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BMN § 30 Val av justerare
Bygg- och miljönämndens beslut
Magnus Nilsson (MP) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BMN § 31 Fastställande av ärendelista
Bygg- och miljönämndens beslut
Ärendelistan fastställs.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BMN § 32 Ansökan rivning av Rösparksskolan,
Svanen 1 (Dnr BYGG 2019-000015)
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 9 kap 34 § Plan- och bygglagen
(PBL) att bevilja rivningslov för rivning av Rösparksskolan, fastigheten Svanen 1.
Upplysningar
Avgiften för sökt rivningslov är 18 870 kronor, i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Om ett bygglov, rivningslov eller marklov inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft upphör lovet att gälla.
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt
10 kap 3 § PBL.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökanden ska kontakta bygglovsenheten för
tekniskt samråd.

Jäv
Michael Henriksson (S) deltar på grund av jäv inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommunfastigheter AB har ansökt om rivningslov för rivning av
Rösparksskolan, fastigheten Svanen 1. Fastigheten ligger inom detaljplanerat
område. Byggnaden är inte byggnadsminnesförklarad.
Bestämmelser
Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 34 §.
Bygg-och miljönämndens bedömning
Nämnden bedömer att rivningslov för föreslagen åtgärd kan ges med stöd av PBL.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från plan- och bygglovsingenjör Fatima Åhl
Sjöberg daterad 2019-04-08

Beslutet skickas till
Åmåls kommunfastigheter AB
Tillväxtenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BMN § 33 Information om miljöenhetens arbete
med livsmedelstillsyn
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden tackar föredraganden och lägger informationen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Johanna Eriksson informerar om miljöenhetens
arbete enligt livsmedelslagstiftningen. I kommunen finns 100 - 120 registrerade
livsmedelstillstånd. Ny- och avregistreringar gör att antalet varierar.
Det är ett krav att registrera sin verksamhet hos miljöenheten innan uppstart. Att
starta livsmedelshantering utan tillstånd innebär böter. Efter att verksamheten
registrerats är rutinen att miljöenheten gör besök inom en månad. Efter besöket
klassas verksamheten utifrån typ av livsmedel, t.ex. har kötthantering en högre
klassning än bakning. Exempel på andra faktorer för klassning är storlek, äldreomsorg, barnomsorg. Klassningen leder till en bedömning av tillsynsbehov som i
sin tur avgör taxans storlek.
Under 2019 är cirka 160 inspektioner inplanerade. Till detta kommer inspektioner
som föranleds av inkomna klagomål. Vid en livsmedelsinspektion finns ett antal
förutsättningar som kontrolleras såsom renhållning, hygien (skyddsklädsel, handtvätt, smittorisk), nedskrivna rutiner och checklistor för personal, datummärkning,
lagring och temperaturer, redlighet ur såväl allergisynpunkt som ärlighet (att det
som presenteras också är det som serveras).
Inom EU finns ett varningssystem. Miljöenheten får via Livsmedelsverket så kallade
RASFF-meddelanden. Det är en larmfunktion som innebär att ett livsmedel kan vara
smittat, kan vara felmärkt, kan innehålla allergener som inte deklarerats i innehållsförteckningen. Med andra ord larm om att livsmedel kan utgöra hälsofara. Har varan
levererats från grossist till verksamheter i Åmål ska miljöenheten omgående kontrollera vad som hänt. Har livsmedlet dragits tillbaka? Har det redan serverats?
Miljöenheten återrapporterar till Livsmedelsverket.
Miljöenheten har rutiner för informationsutbyte i samband med livsmedelshantering med bland annat bygglovshandläggare och polis. Miljöenheten får remisser
från polisen gällande uteserveringar m.m. Nära förestående uppgifter är att inspektera samtliga vattenverk/dricksvatten samt upphandling av laboratorietjänster.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BMN § 34 Ansökan strandskyddsdispens för
bostadshus samt gäststuga, Skällebyn 1:20
(Dnr E 2019-172)
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett nytt bostadshus samt en ny gäststuga, fastigheten Skällebyn 1:20.
Dispensen förenas med nedanstående villkor:
1. Byggnaderna ska utföras i enlighet med de ritningar och den situationsplan som bifogas beslutet.
2. Som tomtplats får endast den yta som markerats på kartan i bilaga 4 tas i
anspråk.
Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden XX personnr XX
en avgift om 5 640 kronor för den tid nämnden lagt ned på handläggningen av
ärendet. Avgiften är satt i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
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.
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 till 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.
Skriv under och returnera det delgivningskvitto som följer med detta beslut. Ett
undertecknat delgivningskvitto innebär inte att man accepterar beslutet utan
endast att man tagit emot det.
Föreliggande beslut är endast nämndens ställningstagande med avseende på
strandskyddsbestämmelserna. Den planerade åtgärden kan även behöva prövas
utifrån plan- och bygglagen. Fastighetsägaren uppmanas därför att kontakta
tillväxtenhetens bygglovsavdelning.
Enskilt avlopp har inte behandlats i detta ärende. Har fastighetsägaren planerat
avloppsanläggning uppmanas denne att ansöka om tillstånd för detta separat.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Information om hur man överklagar

