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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
 

Plats och tid 
 

Norrtull kl. 13:30 – 16:35 

 
 

Beslutande 
 

Barbro Axelsson (S), ordförande 

Sofia Karlsson (S) 

Göran Karlsson (S) ersätter Pertti Rolöf (S) 

Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) 

Michael Karlsson (M) 

  

Ersättare 
 

Rebecca Asp Olson (L) 

 

 

Övriga deltagare 
 

Anna Rangfeldt, miljöchef 

Rebecca Retz, miljöstrateg 

Fatima Åhl Sjöberg, plan- och bygglovsingenjör 

Johanna Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 106-110 

Andreas Langenbach, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 106-110 

Ulf Malmsten, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 106-110 

Angelika Samuelsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 106-110 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 101 - 110 
Cathrine Edlund  

Ordförande 

  

Barbro Axelsson 

Justerande 

 

 

 
Michael Karlsson 

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

Nämnd Bygg- och miljönämnden Organ  

  

Sammanträdesdatum 2018-12-04 

Datum för 

anslags uppsättande 2018- 
Datum för 

anslags nedtagande 2018- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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BMN § 101 

 

Val av justerare 

 

Michael Karlsson (M) utses att justera dagens protokoll. 

 

______________ 
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BMN § 102 

 

Fastställande av ärendelista 

 

Ärendelistan fastställs.  

 

Barbro Axelsson (S) erinrar om att kommunrevisionen besöker nämnden kl. 14.00 som 

ett led i sin grundläggande granskning 2018. 

 

________________ 
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BMN § 103  dnr E 2018-679 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för att ersätta en befintlig transformatorstation med 

en ny, Gustavsberg 3:1 

 

Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Rebecca Retz daterad 2018-11-19 inklusive bilagor 

behandlas. 

 

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om strandskyddsdispens för en transformatorstation på 

fastigheten Gustavsberg 3:1. En station med fler högspänningsfack behövs på platsen. Den be-

fintliga nätstationen måste ersättas. Den nya placeras strax bredvid den befintliga, innanför 

strandskyddat område. 

 

Luftledningar i området ska i samband med detta bytas ut mot jordförlagd kabel och man vill 

passa på att utföra det bytet när VA-enheten arbetar med vatten och avlopp i detaljplaneom-

rådet Tössebäcken. 

 

Motiv för beslut  
 

Bestämmelser 

 

Fastigheten Gustavsberg 3:1 ligger delvis inom strandskyddat område vid Vänern. Inom ett 

strandskyddat område får man inte uppföra nya byggnader. Man får inte heller utföra anlägg-

ningar 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 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 
 

En ny transformatorstation behövs för eldistributionen i området. Detta är att betrakta som ett 

angeläget allmänt intresse, vilket är ett av de särskilda skäl som listas i 7 kap 18 c § MB. 

 

Bygg- och miljönämnden bedömer att nätstationen varken påverkar allmänhetens tillgång till 

strandområdet eller livsvillkoren för växt- och djurliv. Åtgärden strider därmed inte mot 

strandskyddets syften. 

 

Bygg- och miljönämnden bedömer att förutsättningar finns för att bevilja strandskyddsdispens 

för en ny nätstation på fastigheten Gustavsberg 3:1. 
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Forts BMN § 103 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

en transformatorstation på fastigheten Gustavsberg 3:1. 

 

Dispensen förenas med följande villkor: 

 

1. Transformatorstationen ska, med avseende på storlek och utformning, vara 

konstruerad i enlighet med de uppgifter som anges i ansökan. 

 

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 som lagts 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. 

 

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. 

 

Detta beslut är endast en prövning med avseende på strandskyddsbestämmelserna. De åtgärder 

som ska vidtas kan även behöva prövas i enlighet med plan- och bygglagen. Sökanden upp-

manas att kontakta bygglovhandläggare på tillväxtenheten för att reda ut vilka ytterligare 

beslut som eventuellt kan behövas för åtgärderna. 

 

Skriv under och returnera det delgivningskvitto som följer med detta beslut. 

