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Sofia Karlsson (S) 
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Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) 
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Ersättare 
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Kent Gustawsson, miljöinspektör 

Fatima Åhl Sjöberg, plan- och bygglovsingenjör 

Björn Skog, kanslichef 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 

Justeringens  
plats och tid 
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Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 72 - 87 
Cathrine Edlund  

Ordförande 

  

Barbro Axelsson 

Justerande 

 

 

 
Michael Karlsson 
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BMN § 72 

 

Val av justerare 

 

Michael Karlsson (M) utses att justera dagens protokoll. 

 

______________ 
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BMN § 73 

 

Fastställande av ärendelista 

 

Ärendelistan fastställs med ett tillkommande ärende: Ansökan om strandskyddsdispens, 

Fröskogs-Hult 1:15 

 

________________ 
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BMN § 74  dnr E 2018-629 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsväg, Kilane 4:30 och Kilane 4:12 

 

Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Rebecca Retz inklusive bilagor behandlas. 

 

Calderys Nordic AB har ansökt om strandskyddsdispens för en väg på Valöns östra sida, på 

fastigheterna Kilane 4:30 och Kilane 4:12. Vägen är avsedd att ersätta befintlig väg på Valöns 

västsida som i dag används i företagets täktverksamhet. Då befintlig väg är lokaliserad inom 

det brytområde som ingår i gällande täkttillstånd (dnr 551-22921-2012) kommer den att för-

svinna i och med fortsatt brytning. Calderys Nordic AB är därför beroende av att anlägga en 

ny väg för verksamhetens logistik och åtkomst till södra området av täkten. Även ägaren till 

fastigheten Kilane 4:12 kommer enligt sökanden att vara beroende av den planerade vägen för 

sitt skogsbruk på Valön. Vägen planeras mellan två befintliga grusvägar på Valöns östsida. En 

alternativ sträckning som har diskuterats är att förlägga vägen på den bergsyta som i dag finns 

mellan det befintliga brytområdes östra brottkant och de äldre brytområdena från gamla täkter 

som vetter mot stranden på Valöns östra sida. Sökanden bedömer dock att denna sträcka har 

för stora säkerhetsrisker eftersom höga stup då skulle omgärda vägen. 

 

Den planerade vägen har en bredd på 5 m och ska vara cirka 450 m lång, varav 80 meter går i 

strandkant och delvis i vatten på fastigheten Kilane 4:30 vid Östebosjön på Valöns östsida. 

Släntlutningen kommer att vara 1:1.5 och höjden 1 m över normalt vattenstånd i den delen av 

sträckningen. På en plats i strandområdet kan mindre sprängning behöva utföras 0,5 m under 

vägbanans nivå för att undvika att vägen kommer i kontakt med vatten och för att ge tillräcklig 

bärighet. Söder om den del som går i strandkanten viker vägen av mot sydöst inåt mot ett om-

råde av barrskog/skogshygge och ansluter till befintlig grusväg. Vägmaterial kommer utgöras 

av bergkross från den aktiva täkten samt i norr av gammal bergkross från tidigare nedlagda 

täktverksamheter som i dag ligger i högar i den norra delen av sträckan. Vägens toppskikt ska 

bestå av finare fraktion bergkross. Bergkross från den aktiva täkten ska tippas ner mot vägen 

och släntas ut med grävmaskin. Genom att använda den gamla sprängstenen från nedlagda 

täkter minskas behovet av nybrutet material. Total mängd bergkross som behöver användas 

uppskattas till 2000 m
3
. 

 

Den befintliga vägen på västsidan är öppen dagtid för de som vill köra ut på Valön. Under 

icke-arbetstid är vägen ut till täkten stängd med en grind. Skogsägaren på fastigheten Kilane 

4:12 och Åmåls kommun har nyckel till grinden. För den nya planerade vägen kommer samma 

förhållanden att gälla för allmänhet, skogsägare och kommun. Det kommer finnas möjlighet 

för allmänheten att gå ut på Valön såsom i dag. 

