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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 

Plats och tid 
 

Norrtull kl. 13.30 – 15.35 

 
 

Beslutande 
 

Barbro Axelsson (S), ordförande 

Göran Karlsson (S) ersätter Sofia Karlsson (S) 

Pertti Rolöf (S) 

Sven Callenberg (C) 

Michael Karlsson (M) 

  

Ersättare 
 

 

 

Övriga deltagare 
 

Miljöchef Susanne Nordström 

Enhetschef Tillväxtenheten Thomas Carlson, §§ 1-5 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 1 - 9 
Cathrine Edlund  

Ordförande 

  

Barbro Axelsson 

Justerande 

 

 

 
Pertti Rolöf 

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

Nämnd Bygg- och miljönämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2018-01-23 

Datum för 

anslags uppsättande 2018- 
Datum för 

anslags nedtagande 2018- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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BMN § 4 Redovisning av nämndbeslut, Dalbo Kvartsit AB, 

 Ulerud 1:20 och 1:21  6 
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BMN § 1 

 

Val av justerare 

 

Pertti Rolöf (S) utses att justera dagens protokoll. 

 

______________ 
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BMN § 2 

 

Fastställande av ärendelista 

 

Ärendelistan fastställs. 

 

__________________ 
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BMN § 3  dnr E 2015-356 

 

Inkomna skrivelser, Lindheden 1:3 
 

Skrivelser från fastighetsägaren Leif Maerker daterade 2018-01-05 respektive 2018-01-17 

behandlas. 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 
 

Nämnden har tidigare (2017-09-19, BMN § 90) tagit ställning till ytterligare tillsynsåtgärder 

gällande det åtgärdsföreläggande som beslutades av nämnden 2015-08-20 (E 2015-356). 

 

Fastighetsägaren har därefter upprepade gånger inkommit med skrivelser och förfrågningar 

angående nämndens beslut, senast den 5 respektive 17 januari 2018. Nämnden finner inga 

omständigheter i dessa skrivelser som ger anledning att ändra tidigare ställningstaganden. 

Nämndens beslut att fastighetsägaren ska flytta bastun till den dispensgivna platsen, alter-

nativt söka ny dispens för bastun i dess nuvarande placering, står fast. Nämnden har tidigare 

beslutat att en eventuell ny dispensansökan ska behandlas till reducerad avgift (50 procent av 

ordinarie kostnad). 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden vidhåller sina tidigare ställningstaganden gällande fastigheten 

Lindheden 1:3. Fastighetsägarens senaste skrivelser daterade 5 januari respektive 17 januari 

2018 föranleder ingen annan bedömning. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att uppdra åt miljöchefen att upprätta förslag till 

ansökan om vitesutdömande, för nämnden att ta ställning till vid dess sammanträde i mars 

2018. Uppdraget gäller under förutsättning att ingen ny ansökan om strandskyddsdispens för 

bastun i dess nuvarande placering inkommer före den 1 mars 2018. 

 

Information 
 

Bygg- och miljönämnden vill informera fastighetsägaren om följande: 

 

Fastighetsägarens önskemål om ”ett löfte om att ansökan beviljas om ansökan avser den 

plats där bastun står i dag” kan inte tillgodoses då sådant förhandsbesked inte är möjligt att 

ge vid prövningar enligt strandskyddsbestämmelserna. 

 

Inga av de omständigheter fastighetsägaren åberopat gällande grindarna som han önskar sätta 

upp på fastigheten är av sådant slag att dispensplikten upphör. Vill fastighetsägaren sätta upp 

grindar på det sätt som han beskriver behöver dessa därför ha en giltig strandskyddsdispens. 

 

Bygg- och miljönämnden uppmanar fastighetsägaren att kontakta tillväxtenhetens bygglovs-

avdelning för ansökan om bygglov för de uppförda byggnaderna. 

 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Leif Maerker, Förpiken 1, 426 74 Västra Frölunda 

Miljöenheten 
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BMN § 4  dnr E 2017-330 

 

Redovisning av nämndbeslut enligt delegationsordning: Anmälan om användning av 

avfall för anläggningsändamål, Dalbo Kvartsit AB, fastigheterna Ulerud 1:20 och 

Ulerud 1:21 

 

Ärendet redovisas av miljöchef Susanne Nordström. Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Andreas Langenbach har utrett ärendet. 

 

Bygg- och miljönämndens ordförande Barbro Axelsson har fattat nämndbeslut med stöd 

av punkt A.1 i ”Delegationsordning för bygg- och miljönämnden avseende miljöenhetens 

verksamhetsområde”. 