 

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

 

 

___________________ 

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 § 104  dnr E 2018-432 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för till- och ombyggnation och ändrad användning av 

Trollåsstugan samt ansökan om dispens för befintlig glasdörr på bastu, Knyttkärr 1:29 

 

Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Rebecca Retz inklusive bilagor behandlas. 

 

En ansökan om strandskyddsdispens inkom 22 maj 2018 gällande ombyggnad, tillbyggnad 

samt ändrad användning från föreningslokal till boende av den s.k. Trollåsstugan vilken har 

använts som klubbhus av idrottsföreningen Kamraterna och Friluftsfrämjandet under åren 

1946 - 2010. 

 

Om- och tillbyggnad avser ändrad takkonstruktion, ändring av fasad genom flytt av entré och 

ändrad fasadfärg, höjning av skorsten och uppförande av trädäck. Sökanden avser att använda 

byggnaden som bostadsbyggnad. Ansökan gäller även dispens för befintlig glasdörr i en bastu 

på fastigheten. 

 

Ansökan inkom via ombud från Advokatfirman K. Då ansökan var bristfällig bads ombudet 

att komplettera ansökan. Ansökan har under sommar och höst 2018 kompletterats med en full-

makt och korrigerad situationsplan, dock av fastighetsägaren XX. Senaste komplettering 

inkom 2018-10-09. 

 

Fastighetsägaren ansökte även i januari 2018 (dnr E 2018-4) om strandskyddsdispens för om- 

och tillbyggnad samt ändrad användning av Trollåsstugan på aktuell fastighet. Nämnden av-

slog 20 februari ansökan med motiveringen att ett bostadshus på platsen genererar en avsevärt 

större hemfridszon jämfört med befintlig föreningslokal. I detta beslut förelades sökanden 

även att ta bort bastuns södra glasdörr, en tillbyggnadsdel och ett räcke på altanen med hän-

visning till nämndens beslut angående tillfällig filmkuliss 19 mars 2015, se nedan. 

 

Trollåsstugan ligger cirka 60 meter från Vänern och omgivningarna består av hällartad tall-

skog. I anslutning till huset, alldeles nära vattnet, ligger en bastubyggnad. Bygg- och miljö-

nämnden beviljade den 19 mars 2015 (dnr E 2015-059) dispens för att uppföra en filmkuliss i 

anslutning till bastun. Dispensen tidsbegränsades och det villkorades att platsen skulle återstäl-

las till utseendet den hade innan det att filmkulissen uppfördes när filminspelningen var över. 

 

Redan 2012 (dnr E 2012-300) ansökte nuvarande ägare om strandskyddsdispens för att ersätta 

den befintliga Trollåsstugan med ett nytt bostadshus. Nämnden avslog ansökan 22 november 

2012 med motiveringen att ett bostadshus på platsen genererar en avsevärt utökad hemfridszon 

jämfört med den befintliga föreningslokalen. 

 

I det nu aktuella ärendet ansöker fastighetsägaren om strandskyddsdispens för att få ändra den 

befintliga byggnadens utseende och användning. Den planerade om- och tillbyggnaden inne-

bär en liten tillbyggnad, en höjning av taket samt ny takkupa och en utökad altananläggning 

norr, söder och öster om byggnaden. 

 

Det aktuella ärendet inkluderar även en ansökan om dispens för befintlig glasdörr i en bastu. 

Denna glasdörr är densamma som bygg- och miljönämnden redan förelagt fastighetsägaren om 

att ta bort (dnr E 2018-4). 
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Forts BMN § 104 

 

Motiv för beslut 

 

Bestämmelser 

 

Fastigheten Knyttkärr 1:29 ligger inom strandskyddat område vid Vänern. Inom ett strand-

skyddat 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 ha fått färdas fritt. Det är också förbjudet att ändra byggnader eller byggnaders 

användning om det innebär att allmänheten i större utsträckning än tidigare avhålls från områ-

det. Vidare får man inte gräva eller förbereda för byggnader, anläggningar eller anordningar 

eller utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- eller djurarter (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 strand-

skyddsbestämmelserna 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 tillgång 

till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. 
 