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

Sammanfattning av ärendet
XX har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta
befintligt bostadshus med ett nytt lite större hus (totalt cirka 67 m2) samt att
uppföra en gäststuga (totalt 30 m2) väster om befintligt bostadshus. På platsen
finns i dag ett bostadshus om cirka 50 m2 samt en byggnad om cirka 7 m2 som
innehåller utedass/redskapsbod/vedbod. Det nya bostadshuset/huvudbyggnaden
kommer att utökas bort från vattnet. Avståndet från bostadshuset till vattnet är
knappt 40 meter. Byggnaderna på platsen är uppförda före strandskyddsbestämmelsernas tillkomst. Handläggare vid miljöenheten har besökt platsen.
Bestämmelser
Fastigheten Skällebyn 1:20 ligger inom strandskyddat område. Inom ett strandskyddat område får man inte uppföra nya byggnader. Man får inte heller utföra
anläggningar eller anordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle 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 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). Dispensen 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
Nämnden konstaterar att platsen för de planerade byggnaderna redan är ianspråktagen på sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Att platsen
tagits i anspråk på 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.
En dispens för de planerade åtgärderna, under förutsättning att dispensens villkor
efterlevs, bedöms inte strida mot strandskyddets syften. Platsen har inte något
särskilt värde för växt- eller djurliv, ingen betydande utökning av hemfridszonen
kommer att ske, fri passage lämnas längs stranden samt att allmänheten har fortsatt obehindrad tillgång till de delar som inte omfattas av tomtplats. Förutsättningarna för att bevilja dispens är därmed uppfyllda.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från miljöchef Anna Rangfeldt

Beslutet skickas till
XX
Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BMN § 35 Återremiss till BMN, motion "Nytt
fokus på tillväxt och tillsyn" (Dnr 2017-515)
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden uppdrar åt miljöchef Anna Rangfeldt att återkomma
med en tjänsteskrivelse/förslag till remissvar till kommande nämnd den 14 maj,
med ledning av dagens diskussion.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till Bygg- och miljönämnden, för
klargörande av likheter och skillnader mellan nuvarande tillsynsmetodik och
Rättviksmodellen.
Nämnden för en diskussion kring de olika modellerna och dess för- och nackdelar.

Beslutsunderlag
- Beslut KS 2018-05-16 § 133
- Beslut BMN 2018-03-20 § 25
- Motion 2017/515
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BMN § 36 Länsstyrelsens beslut om förbud mot
återställning av kräftodling, Mo-Kroken 1:35
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Andreas Langenbach informerar om beslut
meddelat av Länsstyrelsens 2019-04-01. Länsstyrelsen meddelar med stöd av
miljöbalken 12 kap 6 § förbud mot återställning av kräftodling, fastigheten MoKroken 1:35. Länsstyrelsen ser bland annat väsentlig risk för att skada naturen
samt likheter med täktverksamhet.
Miljöenheten har yttrat sig i ärendet och utifrån den information som uppgetts
avrått från godkännande. Länsstyrelsens beslut är överklagbart.