 

Valön används i stor utsträckning för täktverksamhet i dag och har hyst den verksamheten i 

100 år enligt sökanden. Valön är dessutom utpekad som riksintresse för värdefulla mineral 

enligt 3 kap 7 § Mb. Området ingår också i ett större område utpekat som riksintresse för 

friluftsliv enligt 3 kap 6 § Mb och riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § Mb.  

På sydspetsen av ön finns en lägerplats för kanotturister som underhålls av föreningen DANO. 

Vid större underhåll och reparationer av lägerplatsen används den befintliga vägen. 

 

Området för vägen utgörs av skogsmark och i norra delen av mark som är kraftigt påverkad av 

äldre täktverksamhet. Åtminstone tre äldre, avslutade täkter finns i anslutning till den norra 

hälften av vägens tänkta sträckning enligt sökanden. 
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Forts BMN § 74 

 

Längst i norr består sträckan av befintlig skogsväg. Där vägen planeras gå ner i strandkant 

finns en gammal konstruktion i form av en konstgjord pir och även delar av strandkanten är 

konstruerad av sprängsten som är bevuxen med yngre tallskog med inslag av björk.  

 

På södra halvan av den föreslagna sträckningen består området av kalhygge och barrskog med 

tall och gran med inslag av björk som delvis används i skogsbruk. På platsen finns inga skyd-

dade områden för natur. Inga särskilda naturvärden eller fynd av rödlistade arter har noterats 

på platsen. 

 

Den sträcka som kan innebära arbete i vattenområde har bedömts av länsstyrelsen utifrån en 

anmälan om vattenverksamhet enligt 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet 

m.m. och har beslutats om genom villkorat bifall med stöd av 23 § i samma förordning 

(Lst. dnr 535-32091-2017). 

 

Samråd om vägen har genomförts med Skogsstyrelsen enligt 12 kap 6 § Miljöbalken 

(ärende nr. L 1146-2017). Skogsstyrelsen bedömde i samrådet att den föreslagna vägsträck-

ningen är den lämpligaste lösningen för en ersättningsväg. 

 

Representant för bygg- och miljönämnden har besökt platsen. 

 

Motiv för beslut 
 

Bestämmelser 

 

Fastigheterna Kilane 4:30 och Kilane 4:12 ligger delvis inom strandskyddat område på Valön 

vid Svanefjorden och Östebosjön. Inom strandskyddat område är det förbjudet att uppföra nya 

byggnader. Man får inte heller uppföra anläggningar eller anordningar om det hindrar eller 

avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt 

(7 kap 15 § Miljöbalken).  

 

Under förutsättning att det finns särskilda skäl får kommunen ge dispens från strandskydds-

bestämmelserna (7 kap 18 b § Miljöbalken). Vilka omständigheter som är att betrakta som 

särskilda skäl finns angivet i Miljöbalken (7 kap 18 c §).  

 

Dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast ges om det är förenligt med skyddets 

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 till-

gång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 
 

Bygg- och miljönämnden bedömer att Calderys Nordic AB är i behov av ny väg för att kunna 

fortsätta nyttja det brytområde som i dag finns i täkttillståndet och att denna inte kan läggas 

utanför strandskyddat område. 
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Forts BMN § 74 
 

Den alternativa vägsträckningen precis öster om befintligt brytområde är olämplig ur säker-

hetssynpunkt för såväl arbetsmaskiner i den pågående täktverksamheten som för personbilar 

och skogsbruksmaskiner som kan komma att använda vägen. I föreslagen sträckning innebär 

den nya vägen att trafik som inte tillhör verksamheten leds utanför industriområdet vilket 

bygg- och miljönämnden bedömer som positivt. 

 

Att ett område som omfattas av strandskydd behövs för att utvidga en pågående verksamhet 

och utvidgningen inte kan göras utanför det området utgör ett av de tillämpliga särskilda skäl 

som listas i 7 kap 18 c § Miljöbalken. 

 

Vidare bedöms intrånget i allmänhetens tillgång till platsen inte bli mer än obetydligt genom 

att den nya vägen uppförs. Allmänheten kommer att kunna använda vägen på samma sätt som 

man i dag kan använda befintlig väg på västsidan. Det kommer fortfarande vara möjligt för 

allmänheten att använda bilvägen dagtid och att promenera ut på ön övrig tid. Tillsyn av 

Valöns kanotlägerplats med bil kommer fortsatt att kunna genomföras. 

