ 
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BMN § 79 

 

Redovisning av beslut i Mark- och miljödomstolen, strandskyddsdispens Forsbacka 1:2 

(Forsbacka Golfklubb) 

 

Mark- och miljödomstolen har i mål nr M 1403-17 i fråga om strandskyddsdispens för en 

bastu på fastigheten Forsbacka 1:2 (Forsbacka Golfklubb) avslagit fastighetsägarens över-

klagande av Länsstyrelsens i Västra Götaland beslut. 

 

Länsstyrelsens beslut, nr 521-38804-2016, upphäver  bygg- och miljönämndens i Åmåls 

kommun beviljande av strandskyddsdispens. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 

 

_____________________________ 
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BMN § 80  dnr E 2017-403 

 

Verksamhetsplan 2018 för bygg- och miljönämnden 
 

Varje politisk nämnd i Åmåls kommun har en övergripande verksamhetsplan för att beskriva 

det arbete som bedrivs under nämnden. Förslaget till verksamhetsplan 2018 för bygg- och 

miljönämnden har sin utgångspunkt i Vision 2020 och i de strategiska utvecklingsområden 

och mål som kommunfullmäktige har beslutat ska gälla från och med 2017. 

 

Förslaget till verksamhetsplan 2018 för bygg- och miljönämnden kompletterar den mer 

detaljerade verksamhetsplan som varje år upprättas för miljöenhetens verksamhetsområde 

och som utgör ett lagkrav enligt miljöbalken. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta förslaget till verksamhetsplan 2018 för bygg- och 

miljönämnden. 

 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Miljöenheten 

Tillväxtenheten 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 
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BMN § 81 

 

Bygg- och miljönämndens budgetuppföljning 

 

Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning till och med 15 augusti 2017. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande och 

lägger uppföljningen till handlingarna. 

 

 

_____________________________ 
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BMN § 82 

 

Delegationsbeslut 
 

Följande dokument behandlas: 

 

- Sammanställning av delegationsbeslut från tillväxtenheten daterad 2017-08-10. 

- Sammanställning av delegationsbeslut från miljöenheten daterad 2017-08-15. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

 

_____________________________ 
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BMN § 83 
 

Övrigt 

 

Barbro Axelsson (S) informerar om åtgärder som har vidtagits av fastighetsägaren, fastig-

heten Lindheden 1:3. En kortare diskussion förs. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna och återkommer till ärendet 

för en uppföljning. 

 

 

_______________________ 

 

 


