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BMN § 1 Val av protokollsjusterare
Bygg- och miljönämndens beslut
Michael Henriksson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
__________
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BMN § 2 Fastställande av ärendelista
Bygg- och miljönämndens beslut
Ärendelistan fastställs med en tillkommande fråga om personalbehov under
punkten Övrigt.
__________
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BMN § 3 Information om miljöenhetens
verksamhet
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Miljöchef Anna Rangfeldt informerar om verksamheten vid miljöenheten. Vid
enheten arbetar i dag 7 personer, varav 5 miljö- och hälsoskyddsinspektörer,
miljöstrateg och miljöchef. Miljöenheten har grunduppdrag gentemot bygg- och
miljönämnden, gentemot kommunstyrelsen samt även riktade uppdrag såsom
Fairtrade, naturreservatet Stora/Lilla Bräcke med mera.
I grunduppdraget gentemot nämnden ingår myndighetsutövning inom miljöskydd,
hälsoskydd, strandskydd, livsmedel och receptfria läkemedel. I grunduppdraget
gentemot kommunstyrelsen ingår bland annat miljöstrategiskt arbete.
Myndighetsutövning är enligt förvaltningslagen ”utövning av befogenhet att för
enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande
eller annat jämförbart förhållande”.
Miljöenheten utför i sitt arbete tillsyn, kontroll, prövning och rådgivning där
syftet är att skydda människors hälsa och skydda miljön, i dag och för framtiden.
Det finns ett antal lagar och regler som styr verksamheten vid miljöenheten. De
mest centrala lagarna är miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Andra ramar
som styr är sådana som kommunfullmäktige respektive nämnden beslutar om,
såsom reglementen, arbetsordning, delegationsordning, taxor, verksamhetsplan,
tillsynsplan, internkontrollplan med flera.
Enligt ”Fullmäktiges arbetsordning/nämndernas reglementen” ska bygg- och
miljönämnden fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom:
Byggnadsfrågor, naturvårdsfrågor, miljö- och hälsoskydd, strandskyddsfrågor och
livsmedelsfrågor. Bygg- och miljönämnden utgör kommunens byggnadsnämnd.
Vilka beslut som ska fattas av nämnd respektive handläggare vid miljöenheten
framgår av nämndens delegeringsreglemente.
__________
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BMN § 4 Information om strandskydd
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Miljöstrateg Rebecca Retz ger en kort introduktion till strandskyddslagstiftningen.
En dispensansökan prövas först gentemot miljöbalken 7 kap 18 c § som innehåller
sex olika särskilda skäl för beviljande av dispens.
Om något eller några av dessa särskilda skäl är tillämpliga är nästa steg att pröva
ansökan mot strandskyddets syfte, 7 kap 26 § miljöbalken. En dispens får inte
strida mot syftet, dvs. får inte väsentligt påverka växt-och djurlivet på platsen och
inte försämra allmänhetens tillgång till strandområden.
__________
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BMN § 5 Ansökan om strandskyddsdispens för
transformatorstation, fastigheterna Kilarna 1:85
och Höganäs 1:1 (dnr E 2018-729)
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
en transformatorstation på fastigheten Kilarna 1:85.
1. Transformatorstationen ska, avseende storlek och utformning, vara konstruerad
i enlighet med de i ansökan angivna uppgifterna.
2. Endast den mark som upptas av transformatorstationen får tas i anspråk för
ändamålet.
Bygg- och miljönämnden beslutar att debitera sökanden, Vattenfall Eldistribution
AB med organisationsnummer 556417-0800, en avgift om 5 640 kronor för den
tid nämnden lagt ned på handläggning av ärendet. Avgiften är satt i enlighet med
taxa fastställd av kommunfullmäktige för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Platsen för planerad transformatorstation på fastigheten Höganäs 1:1 ligger
utanför strandskyddat område och åtgärden behöver därmed inte prövas.
Upplysningar
Åtgärden ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag detta
beslut vinner laga kraft, annars upphör dispensen att gälla. Dessa förutsättningar
framgår av 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 har vunnit laga kraft.
Föreliggande beslut är endast nämndens ställningstagande med avseende på
strandskyddsbestämmelserna. Den planerade åtgärden kan även behöva prövas
utifrån plan- och bygglagen. Sökanden uppmanas att kontakta tillväxtenhetens
bygglovshandläggare.
Åtgärder i vattenområdet kan kräva en anmälan eller tillståndsansökan om
vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken.
Underteckna och returnera delgivningskvittot som följer med detta beslut. Ett
undertecknat delgivningskvitto innebär endast att man tagit emot beslutet.
Information om hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götalands län, se bilaga 1.
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Sammanfattning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om strandskyddsdispens för utbyte
av befintlig transformatorstation mot en ny om cirka 5 m2 som avses placeras
strax bredvid befintlig på fastigheten Kilarna 1:85. Färgen på stationen är grön
med svart tak. Bytet behövs för att säkerställa eldistributionen för de boende i
området.
Ansökan omfattar även byte av befintlig transformatorstation på fastigheten
Höganäs 1:1 samt nedläggning av mark- och sjökabel mellan Höganäs och
Kilarna. Företaget har vidare sökt dispens för uppsättning av två kabelskåp på
fastigheten Höganäs 1:1, samt tre skyltar enligt Sjöfartsverkets anvisningar på
fastigheten Höganäs 1:1 (2 st) samt Kilarna 1:69 (1 st). Skyltar ska sättas upp vid
sjökablarnas landfästen. Kablar läggs i markområdet, så långt möjligt längs den
befintliga vägen där det redan ligger kablar. Utanför väg där det är nära till berg
läggs förstärkt slang som täcks med material från platsen. Åtgärder vid ön Fogden
behövs bland annat för Sjöfartsverket och fyren på Fogden.
Sökanden har gjort anmälan om vattenverksamhet för åtgärderna till
Länsstyrelsen Västra Götalands län.
Motiv för beslut
Bestämmelser
Fastigheten Kilarna 1:85 ligger inom strandskyddat område. Inom strandskyddat
område får man inte uppföra nya byggnader. Man får inte utföra 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
strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18 b miljöbalken). Vilka omständigheter som
är att betrakta som särskilda skäl anges 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 är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i
vatten.
Bygg- och miljönämndens bedömning
Nämnden bedömer att platsen för transformatorstation behövs för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område.
Detta utgör ett av de särskilda skäl som listas i 7 kap 18 c § miljöbalken.
Nämnden bedömer vidare att byggnaden inte försämrar allmänhetens tillgång till
strandområdet då den inte uppfattas som avhållande. På platsen omgärdas den
befintliga stationen av barrskog samt mindre åker/gräsområde.
Nämnden bedömer inte att växt- och djurlivet påverkas väsentligt och inga
särskilda värden är kända på platsen. Åtgärden strider därmed inte mot
strandskyddets syfte.
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Transformatorstationen på fastigheten Höganäs 1:1 ligger utanför strandskyddat
område och omfattas inte av dispenskrav. Nedläggning av kablar och uppförande
av skyltar inom strandskyddat område bedöms i inte strida mot reglerna så länge
åtgärderna utförs i enlighet med de uppgifter som anges i ansökan samt att de
utförs under lämpliga tider på året med hänsyn till känsligt djurliv i strandområde.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Rebecca Retz
- Bilagor till tjänsteskrivelse: Besvärshänvisning, karta, ritning, foton från platsen.