 

Sammanfattningsvis framgår av utredningen att bolaget inte bedöms uppfylla de allmänna 

hänsynsreglerna i Miljöbalken 2 kap då man inte på ett tillräckligt omfattande sätt visat att 

den planerade åtgärden inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. 

Vidare anses inte den föreslagna metoden för efterbehandling av täkten utgöra bästa möjliga 

teknik i enlighet med 2 kap 3 § Miljöbalken. 

 

Nämndbeslut meddelat 2018-01-11 
 

”Bygg- och miljönämnden beslutar att förbjuda Dalbo Kvartsit AB, org nr 556202-0668 att 

fortsättningsvis använda fibermassor som efterbehandlingsmaterial i täktområdet på fastig-

heterna Ulerud 1:20 och Ulerud 1:21 i Åmåls kommun. 

 

Anmälan gjordes enligt 29 kap 35 § i miljöprövningsförordningen, verksamhetskod 90.141 

om att återanvända icke farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 

mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa”. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

 

____________________________ 

Skickas till: 

Miljöenheten 
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BMN § 5  dnr E 2018-15 

 

Internkontrollplan 2018 för bygg- och miljönämnden 

 

Förslag till Internkontrollplan 2018 från miljöchef  Susanne Nordström och enhetschef 

Thomas Carlson 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 2018 för bygg- och 

miljönämnden. Följande processer/rutiner ska följas upp: 

- Miljöenhetens konvertering av ärendehanteringssystem 

- Tillväxtenhetens rutin för hantering av bygglov inom detaljplan. 

 

_________________ 

Beslutet skickas till:  

Miljöenheten 

Tillväxtenheten 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 
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BMN § 6  dnr E 2018-16 

 

Verksamhetsberättelse för bygg- och miljönämnden – avseende miljöenhetens 

verksamhetsområde 2017 
 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Nordström daterad 2018-01-12 inklusive verksam-

hetsberättelse behandlas. 

 

Michael Karlsson (M) ställer fråga om resursbehovet där antalet angivna timmar är betydligt 

högre än antalet faktiskt nedlagda timmar. Nämnden diskuterar resursbehov kontra kapacitet 

och diskrepansen där emellan.  

 

Miljöchef Susanne Nordström konstaterar att resursbehovet kan sägas visa en ambitionsnivå 

med exempelvis mer av egeninitierad tillsyn än vad som i realiteten har blivit möjligt, med 

hänsyn till mängden av inkommande obligatoriska uppgifter enligt lag. 

 

Nämnden framför önskemål om en ökad tydlighet i kommande redovisningar. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa ”Verksamhetsberättelse för bygg- och 

miljönämnden – avseende miljöenhetens verksamhetsområde 2017” och sänder den för 

kännedom till kommunstyrelse och kommunrevision. 

 

_________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

Miljöenheten 
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BMN § 7 

 

Bygg- och miljönämndens budgetuppföljning 

 

Dagens sammanträde är årets första varför ingen budgetuppföljning finns att behandla 

avseende januari 2018. 

 

Bygg- och miljönämnden tar del av budgetutfallet för verksamhetsåret 2017. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden lägger informationen om budgetutfall 2017 till handlingarna. 

 

_______________ 
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BMN § 8 

 

Delegationsbeslut 
 

Följande dokument behandlas: 

 

- Sammanställning av delegationsbeslut från tillväxtenheten daterad 2018-01-23. 

 

Med anledning av tekniska problem i nya ärendehanteringssystemet Ecos finns vid dagens 

sammanträde ingen lista över delegationsbeslut från miljöenheten. Besluten redovisas vid 

nästa nämndsammanträde. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

________________ 
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BMN § 9 

 

Övrigt 

 

Miljöchef Susanne Nordström informerar om Länsstyrelsens fördjupade tillsyn av bygg- och 

miljönämndens myndighetsutövning. Tillsynen omfattar detta år såväl Miljöbalken som livs-

medelslagstiftningen. Nämndens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande bör 

delta. Ett lämpligt datum för berörda är 23 oktober. 

 

För nämndens kännedom meddelar miljöchef Susanne Nordström att inkommande ansök-

ningar om strandskyddsdispens inte är möjliga att pröva så länge snö finns. Vid strand-

skyddsprövningar krävs alltid en bedömning av eventuell påverkan på växt- och djurliv. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

 

____________________________ 


