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BMN § 83 Val av justerare 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Rebecca Asp Olson (L) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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BMN § 84 Fastställande av ärendelista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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BMN § 85 Information om handläggning av 
avloppstillstånd 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden tackar föredraganden för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöinspektör Kent Gustawsson informerar om ärendegång och tar som exempel 

en äldre fastighet på landsbygd med gammal brunn. 

Miljöenheten kan vara behjälplig med platsbesök, en lista på befintliga entrepre-

nörer för fastighetsägarens eget val, nytt besök tillsammans med vald entreprenör, 

ansökningsblankett och ifyllande av ansökan. 

Ansökan diarieförs och tillstånd skrivs. Entreprenören ska lämna entreprenörs-

rapport till miljöenheten med tekniska uppgifter samt bilder före och efter. 

Miljöenheten granskar entreprenörsrapporten och avslutar ärendet. 

Miljöenheten meddelar teknik- och fritidsförvaltningen som planerar in slamsug-

ning och tömningstider. Fastighetsägaren faktureras ett engångsbelopp för miljö-

enhetens handläggningstid. 

Bedömningen för innevarande år är cirka 30 ärenden, hittills har 23 handlagts. 

__________  
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BMN § 86 Kommunrevisionens grundläggande 
granskning 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del i kommunrevisionens årliga grundläggande granskning besöker 

revisorerna nämnden för en dialog om verksamheten. 

Revisorernas frågeformulär besvaras. 

Beslutsunderlag 

- Till revisionen översända underlag: verksamhetsplan, internkontrollplan 

- Frågeformulär att besvara vid mötet 

__________  
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BMN § 87 Länsstyrelsens beslut om prövning 
av strandskyddsdispens, fastigheten Sjövik 1:7 
(Dnr E 2019-358) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöchef Anna Rangfeldt informerar om Länsstyrelsens beslut 2019-09-06 om 

att pröva kommunal strandskyddsdispens för förlängning av brygga, fastigheten 

Sjövik 1:7. 

Beslutsunderlag 

- Länsstyrelsens beslut 2019-09-06 

__________  
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BMN § 88 Föreläggande om borttagande av fyra 
glashus, Henriksholm 1:1 (Dnr E 2017-572) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av 26 kapitlet 9 § Miljöbalken (MB) 

och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet MB, att förelägga 

XXXX, personnummer XXXX, att: 

A. Ta bort glashus 1-4, belägna på fastigheten Henriksholm 1:1 (se bifogad karta 

och bilder) från det strandskyddade området. 

Åtgärderna ska vara utförda senast sex månader efter det att beslutet vunnit laga 

kraft. Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till 

skada. Eventuellt rivningsmaterial som uppkommer i samband med åtgärderna 

ska transporteras bort från strandskyddsområdet. 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 26 kapitlet 21 § MB att XXXX, 

personnummer XXXX, ska: 

B. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt A ska vara utförda skicka in 

bilder som styrker att föreläggandet utförts på tillfredställande sätt. Bilderna ska 

skickas till Miljöenheten, Åmåls Kommun, Box 62, 662 22 Åmål eller via e-post 

till bygg.miljo@amal.se 

Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av 27 kapitlet 1 § Miljöbalken, 1 

kapitlet 2 § och 9 kapitlet 5 § Förordning (1998:940) om avgifter för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken samt enligt kommunfullmäktiges taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område, att fakturera XXXX 3 760 kronor för 

handläggning av ärendet (4 timmar x 940 kronor/timme). Faktura skickas separat. 

Upplysningar 

Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra 

Götalands län enligt bifogad besvärshänvisning. 

Om en fastighetsägare väljer att inte genomföra åtgärder bygg- och miljönämnden 

ålägger denne i ett föreläggande kan nämnden komma att ansöka om att Krono-

fogdemyndigheten ska verkställa nämndens beslut. 

Miljöenheten har kontrollerat med tillväxtenhetens bygglovsavdelning som gör 

bedömningen att ingen prövning behöver göras utifrån plan- och bygglagen för 

glashus nr 5. 

Bifogat nämndens beslut finns ett delgivningskvitto. Underteckna och returnera 

detta. Ett undertecknat delgivningskvitto innebär inte att man accepterar beslutet 

utan endast att man tagit emot handlingen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden fick den 27 september 2017 in ansökan om strand-

skyddsdispens för fem befintliga glashus belägna på fastigheterna Henriksholm 
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1:1 respektive Henriksholm 1:4. Byggnaderna är 5,6 kvadratmeter stora och be-

står av trä och plexiglas. Glashusen hade uppförts under augusti 2017 i samband 

med ett projekt kallat "The 72 Hour Cabin". Projektet är ett nationellt marknads-

föringsprojekt initierat av Visit Sweden i samarbete med Västsvenska turistrådet, 

Dalslands turist AB, lokala entreprenörer och fastighetsägare XXXX. 