 

Inga särskilda värden för växt- och djurliv finns på platsen och levnadsförhållandena för det 

förhållandevis triviala växt- och djurlivet kommer inte att väsentligen förändras. Exploate-

ringen innebär därmed ingen väsentlig skada för strandskyddets syften vilket innebär att 

dispens kan medges.  

 

Bygg- och miljönämnden bedömer vidare att dispens kan medges utan större negativ påverkan 

på de utpekade riksintressena på platsen. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

en ersättningsväg på fastigheterna Kilane 4:30 och Kilane 4:12. 

 

Dispensen förenas med följande villkor: 

 

1. Vägen ska anläggas i enlighet med de uppgifter som uppgivits i ansökan och enligt 

den sträckning som framgår av den karta som bifogas beslutet. 

2. Endast den yta som vägen upptar får tas i anspråk. 

3. Grumlande arbete i vatten får inte utföras mellan 1 mars och 31 juli. 

4. Arbetet ska utföras så att körskador i mark minimeras och så att föroreningar såsom 

olja och kemikalier inte riskerar att nå mark- och vattenområden. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, Calderys Nordic AB med 

organisationsnummer 556012-9800, Forshammarsgatan 2, 662 32 Åmål, en avgift om 5 640 

kronor för handläggningen av ärendet. Avgiften är satt i enlighet med av kommunfullmäktige 

fastställd taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken. 
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Forts BMN § 74 
 

Upplysningar 

 

Åtgärden ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag detta beslut vinner 

laga kraft, i annat fall upphör dispensen att gälla (7 kap 18 h § Miljöbalken). 

 

Länsstyrelsen 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 för prövning. 

Tar Länsstyrelsen upp ärendet för 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 inga åtgärder förrän beslutet vunnit laga kraft. 

 

Ett delgivningskvitto bifogas. Underteckna och returnera detta. Ett undertecknat delgiv-

ningskvitto innebär inte att man godtar beslutet utan endast att man har mottagit det. 

 

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

 

___________________ 

Beslutet skickas till: 

Calderys Nordic AB, Forshammarsgatan 2, 662 32 Åmål 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 

Miljöenheten 
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BMN § 75  dnr E 2018-447 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för en ett fritidshus med altan, Knyttkärr 2:21 

 

Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Rebecca Retz inklusive bilagor behandlas. 

  

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att återremittera ärendet. Nämnden uppdrar åt miljöstrateg 

Rebecca Retz att efterfråga ytterligare information från fastighetsägaren. 
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BMN § 76   dnr E 2018-635 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för ersättningshus samt befintligt hundhus, 

Fröskogs-Hult 1:15 

 

Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Rebecca Retz daterad 2018-10-15 inklusive bilagor 

behandlas. 

 

Anders Holmquist har ansökt om strandskyddsdispens för att ersätta ett 1,5-plans bostadshus 

med byggår 1909, renoverat på 1960-talet, med ett nytt 1-planshus med delvis ny placering. 

Ansökan innehåller även en dispensansökan för befintligt hundhus om cirka 17 kvm. Det be-

fintliga huset är 96 kvm och det nya planeras omfatta 130 kvm. Det nya önskas ha en place-

ring drygt 10 m närmare tomtens mitt och placeras med långsidor i syd-nordlig riktning. En 

3,6 m bred altan med räcke planeras på södra sidan, som ska gå runt sydvästra hörnet och till 

och med halva husets västra kortsida. I juli 2018 påbörjades en renovering av huset då sökan-

den avlägsnade tegelfasad, dörrar, fönster och farstubro. När huset visade sig vara i dåligt 

skick bestämdes att ansöka om strandskyddsdispens för ersättningshus. Sökanden har bott i 

bostaden från 2010 till och med 2017. 