Bygg- och miljönämnden har tillsyn över strandskyddet i Åmåls Kommun. I 26 kapitlet miljö-

balken regleras hur tillsynen ska bedrivas. Bland annat anges att tillsynsmyndigheten ska kon-

trollera efterlevnaden av miljöbalken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma 

rättelse om balkens bestämmelser har överskridits. Tillsynsmyndigheten får, för detta ändamål, 

meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken, domar och andra beslut 

som har meddelats med stöd av balken ska följas. Tillsynsmyndigheten får även förelägga den 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd vilken det finns bestämmelser om i miljö-

balken, att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande 

får förenas med viten. 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

 

Bygg- och miljönämnden bedömer att inget av de särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § miljö-

balken är tillämpligt gällande ombyggnation, tillbyggnad och ändrad användning av Trollåsstu-

gan från föreningslokal till privatbostad. Vidare bedömer bygg- och miljönämnden att de sökta 

åtgärderna strider mot strandskyddets syften då boende, och ett bostadshus, på platsen skulle 

generera en hemfridszon på ett helt annat sätt än den föreningsverksamhet, och föreningsbygg-

nad, som i dag finns på platsen. 

 

Trollåsstugan är en förhållandevis enkel byggnad helt omgiven av naturmark. De åtgärder som 

sökanden vill vidta på platsen skulle innebära en högre och mer omfattande byggnad med altan-

anläggningar på tre av husets sidor. De sökta förändringarna av byggnaden och dess använd-

ning innebär därför, enligt bygg- och miljönämndens bedömning, en avhållande effekt för all-

mänheten. Den sökta exploateringen riskerar även att släcka ut strandskyddet på platsen i en 

vidare omfattning eftersom en större byggnad på platsen kan uppfattas ha ett samband med den 

bastu som finns i närheten av Trollåsstugan. 
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Forts BMN § 104 
 

I den del av ansökan som gäller dispens för den befintliga glasdörren på södra sidan av bastun 

bedömer bygg- och miljönämnden att det inte heller här finns särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § 

miljöbalken. Bastuns ursprungliga utseende på södra kortsidan (se bilaga 6), med endast ett 

fönster, genererar en obefintlig hemfridszon som tillåter allmänheten att passera förbi byggna-

den på den naturmark som finns nära inpå byggnaden. Platsen har, med det ursprungliga utse-

endet, alltså betydelse för strandskyddets syften i dag. En stor glasdörr med full insyn ger en 

mycket mer avhållande effekt och en upplevelse av hemfridszon då man närmar sig byggnaden 

från söder. En permanent glasdörr på södra kortsidan strider alltså mot strandskyddets syfte 

gällande allmänhetens tillgång till strandområdet. 

 

Trollåsstugan är placerad inom ett område som är bedömt som riksintresse för friluftslivet 

enligt 3 kap miljöbalken samt inom område som utpekats av riksdagen som område med 

särskilda geografiska bestämmelser enligt 4 kap miljöbalken. I förarbetena till miljöbalken 

anges att ”Om ett strandskyddsområde är av särskild betydelse för naturvården eller friluftslivet 

bör normalt aldrig dispens medges.” (prop. 1997/98:45 del 2 s. 89). 

 

Bygg- och miljönämnden avslår, med anledning av ovanstående, fastighetsägarens ansökan 

gällande samtliga åtgärder.  

 

Bygg- och miljönämnden hänvisar till föreläggandet i bygg- och miljönämndens beslut med 

diarienummer E 2018-4, i vilket XX ålagts att återställa bastun till det utseende den hade innan 

filminspelningen av ”Den allvarsamma leken” 2015. 

 

Yrkanden 
 

Michael Karlsson (M) yrkar att nämnden ska bifalla strandskyddsdispens förutom för den del 

som avser glasdörr på bastu. 

 

Michael Karlsson (M) yrkar, i det fall nämnden beslutar att avslå strandskyddsdispens, att: 

 

”Kommunen omgående ska inleda förhandlingar med fastighetsägaren (tillika ägare av  

befintlig stuga till 100 procent) med avsikt att som kommun förvärva och på lämpligt sätt 

avveckla stugbyggnaden på platsen.” 

