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BMN § 110 Val av justerare 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Rebecca Asp Olson utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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BMN § 111 Fastställande av ärendelista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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BMN § 112 Information om avloppstillstånd, 
fortsättning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden tackar föredraganden för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Som en fortsättning på tidigare informationer om dels handläggning av avlopps-

tillstånd, dels lagstiftning, informerar miljö- och hälsoskyddsinspektör Kent 

Gustawsson nämnden om tekniker för avloppsanläggningar såsom markbäddar, 

minireningsverk, slutna tankar och gråvattenfilter. De sistnämnda kan lämpa sig 

för fritidsboenden. 

Målet om utförd inventering och statusbedömning i hela kommunen har fått 

flyttas fram, från år 2020 till beräknat klart år 2030. Personalomsättningar och 

resursbrist är förklaringen. Pågående arbete med ny VA-plan kan komma att 

påverka prioriteringar av områden.  

__________  
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BMN § 113 Återlämnande av överlåten 
miljötillsyn av Åmåls Djuphamn, Åmål 5:2, till 
Länsstyrelsen (E-2019-552) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att från och med 1 januari 2020 återlämna den 

överlåtna miljötillsynen av Åmåls djuphamn, Åmål 5:2, till Länsstyrelsen Västra 

Götalands län. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter en ansökan från kommunen beslutade länsstyrelsen 1999-03-15, med stöd 

av 44 a § miljöskyddslagen, att från och med 1999-03-15 överlåta till bygg- och 

miljönämnden att utöva tillsynen över all miljöfarlig verksamhet i kommunen 

med beteckningen B (tillståndspliktiga verksamheter) i miljöskyddsförordningen 

utom bergtäkter, Åmåls avloppsreningsverk och Östby avfallsupplag. Senare har 

länsstyrelsen överlåtit även miljötillsynen av bergtäkter. 

Miljöprövningsdelegationen, länsstyrelsen meddelade 2009-07-22 Åmåls 

kommun tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad hamnverksamhet 

inom Åmåls djuphamn, fastighet Åmål 5:2. Tillståndet omfattade en hantering av 

högst 200 000 ton gods (sten- och trämaterial) per år. Av länsstyrelsens redogör-

else i tillståndsärendet framgick att bygg- och miljönämnden var ansvarig tillsyns-

myndighet. Miljöenheten har därefter utfört regelbunden tillsyn av djuphamnen. 

Åmåls kommun är fastighetsägare till Åmål 5:2. Under senare år har kommunens 

tillväxtenhet stått som verksamhetsutövare av Åmåls djuphamn. Miljöenhetens 

och bygg- och miljönämndens synpunkter och krav på åtgärder har under denna 

tid därmed riktats mot tillväxtenheten. 

Miljöenheten och tillväxtenheten tillhör båda kommunstyrelseförvaltningen vilket 

kan innebära risk för jävsförhållande vid miljötillsyn av djuphamnen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse inklusive bilagor från miljöinspektör Ulf Malmsten, 2019-11-12 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, e-post 

Lotta Sahlin Skoog, Länsstyrelsen Västra Götalands län, e-post 

Tillväxtenheten 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 114 Länsstyrelsens upphävande av 
kommunal strandskyddsdispens, Sjövik 1:7 
(E 2019-358) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-08-13 att bevilja strandskyddsdispens 

för förlängning av befintlig brygga på fastigheten Sjövik 1:7, med cirka 10 meter. 

Länsstyrelsen beslutade 2019-11-01 att upphäva bygg- och miljönämndens beslut. 

Länsstyrelsen gör en annan bedömning av såväl de särskilda skälen för strand-

skyddsdispens som strandskyddets syfte enligt miljöbalken. 

Underlag 

Länsstyrelsens beslut 2019-11-01 

__________  
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BMN § 115 Uppföljning av internkontroll 2019, 
avseende bygg- och miljönämnden (E 2019-597) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 

2019 avseende nämnden samt att åtgärder med anledning av noterad avvikelse ska 

redovisas till nämnden i januari 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll är ett verktyg för att styra verksamhet och ekonomi, säkerställa att 

lagar och regler följs och att fastställda mål uppfylls. Regler för intern kontroll 

finns i kommunallagen och i kommunens reglemente för intern kontroll. 

Resultatet av uppföljningen ska rapporteras till styrelsen/nämnden i den omfatt-

ning som fastställs i internkontrollplanen. 

Uppföljning av noterade avvikelser ska ske på nämndens sammanträde i januari 

2020. Resultaten av uppföljningen är följande: 

Rutin för inspektion 
livsmedelsanläggning 
Miljöenheten 

Ingen avvikelse Befintlig rutin har under oktober 
2019 uppdaterats. Inspektörerna lär 
sig nya saker hela tiden bland 
annat genom att möta verksam-
hetsutövare, fortbildning, utbyte 
med andra inspektörer inom till 
exempel miljösamverkan Västra 
Götaland.  