 

Fastigheten är en stor skogs- och lantbruksfastighet. Tomten runt bostaden består av gräsmatta 

som sträcker sig norr om huset cirka 45 m till två komplementbyggnader i form av en maskin-

hall för skogs- och jordbruket och ett ”hundhus” sydväst om denna. Norr där om finns en in-

fartsväg och en stor äldre ladugårdsbyggnad på östra sidan. Huset kantas i öster av ett stort 

syrenbuskage. På västra sidan finns en syrenbuske och flera nyponbuskar. I väst, syd och öst 

omgärdas tomten av åker/vall. Huset med tillhörande tomt ligger på en liten höjd med en del 

lövträd och buskar på och runt om den centrala gräsmattan. I söder sträcker sig gräsmatta cirka 

15 m ner där åker/vall tar vid där marken planar ut. 

 

Representant för bygg- och miljönämnden har besökt platsen. 

 

Motiv för beslut 
 

Bestämmelser 
 

Fastigheten Fröskogs-Hult 1:15 ligger delvis inom strandskyddat område vid Hultsjön. Inom 

ett strandskyddat område får man inte uppföra nya byggnader. Man får inte heller uppföra 

anläggningar eller anordningar om de hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 

område där den annars skulle ha fått färdas fritt (7 kap 15 § Miljöbalken). Under förutsättning 

att det finns särskilda skäl får kommunen bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna 

(7 kap 18 b § Miljöbalken). Vilka omständigheter som är att betrakta som särskilda skäl finns 

angivet i Miljöbalken (7 kap 18 c §). Dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast ges 

om det är förenligt med skyddets 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 till-

gång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 
 

Då representant för bygg- och miljönämnden besökte platsen var husets tegelfasad, fönster, 

dörrar och farstubro borttagna på grund av ett större renoveringsförsök i juli 2018, vilket gör 

att huset ger intryck av att vara i dåligt skick och obebott. 
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Bild från renoveringens start i juli 2018 tyder dock på att huset till det yttre var i bra skick 

före renovering. Handläggare vid miljöenheten kan bekräfta att sökanden bodde i huset 2017 

då ny avloppsanläggning inrättades. Bedömningen görs att dagens utseende i det här fallet 

inte hunnit få betydelse för bedömningen av hemfridszonen med tanke på att det endast varat 

i några månader. Bedömningen av hemfridszon görs utifrån hur huset såg ut före renovering. 

 

Bygg- och miljönämnden bedömer att platsen redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att 

den saknar betydelse för strandskyddets syften. Platsen runt huset består i dag av ianspråk-

tagen tomt bestående av gräsmatta med syrenhäck i öster, samt en avgränsande komplement-

byggnad i norr som används som maskinhall för jord- och skogsbruket på gården. Denna 

bedöms som undantagen från förbuden i strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 16 § 

Miljöbalken. 

 

Den nya placeringen av bostadshuset bedöms inte utöka hemfridszonen mer än obetydligt. 

Förvisso kommer huset placeras med långsidan söderut och förses med en altan vilket gör 

byggnaden mer iögonenfallande, men samtidigt flyttas huset längre upp från sjön. Hund-

huset nordväst om befintligt bostadshus bedöms vara placerat inom befintlig hemfridszon. 

Hela den hävdade tomtytan avgränsas mot åker/vall och bedöms genom sitt lite upphöjda 

läge och växtlighetsridå vara tillräckligt avgränsad för att det ska vara tydligt för allmän-

heten var tomten börjar. Platsen har inte några särskilda värden för växt- eller djurliv. 

 

Att platsen tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets 

syften utgör ett av de tillämpliga särskilda skäl som listas i 7 kap 18 c § Miljöbalken. Bygg- 

och miljönämnden bedömer vidare att den planerade åtgärden, under förutsättning att dis-

pensens villkor efterlevs, inte strider mot strandskyddets syften. Detta eftersom platsen inte 

har något särskilt värde för växt- eller djurliv och allmänhetens tillgång till strandområdet 

inte påverkas negativt jämfört med nuvarande situation. Därmed är förutsättningarna för att 

bevilja dispens uppfyllda. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

att ersätta det befintliga bostadshuset med ett nytt bostadshus med delvis ny placering samt 

beviljar även dispens för befintligt hundhus på fastigheten Fröskogs-Hult 1:15. 

 

Dispensen förenas med följande villkor: 

 

1. Byggnaden ska utföras i enlighet med de ritningar och den situationsplan som 

bifogas beslutet. 