 

Göran Karlsson (S) yrkar att nämnden ska avslå strandskyddsdispens. 

 

Beslutsgång 
 

Ordföranden ställer avslag mot bifall och finner att nämnden beslutar att avslå strandskydds-

dispens. 

 

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att nämnden avslår detsamma. 
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Forts BMN § 104 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmel-

serna för om- och tillbyggnad och ändrad användning av Trollåsstugan samt för en befintlig 

glasdörr på bastu på fastigheten Knyttkärr 1:29 i Åmåls kommun. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar att debitera sökanden 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. Taxan täcker 

nämndens handlägg-ningskostnader och gäller oavsett om nämnden medger dispens eller inte. 

 

Reservation 

 

Michael Karlsson (M) anmäler reservation mot beslutet och följande motivering: 

 

”Byggnaden uppfördes 1946 och har under perioden 1946 – 2010 använts som förenings-

lokal. Föreningsverksamheten ser annorlunda ut i dag och föreningarna har avsagt sig att 

bruka byggnaden. Den har därmed inte använts för sitt tidigare ändamål under de senaste 

8 – 9 åren. 

 

Byggnaden är i dag privatägd. En privat bostadsbyggnad har ingen skyldighet att sörja för 

allmänhetens tillträde. Ägaren är dessutom registrerad ägare till all intilliggande mark vilket, 

för överskådlig tid, torde säkerställa ett bekymmersfritt tillträde till bostaden. 

 

Turister som besöker platsen kan inte veta vilket användningsområde byggnaden registrerats 

för. Deras förhållningssätt till området kommer (oavsett) att baseras på vad Allemansrätten 

förespråkar. Byggnaden är således endast att betrakta som mindre avhållande för den lilla 

del av ortsbefolkningen som flanerar i området men dessa vet sannolikt om att byggnaden 

numera är privatägd och att det allmänna tillträdet till huset därmed har begränsats. 

 

Jag finner det helt orimligt att på detta sätt bakbinda en privatperson, såväl äganderättsligt 

som ekonomiskt.” 

 

Upplysningar 

 

Underteckna och returnera det delgivningskvitto som följer med detta beslut. Att skriva under 

delgivningskvittot innebär endast att man tagit emot beslutet, inte att man har godtagit det. 

 

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

 

_______________________ 

Beslutet skickas till: 

XX 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 

Miljöenheten 
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BMN § 105   dnr E 2018-736 

 

Verksamhetsplan/tillsynsplan och behovsutredning, miljöenhetens verksamhets- 

område 2019 

 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Anna Rangfeldt daterad 2018-11-26 inklusive underlag 

behandlas. 

 

I tillsynsplanen redovisas de tillsynsaktiviteter och strategiska aktiviteter som planeras att 

genomföras inom respektive arbetsområde under 2019. Av tillsynsplanen framgår även de 

prioriteringar som gjorts utifrån behovsutredning och miljöenhetens tillgängliga resurser. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta förslaget till ”Tillsynsplan och behovsutred-

ning för bygg- och miljönämnden - avseende miljöenhetens verksamhetsområde 2019” 

och sänder den till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Miljöenheten 
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BMN § 106  dnr BYGG 2018-000169 

 

Samrådsyttrande till Lantmäteriet gällande ansökan om avstyckning från fastigheten 

Frillsäter 1:26 
 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-03 från plan- och byggnadsingenjör Fatima Åhl Sjöberg 

inklusive bilagor behandlas. 

 

XX och XX har ansökt om lantmäteriförrättning. Lantmäteriet har därefter begärt samråd 

med kommunen i ärendet. Förrättningen gällande avstyckning innebär en avvikelse från 

gällande byggnadsplan från 1958. 

 

Förslag till samrådsyttrande 
”Bygg- och miljönämnden avser att medge avvikelse från gällande byggnadsplan (15-STY-

1072, Frillsäter och Sörgården), där fastigheten Frillsäter 1:26 då tillåts styckas av i fyra (4) 

tomter jämfört byggnadsplanens plankarta som anger tre (3) tomter. Avvikelsen bedöms vara 

förenlig med planens syfte då det är att upplåta mindre byggnader i Tössebäcken. Avvikelsen 

bedöms således vara rimlig i förhållande till ovan angivna. 