Den 14 november 2017 beviljade bygg- och miljönämnden strandskyddsdispens 

(BMN § 106) för de fem redan uppförda glashusen på fastigheterna Henriksholm 

1:1 och 1:4 i Åmåls kommun. 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, som den 27 november 2017 beslutade att ta 

upp ärendet till överprövning, upphävde bygg- och miljönämndens beslut i den 

del som gällde strandskyddsdispens för fyra glashus på fastigheten Henriksholm 

1:1, och beslutade som tillägg till nämndens beslut i den del som gäller strand-

skyddsdispens för ett glashus på fastigheten Henriksholm 1:4, att endast det 

markområde som byggnaden upptar får användas för ändamålet. 

Fastighetsägaren överklagade länsstyrelsens beslut avseende de fyra glashusen på 

Henriksholm 1:1 till mark- och miljödomstolen. Vänersborgs tingsrätt, mark- och 

miljödomstolen avslog överklagandet den 18 maj 2018. Länsstyrelsens beslut stod 

då fast. 

Fastighetsägaren överklagade mark- och miljödomstolens beslut till mark- och 

miljööverdomstolen. Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen beslutade den 

21 september 2018 att inte ge prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens 

avgörande står därför fast. 

Mark- och miljödomstolens avgörande innebär att Länsstyrelsens beslut om att 

inte bevilja dispens för hus 1-4 står fast. 

Bestämmelser 

Sjön Ånimmen omfattas av utvidgat strandskydd som sträcker sig 200 meter från 

strandlinjen. 

Fastigheterna Henriksholm 1:4 och Henriksholm 1:1 ligger helt respektive delvis 

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 hade 

fått färdas fritt. Det är också förbjudet att ändra byggnader eller byggnaders an-

vändning om det innebär att allmänheten i större utsträckning än tidigare avhålls 

från området. 

Vidare får man inte gräva eller förbereda för byggnader, anläggningar eller an-

ordningar eller utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- 

eller djurarter (7 kap 15 § MB). 

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

strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18 b MB). 

Vilka omständigheter som är att betrakta som särskilda skäl finns angivet i 

miljöbalken (7 kap 18 c § MB). 
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Dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast ges om det är förenligt med 

skyddets syfte (7 kap 26 § MB). En dispens får förenas med villkor (16 kap 2 § 

MB). 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemans-

rättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växt-

livet på land och i vatten. 

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över strandskyddet i Åmåls Kommun. I 26 

kapitlet miljöbalken regleras hur tillsynen ska bedrivas. Bland annat anges att 

tillsynsmyndigheten ska kontrollera 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 föreläggan-

den 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 bestäm-

melser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 

tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten. 

Sjön Ånimmen är belägen inom Dalslands sjö- och kanalsystem vilket enligt 4 

kap 1-2 §§ Miljöbalken är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kultur-

värden. Området har också i kommunens översiktsplan pekats ut som riksintresse 

för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Nämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens för fastigheterna Henriksholm 

1:1 och Henriksholm 1:4 har överprövats av Länsstyrelsen som upphävde delar av 

beslutet och ändrade delar av beslutet. Vidare överklagades länsstyrelsens beslut, 

av XXXX, och det överklagandet avslogs i mark- och miljödomstolen. Det 

beslutet överklagades också, men mark-och miljööverdomstolen gav inte pröv-

ningstillstånd. Denna ärendegång har gett nämnden vägledning i bedömning kring 

glashus 1-4 (se bilagda beslut från överinstans). 

Glashus nr 1-4 ska tas bort eftersom de aktuella byggnaderna, enligt bedömning 

av överinstans, strider mot strandskyddets syften genom sin avhållande effekt för 

en besökande allmänhet. Glashus 1-4 har placerats mitt i den allemansrättsligt 

tillgängliga naturmiljön utan kontakt med öns herrgård. Glashus1-4 ger, i sin nu-

varande placering, området ett intryck av att vara ianspråktaget för privat bruk 

och hindrar och avhåller därmed allmänheten från att passera och uppehålla sig på 

land och i vattenområdet invid ön. 

Eftersom de glashus XXXX sökt strandskyddsdispens för redan hade uppförts blir 

konsekvensen av en nekad dispens för glashus 1-4 att dessa måste tas bort. Bygg- 

och miljönämnden förelägger XXXX att ta bort glashus 1-4. 