2. Som tomtplats får det område som markerats på kartan i bilaga 6 tas i anspråk. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, Anders Holmquist, 

Fröskogs-Hult 430, 662 95 Fengersfors, personnr 840129-5533, en avgift om 5 640 kr 

för den tid nämnden lagt ned på handläggningen. Avgiften är satt i enlighet med av 

kommunfullmäktige fastställd taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken. 
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Upplysningar 
 

Åtgärden ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag detta beslut vinner 

laga kraft, i annat fall upphör dispensen att gälla. Detta framgår av 7 kap 18 h § Miljöbalken. 

 

Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda privat område. Det innebär att 

allemansrätten inte gäller inom fastställd tomtplats. 

 

Länsstyrelsen 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 för prövning. 

Tar Länsstyrelsen upp ärendet för 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 inga åtgärder förrän beslutet vunnit laga kraft.  

 

Underteckna och returnera bifogat delgivningskvitto. 

 

Bygg- och miljönämnden vill uppmärksamma fastighetsägaren på att detta beslut endast är 

en prövning med avseende på strandskyddsbestämmelserna. Den åtgärd som ska vidtas kan 

även behöva prövas i enlighet med plan- och bygglagen. Fastighetsägaren uppmanas därför 

att kontakta bygglovshandläggare på tillväxtenheten för att reda ut vilka ytterligare beslut 

som eventuellt krävs. 

 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götalands län, se bilaga 1. 

 

____________________ 

Beslutet skickas till: 

Anders Holmquist, Fröskogs-Hult 430, 662 95 Fengersfors 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 

Miljöenheten 
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BMN § 77  dnr E 2018-119 

 

Redovisning av beslut i Länsstyrelsen Västra Götlands län angående strandskyddsdispens 

för grindar, fastigheten Lindheden 1:3 
 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 20 mars 2018, § 24 att avslå strandskyddsdispens för 

grindar på fastigheten Lindheden 1:3. 

 

Länsstyrelsen har i ett beslut daterat 2018-10-02, dnr 505-13758-2018, avslagit fastighets-

ägarens överklagande. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
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BMN § 78  dnr E 2017-572 

 

Redovisning av beslut i Mark- och miljööverdomstolen angående strandskyddsdispens 

för fem glashus, fastigheterna Henriksholm 1:1 och Henriksholm 1:4 
 

Mark- och miljööverdomstolen har ifråga om strandskyddsdispens för fem befintliga glashus 

på Henriksholm 1:1 och 1:4 inte funnit skäl att bevilja fastighetsägaren prövningstillstånd, 

mål nr M 5620-18. 

 

Avgörandet i Mark- och miljödomstolen står därmed fast, mål nr M 1164-18. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
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BMN § 79  dnr E 2018-654 

 

Taxa 2019 för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område 

 

Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från miljöchef Anna Rangfeldt daterad 12 oktober 2018 

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 kommun-

fullmäktige fatta beslut om taxa. Beslutet som ska gälla under 2019 ska träda ikraft 2019-01-01 

och gälla inom Miljöbalkens tillämpningsområde. 

 

Miljöenheten föreslår ett tillägg om avgift för handläggning inom 10 kap Miljöbalken i taxe-

bilaga 1. En uppdatering har gjorts i taxebilaga 2 för överensstämmelse med gällande lagstift-

ning.  

 

Miljöenheten föreslår att taxorna i övrigt ska gälla oförändrat under 2019 samt att nuvarande 

timavgift om 940 kronor ska vara oförändrad år 2019. Timavgiften är införd i taxebilagorna. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

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

tillsyn inom Miljöbalkens område 2019 enligt taxebilagor. 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Miljöenheten 
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BMN § 80  dnr E 2018-657 

 

Taxa 2019 för tillsyn inom strålskyddslagens område 

 

Tjänsteskrivelse inklusive bilaga från miljöchef Anna Rangfeldt daterad 12 oktober 2018 

behandlas. Taxebilagan inom strålskyddslagens område är: 

 

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 

 

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

fullmäktige fatta beslut om taxa. Beslutet som ska gälla under 2019 ska träda ikraft 2019-01-01 

och gälla inom strålskyddslagens område. 