 

Avvikelsen bedöms därtill vara möjlig i och med att den nya fastighetsbildningen kan medge 

att väg och VA-utbyggnad samordnas inom nuvarande fastighet Frillsäter 1:26 och förläggs i 

samma sträckning, samt möjlighet för fastigheten Frillsäter 1:36 att få en bättre anpassad väg 

till sin fastighet i samma sträckning (servitut upprättas). Avvikelsen innebär därtill att alla 

fastigheter i närområdet kan anslutas till kommunalt VA på gynnsamt sätt och dragning av 

ledningsrätt via parkområde fordras ej (GA:16), vilket var ett tidigare gällande förslag. 

 

Därtill innebär principen att tillåta fyra tomter inom fastigheten Frillsäter 1:26 att markens be-

fintliga terrängförhållanden bevaras och sparas i möjligaste mån, något som särskilt betonas i 

byggnadsplanen. Fyra tomter bedöms därtill få en homogen storlek i förhållande till varandra 

och speglar även områdets tomtstorlekar i stort.” 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 
Avvikelsen bedöms ara förenlig med planens syfte samt vara i så pass liten och begränsad om-

fattning att den kan genomföras. Därtill måste VA-utbyggnad ske, i enlighet med kommunalt 

beslut, för att området ska kunna användas på ett miljömässigt och ändamålsenligt sätt. Genom 

denna avvikelse görs bedömningen att utbyggnaden kan ske på ett rationellt, geografiskt an-

passat och ekonomiskt gynnsamt sätt. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna förslag till samrådsyttrande enligt ovan samt 

godta den avvikelse från gällande byggnadsplan som avstyckningen ifråga innebär. 

 

Upplysningar 
 

Detta beslut innebär inte att mark- eller byggnadsarbeten får påbörjas. Bygglov måste sökas 

först. 

__________________________ 

Beslutet skickas till: 

XX och XX 

Lantmäteriet 

Tillväxtenheten 
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BMN § 107 

 

Bygg- och miljönämndens budgetuppföljning 

 

Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning till och med 4 december 2018. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

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

lägger budgetuppföljningen till handlingarna 

 

_____________ 

 

 

 

 

BMN § 108 

 

Delegationsbeslut 
 

Följande dokument behandlas: 

 

- Sammanställning av delegationsbeslut från tillväxtenheten daterad 2018-10-04. 

- Sammanställning av delegationsbeslut från miljöenheten daterad 2018-12-03. 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

 

______________ 

 

 

 

 

BMN § 109 

 

Inbjudan till politikerutbildning 24 – 25 januari 
 

Inbjudan har skickats ut till nämnden. Anmälan via cathrine.edlund@amal.se 

 

Anmäler sig vid mötet gör Barbro Axelsson (S), Sofia Karlsson (S) och Rebecca Asp 

Olson (L). 

 

______________ 

 

 

 

 

  

mailto:cathrine.edlund@amal.se
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BMN § 110 

 

Avslutning 
 

Miljöenhetens medarbetare informerar om positiva resultat under senare tid, däribland sanering 

av förorenad mark efter en nedlagd bensinstation och minskning av fossila utsläpp med anled-

ning av att två större företag i kommunen bytt ut tidigare oljepannor mot bioolja respektive 

fjärrvärme. Miljöenheten har bidragit med rådgivning kring avveckling av oljepannor. 

 

Barbro Axelsson (S) tackar nämnd och tjänstemän för den gångna mandatperioden, för väl 

utfört arbete och gott samarbete. 

 

Tillträdande ordföranden Sofia Karlsson (S) avtackar avgående ordföranden Barbro Axelsson 

(S) med en blombukett. 

 

Barbro Axelsson (S) önskar nämnd och tjänstemän lycka till under kommande mandatperiod 

och tillönskar alla en God Jul och Gott Nytt År. 

 

 