Åmåls kommun vill värna om tillväxt och turism i hela kommunen. Bygg- och 

miljönämndens uppgift i detta ärende är dock att tillse att gällande lagar och 

domstolsbeslut följs.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från miljöchef Anna Rangfeldt 2019-08-12 inkl. bilagor 
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- Beslut i BMN 2017-11-14 

- Beslut i Länsstyrelsen Västra Götaland 2018-02-28 

- Beslut i mark- och miljödomstolen 2018-05-18 

- Beslut i mark- och miljööverdomstolen 2018-09-21 

Yrkande 

Sofia Karlsson (S) yrkar att föreläggandet inte ska förenas med vite. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden ska besluta 

om föreläggande utan vite. 

Beslutet skickas till 

XXXX 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 89 Bygglovsansökan för nybyggnad av 
radhus och kedjehus, fastigheterna Höganäs 
1:45-1:59 (Dnr BYGG 2019-000090) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg - och miljönämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 § punkt 2 Plan- och 

bygglagen (PBL) att avslå bygglov för nybyggnad av radhus och kedjehus på 

fastigheterna Höganäs 1:45-1:59. 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

Avgiften för avslag uppgår till 8 000 kronor i enlighet med taxa beslutad av 

kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Sammanfattning av ärendet 

Sötsjöbaden Näsudden AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av radhus och 

kedjehus på fastigheterna Höganäs 1:45-1:59. 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Detaljplanen medger endast be-

byggelse av radhus för aktuella fastigheter och reglerar även hur höga husen får 

vara. Denna höjd anges som högsta totala höjd i meter över nollplanet. 

Det finns även bestämmelser för byggnadernas utformning, såsom färg- och 

materialval. Enligt detaljplanen ska fasader vara i trä eller puts och tak ska vara 

tegelröda takpannor av betong eller tegel, eller falsad bandplåt i rött eller svart.  

I ansökan anges att fasaderna för kedjehusen ska vara målade i falusvart, vilket 

kan anses vara ett tänkbart val enligt planbeskrivningen. Taken för kedjehusen 

ska vara sedumtak, vilket går i linje med detaljplanens bestämmelse om ekolo-

giskt byggande. 

Fasaderna för radhusen anges vara i järnvitriolbehandlat trä, vilket kan anses som 

lämpligt. Taken för radhusen anges dock som plåttak i aluzink, vilket inte alls 

stämmer överens med detaljplanen.  

Ansökan omfattar fastigheterna Höganäs 1:45-1:59, dvs. 15 fastigheter. 

Ansökan strider mot gällande detaljplan avseende byggnadstyp och byggnads-

höjd. 

Fastigheterna 1:45-1:52 är tänkta att bebyggas med radhus. Fastigheterna 1:53-

1:59 är tänkta att bebyggas med kedjehus. Här är även fastigheten 1:55 tänkt att 

styckas av till två fastigheter, i ansökan benämnda 1:55a och 1:55b. 

Ansökan omfattar totalt 8 radhus och 8 kedjehus. Att ansökan omfattar hälften (8 

stycken) kedjehus innebär stor avvikelse från detaljplanen avseende byggnadstyp. 
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Detaljplanen anger även en högsta tillåtna byggnadshöjd, som överskrids med 

mellan 1,8 och 2,5 meter vad gäller fastigheterna 1:45-1:55, vilket är en stor 

avvikelse från detaljplanen. Fastigheterna 1:56-1:59 har dock en byggnadshöjd 

som ryms inom detaljplanens bestämmelser, även om byggnadstypen på dessa 

fastigheter strider mot detaljplanen.  

Berörda ägare till grannfastigheterna har haft möjlighet att yttra sig. Av tolv 

inkomna svar har fem anmält synpunkter/erinran. 

Bestämmelser 

Utdrag ur lagrum: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, 

om åtgärden inte strider mot detaljplanen, 9 kap 30 § p 2 Plan- och bygglagen 

(PBL). 

Bygg- och miljönämndens bedömning  

Nämnden finner att bygglov inte kan beviljas då förslaget avviker alltför mycket 

från detaljplanen samt att en del berörda grannar har synpunkter på avvikelserna. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovsingenjör Fatima Åhl Sjöberg daterad 

2019-09-09 inkl. bilagor 

- Ansökan om bygglov 

Beslutet skickas till 

Sötsjöbaden Näsudden AB, Åsgatan 7, 662 34 Åmål 

Tillväxtenheten 

__________  
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BMN § 90 Bygglovsansökan för nybyggnad av 
industribyggnad, fastigheten Åmåls-Nygård 
1:84 (Dnr BYGG 2019-000079) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 9 kap 22 § 2 st. Plan- och 

bygglagen (PBL) att avvisa ansökan om bygglov för nybyggnad av 

industribyggnad, fastigheten Åmåls-Nygård 1:84. 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas, se bilaga. För avvisningen utgår ingen avgift. 