 

Miljöenheten föreslår att såväl nuvarande taxa som nuvarande timavgift om 940 kronor ska 

kvarstå oförändrade under 2019. Timavgiften är införd i taxebilagan. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

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

strålskyddslagens område 2019 enligt taxebilaga. 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Miljöenheten 
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BMN § 81  dnr E 2018-658 

 

Avskaffande av taxa för uppdragsverksamhet 

 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Anna Rangfeldt daterad 12 oktober 2018 behandlas. 

 

De mätningar/provtagningar som utförs ryms enligt miljöenhetens bedömning inom 

ramen för myndighetsutövning.  

 

Miljöenheten föreslår att nuvarande taxa för uppdragsverksamhet ska upphöra. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa avseende upp-

dragsverksamhet ska upphöra från och med 2019-01-01. 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Miljöenheten 
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BMN § 82   E 2018-656 

 

Taxa 2019 för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 

 

Tjänsteskrivelse inklusive bilaga från miljöchef Anna Rangfeldt daterad 12 oktober 2018 

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

 

Taxa vissa receptfria läkemedel 

 

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

fullmäktige fatta beslut om taxa. Beslutet som ska gälla under 2019 ska träda ikraft 2019-01-01 

och gälla inom tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel. 

 

Miljöenheten föreslår att såväl nuvarande taxa som nuvarande timavgift om 940 kronor ska 

kvarstå oförändrade under 2019. Timavgiften är införd i taxebilagan. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för tillsyn över 

handel med vissa receptfria läkemedel 2019 enligt taxebilaga. 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Miljöenheten 

 

  



 Sammanträdesprotokoll  
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 

 2018-10-16 19(21) 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

BMN § 83  dnr E 2018-655 

 

Taxa 2019 för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
 

Tjänsteskrivelse inklusive bilaga från miljöchef Anna Rangfeldt daterad 12 oktober 2018 

behandlas. Taxebilagan för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet är: 

 

Taxa livsmedelsområdet 

 

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

fullmäktige fatta beslut om taxa. Beslutet som ska gälla under 2019 ska träda ikraft 2019-01-01 

och gälla inom livsmedelslagstiftningens område. 

 

Miljöenheten föreslår att såväl nuvarande taxa som nuvarande timavgift om 940 kronor ska 

kvarstå oförändrade under 2019. Timavgiften är införd i taxebilagan. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

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

kontroll inom livsmedelsområdet 2019 enligt taxebilaga. 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Miljöenheten 
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BMN § 84 

 

Antagande av riktlinjer till Dataskyddspolicy GDPR 
 

Med hänvisning till Dataskyddspolicy antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2018, 

ska varje nämnd i egenskap av personuppgiftsansvarig anta riktlinjer för behandling av 

personuppgifter. Riktlinjerna beskriver hur personuppgifter ska hanteras på lagligt och 

korrekt sätt i Åmåls kommun, i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar i egenskap av personuppgiftsansvarig nämnd att anta 

Riktlinjer Dataskyddspolicy enligt bilaga. 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Verksamhetsutvecklare Lena Björk  

Kanslienheten 
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BMN § 85 

 

Bygg- och miljönämndens budgetuppföljning 

 

Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning till och med 16 oktober 2018. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

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

lägger budgetuppföljningen till handlingarna 

 

_____________ 

 

 

 

 

BMN § 86 

 

Delegationsbeslut 
 

Följande dokument behandlas: 

 

- Sammanställning av delegationsbeslut från tillväxtenheten daterad 2018-10-16. 

- Sammanställning av delegationsbeslut från miljöenheten daterad 2018-10-12. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

______________ 

 

 

 

 

BMN § 87 

 

Övrigt 

 

Miljöinspektör Kent Gustawsson rapporterar från seminarium i regi av Dalslands miljö- och 

energikontor. Temat var hur byggavfall kan bli en resurs. 

 

Miljöchef Anna Rangfeldt informerar om Länsstyrelsens kommande revision tisdagen den 23 

oktober. Nämndens ordförande och vice ordförande medverkar. 

 

______________ 