För kännedom
Länsstyrelsens beslut 2019-04-01
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BMN § 37 Mark- och miljödomstolens beslut
om användning av avfall för anläggningsändamål, Ulerud 1:20 och 1:21
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden uppdrar åt miljöenheten att återkomma med förslag till
försiktighetsmått, för beslut i nämnden.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Andreas Langenbach redogör för beslut i Markoch miljödomstolen meddelat 2019-04-02. Domstolen avslår avklagandet från
Bygg- och miljönämnden avseende Länsstyrelsens beslut meddelat 2018-10-15.
Länsstyrelsens beslut att tillåta användning av avfall för anläggningsändamål står
därmed fast.
Mark- och miljödomstolen ger Bygg- och miljönämnden möjlighet att ålägga
Dalbo Kvartsit AB att utföra efterbehandlingen med användande av fibermassor
så att olägenheter motverkas och målen med efterbehandlingen av täkten uppnås.

För kännedom
Mark- och miljödomstolens beslut 2019-04-02
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BMN § 38 Ansökan marklov för infartsväg,
Frillsäter 1:36 (Dnr BYGG 2019-000051)
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 9 kap 35 § 2 st. Plan- och bygglagen
(PBL) att bevilja marklov för anläggande av infartsväg till fastigheten Frillsäter 1:36
på del av fastigheten Frillsäter 3:1.
Upplysningar
Avgiften för marklovet är 2 670 kronor, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Om ett bygglov, rivningslov eller marklov inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft, upphör lovet att gälla.
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt
10 kap 3 § PBL.

Sammanfattning av ärendet
XX har ansökt om marklov för anläggande av infartsväg till fastigheten Frillsäter
1:36 på fastigheten Frillsäter 3:1.
Berörda ägare till grannfastigheterna har haft möjlighet att yttra sig över föreslagen placering. En (1) erinran/yttrande mot förslaget har inkommit.
Nuvarande infart till Frillsäter 1:36 klyver fastigheten Frillsäter 1:57 mitt i, vilket
enligt sökanden är orimligt och förhindrar framtida byggnationer av Frillsäter 1:57.
I samband med anslutning av kommunalt VA till fastigheten har det uppkommit
en möjlighet för Frillsäter 1:36 att dra deras planerade infartsväg ovanpå VAanslutningen, vilket också framgår av inskickad skiss. Vägen och anslutningen
kommer enligt skissen att ligga i ytterkant av grönområdet, vilket ger minst påverkan på området enligt sökanden.
Bestämmelser
Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 35 § 2 st.
Bygg- och miljönämndens bedömning
Förläggning av infartsväg till Frillsäter 1:36 görs med fördel i södra delen av
GA:16 (grönområde/parkmark) eftersom förläggning här inte tar så mycket
naturmark i anspråk, jämfört med om vägen förläggs i mitten av GA:16. Därmed bevaras så mycket som möjligt av naturmarken och ingreppet blir förhållandevis litet.
Kommunalt VA kommer under året att anslutas till området och då är planen att
samköra åtgärderna, dvs. att lägga infartsvägen ovanpå VA-anslutningen för att
minimera påverkan i området.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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En vägdragning över ett grönområde/parkområde innebär en avvikelse från
gällande detaljplan, men då kommunalt VA planeras i samma sträckning innebär
åtgärden även en samhällsnytta i och med att Frillsäter 1:36 får kommunalt VA.
Därmed görs bedömningen att avvikelsen kan anses som liten.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från plan- och bygglovsingenjör Fatima Åhl
Sjöberg daterad 2019-04-08