Beslutet skickas till
Vattenfall Eldistribution AB, c/o Vattenfall Services Nordic AB, Dubbgatan 7,
462 73 Vänersborg
Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg
Miljöenheten
__________
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BMN § 6 Överklagat föreläggande, Långerud
1:15 (dnr E 2018-464)
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av 26 kapitlet 9 och 21 §§ i
miljöbalken och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet
miljöbalken, att förelägga XX med personnummer XX och XX med
personnummer XX om följande:
1. Ta bort anordning bestående av flytbrygga, spång och brygga (se karta bilaga 2
och foton bilaga 4) på fastigheten Långerud S:2 och avlägsna anordningen från
strandskyddat område.
2. Upphör med grävning och muddring i vattenområdet, uppläggning av massor
samt grustillförsel och grässådd i strandkant, samt med nedtagning av träd på
fastigheterna Långerud 1:15, 1:2 och S:2.
Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att:
1. Anordningen bestående av flytbrygga, spång och brygga ska vara avlägsnad
från platsen och strandskyddat område utanför beslutad tomtplats senast sju
månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.
2. Fotodokumentation på utförd åtgärd (punkt 1) ska ha inkommit till bygg- och
miljönämnden senast två veckor efter att den utförts.
3. Naturen ska fortsättningsvis lämnas i fred utanför beslutad tomtplats inom
strandskyddat område så att naturligt växt- och djurliv kan återerövra marken.
Bygg- och miljönämnden kommer under 2019 att kontrollera efterföljandet.
Upplysningar
Strandskyddslagstiftningen reglerar inte frågor av civilrättslig karaktär. Nedtagning av träd på annans egendom eller skada på annans egendom kan vara straffbart utifrån annan lagstiftning.
För arbete i vattenområdet såsom att leda bort vatten, gräva eller muddra, krävs
oftast en anmälan till Länsstyrelsen. Vattenverksamhet regleras i miljöbalken
kapitel 11.
Information om hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götalands län, se bilaga.
Övrigt
Bygg- och miljönämnden noterar att ett trädäck har uppförts under 2018 på
fastigheten Långerud 1:15. Då det ligger inom beslutad tomtplats bedöms det inte
strida mot strandskyddsbestämmelserna.
Bygg- och miljönämnden ställer inga krav på anmälan eller tillstånd för dricksvattenbrunnar eller andra anordningar för att dra in vatten till privata fastigheter.
Detta beslut hindrar inte att ni drar in vatten.
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Detta beslut rör inte användning av rörliga/tillfälliga flytanordningar, båtar eller
liknande som inte ligger stadigvarande på en viss plats.
Om ni planerar att utföra åtgärder inom strandskyddat område, exempelvis att
slutföra arbetet med att dra in vatten till fastigheten, är ni välkomna att ta kontakt
med miljöenheten för avstämning gentemot strandskyddslagstiftningen.
Vassklippning utan grävning kan vara tillåtet utifrån strandskyddslagstiftningen
om det görs på lämpligt sätt och under rätt period. Kontakta alltid miljöenheten
för avstämning.