Rutin för att registrera 
och bekräfta inkommen 
handling i ECOS2 

Miljöenheten 
 

Liten avvikelse -
processen/rutinen 
behöver utvecklas/ 
förbättras 

Rutiner för ECOS2 har granskats 
och det kan konstateras att be-
fintliga rutiner behöver ses över. 
Åtgärder behöver vidtas under året 
och redovisas till nämnden i januari. 
 
90 % av ärendena bekräftas/avgörs 
inom en vecka. Målsättning: 100 % 
bekräftade/avgjorda inom en vecka. 
I 10 % av ärendena har bekräftelse/ 
avgörande dröjt mer än 1 vecka. 

Rutin för hantering av 
bygglov inom detaljplan 
Tillväxtenheten  

Ingen avvikelse Inga åtgärder nödvändiga. 
 
8 av 10 bygglov överensstämmer 
med gällande detaljplan. I 2 fall 
konstaterades avvikelse. I det ena 
fallet var avvikelsen förenlig med 
planens syfte och bygglov kunde 
beviljas. I det andra fallet var av-
vikelsen inte förenlig med planens 
syfte och bygglov beviljades inte. 

 



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-11-12  9 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av nämndens internkontrollplan 2019 från miljöchef Anna Rangfeldt 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

Miljöenheten 

Tillväxtenheten 

  

__________  
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BMN § 116 Revidering av delegerings-
reglemente för bygg- och miljönämnden, 
avseende miljöenheten (E 2019-598) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta Delegeringsreglemente för bygg- och 

miljönämnden, avseende miljöenhetens verksamhet. Delegeringsreglementet ska 

träda i kraft 2019-12-14 och gälla tills annat beslutas. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöenheten har sett över delegeringsreglementet och lämnat förslag till upp-

dateringar till följd av förändringar i: 

- lagstiftningen på EU-nivå inom livsmedelsområdet, träder i kraft 2019-12-14 

- fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen, KF 2019-09-24 

- omorganisation inom kommunstyrelseförvaltningen, träder i kraft 2020-01-01. 

EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelsområdet träder i kraft 14 december 

2019, vilket innebär att nuvarande delegeringsreglemente inte kommer att ha rätt 

hänvisningar till lagstöd. Utan en uppdatering skulle lagstöd saknas efter den 14 

december för beslut genom delegation. 

I Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen har ansvaret för tillsyn 

av receptfria läkemedel flyttats från bygg- och miljönämnden till välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden. Dessa punkter har därför tagits bort i delegeringsregle-

mentet. 

Omorganisationen av kommunstyrelseförvaltningen innebär att miljöstrategen 

inte längre kommer tillhöra miljöenheten varför denna funktion tagits bort som 

delegat. 

Förslaget innehåller även ett tillägg inom miljöområdet, med en punkt som rör 

yttrande till tillståndsmyndighet om ändring av villkor, miljöbalken 24 kap 13 §. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Anna Rangfeldt  2019-11-06 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2019-11-12  11 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BMN § 117 Avsägelser av uppdrag i bygg- och 
miljönämnden 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Carina Carlsson (S) och Ulrika Gundahl (V) har avsagt sig uppdrag som ersättare 

i bygg- och miljönämnden. 

__________  
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BMN § 118 Beloppsbilaga arvoden 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden delges beloppsbilaga till Arvodesreglemente för Åmåls kommun. 

Underlag 

Beloppsbilaga till arvodesreglemente 

__________  
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BMN § 119 Budgetuppföljning av nämndens 
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 2019-11-11. 

__________  
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BMN § 120 Rapportering av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 

Delegationslista tillväxtenheten till och med 2019-11-05 

Delegationslista miljöenheten till och med 2019-10-31 

__________  
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BMN § 121 Datumändring nästa sammanträde 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Sofia Karlsson (S) föreslår att nämndens sammanträde i december flyttas till den 

onsdagen den 4 december 09:30, med förmöten 09.00. 

__________  
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BMN § 122 Sammanträdestider 2020 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden fastställer sammanträdestider för 2020 enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden sammanträder tisdagar 09.30, med förmöten 09.00. Beredning hålls 

tisdagar 10.00. 

För 2020 föreslås följande sammanträdesdatum: 

Nämnd: 21 januari, 18 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni, 25 augusti, 

15 september, 13 oktober, 10 november, 8 december. 

Beredning. 14 januari, 11 februari, 10 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 18 augusti, 

8 september, 6 oktober, 3 november, 2 december. 

Beslutsunderlag 

Förslag sammanträden 2020 

 

Beslutet skickas till 
 

Miljöenheten 

Tillväxtenheten 

Kanslienheten 

__________  
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BMN § 123 Övriga frågor 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöchef Anna Rangfeldt kommer inför beslutet om tillsynsplan att distribuera 

material för genomläsning. Beslutsunderlag sänds i vanlig ordning med kallelsen. 

__________ 