Sammanfattning av ärendet 

Salfit Fastigheter AB har, via XXXX, ansökt om bygglov för nybyggnad av 

industribyggnad på fastigheten Åmåls-Nygård 1:84. Fastigheten ligger inom 

detaljplanerat område och marken ska enligt gällande detaljplan användas för 

industriändamål. 

Sökanden har förelagts att komplettera sin ansökan med en nybyggnadskarta som 

visar byggnadens tänkta placering på fastigheten, en brandskyddsbeskrivning 

samt förslag på kontrollansvarig. Föreläggandet innehöll även en upplysning om 

att ansökan kan komma att avvisas eller avgöras i befintligt skick om föreläggan-

det inte följs. Ingen av dessa kompletteringar har inkommit och sökanden har inte 

heller ifrågasatt föreläggandet.  

Bestämmelser 

Utdrag ur lagrum: Plan- och bygglagen 9 kap 22 §: Om ansökningen är ofullstän-

dig får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss 

tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att 

avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggan-

det inte följs. 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Bygg- och miljönämnden bedömer att ansökan ska avvisas då de kompletteringar 

som krävs inte har lämnats in. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovsingenjör Fatima Åhl Sjöberg, daterad 

2019-09-09 inkl. bilagor 

- Ansökan om bygglov 

Beslutet skickas till 

Salfit Fastigheter AB, c/o XXXX, Björkhagsvägen 12, 654 61 Karlstad 

Tillväxtenheten  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BMN § 91 Verksamhetsberättelse tertial 2 2019, 
bygg- och miljönämnden (Dnr E 2019-489) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden lägger verksamhetsberättelsen för tertial 2 till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelse avseende bygg- och miljönämndens verksamhet under 

tertial 2 behandlas. 

Beslutsunderlag 

- Verksamhetsberättelse tertial 2 avseende bygg- och miljönämnden, daterad 

2019-09-04 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BMN § 92 Delårsuppföljning av Tillsynsplan 
2019 avseende miljöenhetens verksamhets-
område (Dnr E 2019-489) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden lägger delårsuppföljningen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöchef Anna Rangfeldt redovisar delårsuppföljning av miljöenhetens 

tillsynsplan för 2019. 

Beslutsunderlag 

- Delårsuppföljning Tillsynsplan 2019 miljöenheten, daterad 2019-09-04 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BMN § 93 Verksamhetsplan 2020, bygg- och 
miljönämnden (Dnr E 2019-344) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2020 avseende bygg- 

och miljönämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Varje politisk nämnd i Åmåls kommun ska ha en övergripande verksamhetsplan 

som beskriver det arbete som bedrivs under nämnden. 

Förslag till verksamhetsplan 2020 avseende bygg- och miljönämnden har utarbe-

tats. Förslaget och dess inriktningsmål har sin utgångspunkt i Vision 2020 och de 

strategiska utvecklingsområden och strategiska mål kommunfullmäktige beslutat 

om. 

Detaljerad Tillsynsplan 2020 avseende miljöenhetens verksamhet utarbetas och 

beslutas separat. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till verksamhetsplan 2020 avseende bygg- och miljönämnden (lilla vp) 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

Ekonomienheten 

__________  



 

 

  
Sammanträdesprotokoll  

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-09-17  18 (21) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BMN § 94 Bygg- och miljönämndens budget 
2020 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att ställa sig bakom budgetutskottets 

förslag om oförändrad budget 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetutskottets protokoll 2019-05-16 redovisas. Budget 2020 avseende 

nämnden föreslås vara oförändrad och därmed uppgå till 202 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

- Budgetutskottets protokoll 2019-05-16 § 6 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

Ekonomienheten 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BMN § 95 Budgetuppföljning, bygg- och 
miljönämndens budget 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för 

närvarande och lägger budgetuppföljningen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning av nämndens budget, till 

och med 2019-09-16. 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BMN § 96 Rapportering av delegationsbeslut, 
rapport miljösanktionsavgift 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut om miljösanktionsavgifter ska rapporteras och protokollföras 

separat. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Angelika Samuelsson har fattat beslut 

om miljösanktionsavgift avseende kontroll av utsläpp av växthusgaser, Coop Väst 

AB, fastigheten Castro 27 (Dnr E 2019-125). 

Övriga delegationsbeslut enligt enheternas delegationslistor. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut tillväxtenheten 2019-06-04--09-09 

- Delegationsbeslut miljöenheten 2019-08-12--09-09 

- Delegationsbeslut miljösanktionsavgift 2019-07-16 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BMN § 97 Övriga frågor 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden tar del av inbjudan till två kommande föreläsningar den 

23 september samt 1 oktober. 

Nämnden informeras om kommande politikerenkät från kanslienheten. 

Underlag 

- Inbjudan föreläsningar 

- Politikerenkät 

__________ 