Sammanfattning av ärendet
En anmälan om överträdelser mot strandskyddslagstiftningen på fastigheterna
Långerud 1:15, Långerud 1:2 och Långerud S:2 inkom i juni 2018. Tjänstemän
från miljöenheten besökte platsen 29 augusti samt 14 september 2018. På platsen
konstaterades överträdelser mot strandskyddsföreskrifterna i 7 kap 15 § punkt 1-4
miljöbalken, i form av bland annat omfattande grävning i vattenområde, uppläggning av grävmassor i strandkant, utläggning av grus, samt uppförande av mindre
brygga.
Ingen föregående ansökan om strandskyddsdispens har inkommit för åtgärderna.
Bygg- och miljönämnden beslutade den 13 november 2018, § 92 att förelägga
fastighetsägarna till Långerud 1:15, XX och XX, att avlägsna flytbrygga, spång
och brygga senast fem månader efter att beslutet vunnit laga kraft samt upphöra
med grävande och andra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkor för djureller växtarter.
En överklagan inkom den 17 december 2018 från XX. Överklagandet gäller att
tiden för borttagandet av flytbrygga, spång och brygga är för kort. I överklagandet
framförs även synpunkter på ärendet i stort, det sätt på vilket ärendet redogörs för
och hur beskrivningar är formulerade.
Med anledning av överklagandet föreligger förslag att förlänga tiden för borttagande av flytbrygga, spång och brygga från fem till sju månader.
Motiv för beslut
Bestämmelser
Fastigheterna Långerud 1:15, 1:2 och S:2 ligger delvis inom ett strandskyddat
område vid Hultsjön. Inom strandskyddat område får, enligt 7 kap 15 § punkterna
1- 4 miljöbalken, inte
1. nya byggnader uppföras
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-01-22

12 (20)

Om särskilda skäl finns får kommunen ge dispens från strandskyddsbestämmelser
(7 kap 18 b och 18 c §§ 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 trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång
till strandområden långsiktigt och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet
på land och i vatten.
Bygg- och miljönämndens bedömning
Nämnden bedömer att tiden för att avlägsna anordningen med flytbrygga, spång
och brygga kan förlängas till sju månader efter att föreläggandet vunnit laga kraft,
i stället för de fem månader som anges i föreläggande beslutat av nämnden den 13
november 2018, § 92.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Rebecca Retz
- Bilagor till tjänsteskrivelse: Överklagandehänvisning, karta, bilder på platsen
2016, bilder på platsen 2018, tomtplatsavgränsning dnr E 2016-590, föreläggande
BMN 2018-11-13 § 92, överklagande inkommet 2018-12-17.

Beslutet skickas till
XX
XX
Miljöenheten
__________
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BMN § 7 Dom i mark- och miljödomstolen,
Lindheden 1:3 (dnr E 2018-119)
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden beslutade den 20 mars 2018, § 24, att dels bevilja
strandskyddsdispens för befintlig bastu, dels avslå strandskyddsdispens för
grindar på fastigheten.
Den del av beslutet som avser grindar överklagades till Länsstyrelsen som
fastställde nämndens beslut. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och
miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätt. Domstolen har i en dom 2018-12-19
meddelat att överklagandet avslås.