Beslutet skickas till
XX
Tillväxtenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BMN § 39 Ansökan om bygglov för nybyggnad
av fritidshus samt komplementbyggnad och
rivning befintliga byggnader, Kilarna 1:22 (Dnr
BYGG 2019-000019)
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen
(PBL) att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad
samt rivning av befintliga byggnader, fastigheten Kilarna 1:22.
Upplysningar
Avgiften för bygglovet är 19 614 kronor, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Om ett bygglov, rivningslov eller marklov inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft, upphör lovet att gälla.
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt
10 kap 3 § PBL.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökanden ska kontakta bygglovsenheten för
ett tekniskt samråd.
I detta ärende krävs utstakning. Utstakning ska göras av Teknik- och fritidsförvaltningen, mätningskontoret eller annan med grundläggande mätningsteknisk
färdighet. Kostnad enligt PBL tillkommer om utstakning utförs av mätningskontoret, tel 0532-170 68.

Sammanfattning av ärendet
XX har ansökt om bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad
samt rivning av befintliga byggnader, fastigheten Kilarna 1:22.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område, inom strandskyddat område,
utanför biotopskyddat område och berörs inte av fornlämningar. En beviljad
strandskyddsdispens finns.
Berörda ägare till grannfastigheterna har haft möjlighet att yttra sig över föreslagen placering. Ingen erinran har inkommit.
Bestämmelser
Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 §.
Bygg- och miljönämndens bedömning
Nämnden bedömer att bygglov för föreslagna åtgärder kan ges med stöd av PBL.

Justerare
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från plan- och bygglovsingenjör Fatima Åhl
Sjöberg 2019-04-08

Beslutet skickas till
XX
Tillväxtenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
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BMN § 40 Ansökan om bygglov för nybyggnad
av fritidshus, Låbyn 1:9 (Dnr 2018-000171)
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen
(PBL) att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus, fastigheten Låbyn 1:9.
Upplysningar
Avgiften för bygglovet är 9 384 kronor, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Om ett bygglov, rivningslov eller marklov inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft, upphör lovet att gälla.
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt
10 kap 3 § PBL.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökanden ska kontakta bygglovsenheten för
ett tekniskt samråd.
I detta ärende krävs utstakning. Utstakning ska göras av Teknik- och fritidsförvaltningen, mätningskontoret eller annan med grundläggande mätningsteknisk
färdighet. Kostnad enligt PBL tillkommer om utstakning utförs av mätningskontoret, tel 0532-170 68.
Anmälan angående avloppsanläggning ska göras till miljöenheten.

Sammanfattning av ärendet
XX ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Låbyn 1:9.
Den aktuella delen av fastigheten ligger utanför detaljplanerat område, utanför
strandskyddat område, utanför biotopskyddat område och berörs inte av
fornlämningar. Berörda ägare till grannfastigheterna har haft möjlighet att yttra
sig över föreslagen placering. Ingen erinran har inkommit.
Bestämmelser
Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 §.
Bygg- och miljönämndens bedömning
Nämnden bedömer att bygglov för föreslagen åtgärd kan ges med stöd av PBL.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från plan- och bygglovsingenjör Fatima Åhl
Sjöberg 2019-04-08

Beslutet skickas till
XX
Tillväxtenheten
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-04-16

17 (19)

BMN § 41 Budgetuppföljning
Sammanfattning av ärendet
Budgetuppföljning avseende nämndens budget sker vid nästa möte.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-04-16

18 (19)

BMN § 42 Rapportering av delegationsbeslut
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
- Tillväxtenhetens delegationsbeslut 2019-02-12--04-08
- Miljöenhetens delegationsbeslut till och med 2019-04-08
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-04-16

19 (19)

BMN § 43 Övriga frågor
Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden tar för kännedom del av Naturvårdsverkets rapport "Sveriges
Friluftskommun 2018".
Vidare tar nämnden del av kommunstyrelsens beslut angående äskandet av
personalresurser till miljöenheten samt av kommunstyrelsens behandling av
nämndens verksamhetsberättelse.

För kännedom
- KS beslut om personalresurser.
- KS behandling av verksamhetsberättelse BMN 2018
- Naturvårdsverket Sveriges Friluftskommun 2018
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