Beslutsunderlag
- Dom meddelad 2018-12-19, Mark- och miljödomstolen M 4006-18
__________
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BMN § 8 Länsstyrelsens revision av
livsmedelskontroll samt uppföljning och
utvärdering av miljöbalkstillsyn
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Miljöchef Anna Rangfeldt informerar om Länsstyrelsens revision av kommunens
livsmedelskontroll, genomförd 23 oktober 2018. Länsstyrelsen har i sin rapport
lämnat såväl positiva noteringar som noteringar om avvikelser.
Vid samma datum genomförde Länsstyrelsen uppföljning och utvärdering av
miljöbalkstillsynen. I rapporten som behandlar ett antal delar av verksamheten tas
bland annat upp synpunkter på hur verksamheten och budgetansvaret organiseras.
Länsstyrelsen anser inte att bestämmelserna i 1:9 MTF uppfylls då tillsynsarbetet
inte kan bedrivas effektivt på grund av resursbrist. Kommunen uppmanas att vidta
åtgärder så att resurserna för tillsyn motsvarar behovet. Länsstyrelsen påtalar att
nämnden har ett ansvar för att äska mer resurser för tillsynen, om nämnden inte
klarar sina åtaganden.
Sammantaget noterar Länsstyrelsen såväl positiva resultat som vissa brister att
förbättra i miljötillsynen.

Beslutsunderlag
- Länsstyrelsens rapport från revision av livsmedelskontroll 2018
- Länsstyrelsens rapport från uppföljning av miljöbalkstillsyn 2018
- Länsstyrelsens utvärdering av miljöbalkstillsyn 2018
__________
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BMN § 9 Information om utredning av eventuell
samverkan inom bygg- och miljö Åmål/Säffle
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Miljöchef Anna Rangfeldt informerar om den utredning som har tillsatts om
eventuell framtida samverkan mellan Åmål och Säffle inom bygg- och miljö.
Utredningens direktiv har utarbetats gemensamt av representanter för båda
kommunerna. Utredningen samordnas av verksamhetsutvecklare Lena Björk,
Åmål och kommunjurist Katarina Lundin, Säffle.
I utredningsdirektivet finns uppgifter om arbetsprocess, tidsplan, detaljerade
aktiviteter, syfte och mål, styrgrupp och referensgrupp. I styrgruppen kommer
bygg- och miljönämndens presidium att delta.
Utredningen innehåller tre faser: nulägesanalys, beredning och beslut och ska vara
genomförd 30 april 2020. Syftet är att utreda förutsättningar för samverkan. Målet
är att respektive kommun vid utredningens slut ska ha fattat beslut om eventuell
samverkan och, om samverkan ska ske, beslut om vilken samverkansform samt
direktiv för fortsatt arbete.
Nämnden kommer att informeras fortlöpande under utredningstiden.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-01-22
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BMN § 10 Information om attestpliktiga 2019
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Nämndsekreterare Cathrine Edlund informerar om attestpliktiga 2019 gällande
bygg- och miljönämndens budget.
Enligt § 5 i attestreglementet antaget av fullmäktige ska nämnden informeras och
för 2019 (ansvar 3) gäller:
Beslutsattestant: Nämndens ordförande
Ersättare: Nämndens andre vice ordförande
Överordnad: Fullmäktiges ordförande
Vid jäv ska, enligt reglementet § 6, nämndens konton attesteras av överordnad.
Förvaltningschefen äger rätt att attestera samtliga konton inom nämnd och
förvaltning.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-01-22

17 (20)

BMN § 11 Information om mötesarvoden 2019
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Nämndsekreterare Cathrine Edlund informerar om rutiner för mötesarvoden och
andra ersättningar; resekostnader och förlorad arbetsförtjänst. Principerna för
ersättning regleras i ett arvodesreglemente som antas av kommunfullmäktige.
Varje år i januari beslutar fullmäktige om beloppen i form av beloppsbilaga till
arvodesreglementet. För 2019 är beloppsbilagorna två. Den ena gäller 1 januari 30 juni, den andra gäller 1 juli - 31 december.
Arvodesblanketter finns tillhanda vid nämndens möten. För intyg om inkomst
finns separat blankett. Denna lämnas till lönekontoret en gång, och därefter vid
förändring. Intyg om inkomst krävs vid ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-01-22
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BMN § 12 Budgetuppföljning
Sammanfattning av ärendet
Vid dagens nämnd finns ännu inga redovisade kostnader för 2019 och ingen
budgetuppföljning att genomföra för januari månad.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-01-22
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BMN § 13 Delegationsbeslut
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Följande dokument behandlas:
- Sammanställning av delegationsbeslut från miljöenheten daterad 2019-01-22
- Sammanställning av delegationsbeslut från tillväxtenheten daterad 2019-01-22
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-01-22
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BMN § 14 Övrigt
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden tar del av inbjudan till utbildning för byggnadsnämnder. Anordnare är
Länsstyrelsen och utbildningen sker i Göteborg den 25 februari. Anmälan via
nämndsekreteraren senast 4 februari.
Nämndens presidium återkommer med ett förslag till äskande om personalresurs.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

