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BMN § 1 Val av justerare 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Rebecca Asp Olson (L) väljs att justera dagens protokoll. 

__________  
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BMN § 2 Godkännande av ärendelista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________  
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BMN § 3 Information: nya ersättare 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av avsägelser har två nya ersättare valts i bygg- och miljönämnden 

för resterande tid av mandatperioden. Olof Eriksson (S) och Hussam Hawarne (V) 

hälsas välkomna. 

__________  
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BMN § 4 Presentation av tf enhetschef plan och 
fastighet 

Sammanfattning av ärendet 

Björn Wennerström, tillförordnad chef för plan- och fastighetsenheten, 

presenterar sig själv. Björn har en lång bakgrund inom bygg- och 

fastighetsbranschen och har tidigare varit verksam i Åmåls kommunen som 

konsult, bland annat för arrendeärenden. Björn jobbar även nu som konsult på 

ÅKAB med förvaltningsfrågor samt bygg- och projektledning. 

Björn har en tidsbegränsad anställning som enhetschef för plan och 

fastighetsenheten i tre månader och har sitt kontor på stadshuset. Rekrytering av 

en ordinarie chef för plan- och fastighetsenheten pågår. 

__________  
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BMN § 5 Bygglovsansökan för nybyggnad av 
enbostadshus och garage, Kilarna 1:7 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen 

(PBL) bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 

Kilarna 1:7. 

Upplysningar 

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. Sökande ska kontakta plan- och 

fastighetsenheten 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. 

Miljöenheten ska kontaktas gällande avloppsfrågan. 

Sammanfattning av ärendet 

XXXXXX ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på 

fastigheten Kilarna 1:7. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område, inom strandskyddat område, 

inom LIS-område, utanför biotopskyddat område och berörs inte av några 

fornlämningar. Strandskyddsdispens beviljades den 6 november 2019 och 

godkändes av länsstyrelsen den 15 november 2019. 

Yttranden 

Berörda ägare till grannfastigheterna har haft möjlighet att yttra sig över 

föreslagen placering, varav en ägare hade synpunkter gällande byggnadernas 

avstånd från befintlig väg, total höjd på bostadshuset samt hur den sökande avser 

hantera ökat vattentryck på vägen vid förändring av marknivån intill vägen. 

Motiv för beslut 

Bestämmelser 

Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Bygg- och miljönämnden bedömer att bygglov kan lämnas för föreslagen åtgärd. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovsingenjör Fatima Åhl Sjöberg 2020-01-

10 med bilagor 

Beslutet skickas till 

Sökande 

Kontrollansvarig 

Plan- och fastighetsenheten 

__________  
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BMN § 6 Förhandsbeskedsansökan för 
nybyggnad av transformatorstation, Myren 1:1 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 9 kap 17 § Plan- och bygglagen 

(PBL) bevilja förhandsbesked för nybyggnad av transformatorstation på 

fastigheten Myren 1:1. 

Upplysningar 

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 

kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från 

den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 

Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 

Sammanfattning av ärendet 

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av 

transformatorstation på fastigheten Myren 1:1 som ligger i Ånimskog. 

Den sökande har för avsikt att stycka av en del av fastigheten Myren 1:1 för att 

bygga en transformatorstation som ska ta emot ström från en befintlig 

vindkraftspark i Kingebol. Tilltänkt avstyckning av fastigheten ligger utanför 

detaljplanerat område, utanför strandskyddat område, utanför biotopskyddat 

område och berörs inte av några fornlämningar. 

Bestämmelser 

Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 17 § 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Bygg- och miljönämndens bedömning är att förhandsbesked för föreslagen åtgärd 

kan lämnas med stöd av 9 kap 17 § PBL. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Thomas Carlson 2020-01-02 med 

bilagor 

Beslutet skickas till 

Vattenfall eldistribution AB, Österlånggatan 60, 461 34 Trollhättan 

Tillväxtenheten 

__________  
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BMN § 7 Bruttolista internkontrollplan 2020 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden utser följande processer att ingå i nämndens 

internkontrollplan 2020: 

- Rutin för hantering av bygglov inom detaljplan 

- Rutin för föreläggande livsmedelsanläggning 

- Rutin inspektion hälsoskydd förskola och skola 

- Kompetens försörjningsplan 

Uppföljning ska ske på nämndens sammanträde i november 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

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

att lagar och regler efterföljs samt att fastställda mål uppfylls. Regler för intern 

kontroll finns i kommunallagen samt i kommunens reglemente intern kontroll. 

I arbetet med 2020 års internkontrollplan har enheterna tagit fram en så kallad 

bruttolista med ett antal tänkbara processer som kan ingå i internkontrollplanen. 

Utifrån listan föreslås nämnden välja 3-5 rutiner som ska ingå i internkontrollplan 

2020. 

Genom att besluta om antagande av internkontrollplan för 2020 och uppföljning 

av valda rutiner bidrar nämnden till att öka måluppfyllelsen i nämndens andra och 

tredje inriktningsmål. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till internkontrollplan 2020 för bygg- och miljönämnden, 2020-01-03 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

Plan- och fastighetsenheten 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

__________  
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BMN § 8 Uppföljning internkontrollplan 2019 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner utförda åtgärder avseende noterade 

avvikelser vid utförd internkontroll 2019 och lämnar informationen vidare till 

kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 

När internkontrollen följdes upp 2019 noterades mindre avvikelser gällande rutin 

för att registrera och bekräfta inkommen handling i ECOS2 för miljöenheten. 

Det åtgärder som bedömdes nödvändiga var: 

1. Utbildning av systemansvarig – vilket utfördes i november 2019. ECOS 

SYSTEM (kurs för systemansvarig) och ECOS RAPPORTER (för att få 

ut data ur databasen). 

2. Genomgång av öppna ärenden – kommer utföras av varje handläggare 

efter genomgång av uppdateringar i ECOS (miljöenhetens möte 2020-

01-20). 

3. Uppdatering av rutiner och genomgång med samtliga handläggare – 

Systemansvarig, har 2020-01-14, uppdaterat rutinerna för att skapa 

nytt ärende, registrera och bekräfta inkommen handling, ändra i en 

upprättad handling. Genomgång kommer utföras vid miljöenhetens 

möte 2020-01-20. 

Miljöchef Anna Rangfeldt rapporterar att ovannämnda åtgärder är genomförda. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från miljöchef Anna Rangfeldt, 2020-01-15 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

__________  
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BMN § 9 Uppdatering av 
delegeringsreglemente för miljöenheten 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden antar delegeringsreglementet att gälla från dagens 

datum tills annat beslutas. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegeringsreglementet är ett levande dokument och bör fortlöpande hållas 

aktuellt och anpassas till nämndens aktuella ansvarsområde och förvaltningens 

organisation. 

Miljöenheten ser behov av uppdatering i delegeringsreglementet då regeringen, 

till följd av att EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 trätt i kraft i december 

2019, den 14 november 2019 beslutat om tillkännagivanden och 

förordningsändringar. 

Miljöenheten ser också behov av uppdatering i delegeringsreglementet med 

anledning av den nya taxan fastställts av KF hösten 2019 (Beslut KF § 187 2019-

11-26). 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från miljöchef Anna Rangfeldt, 2020-01-15 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 10 Tillsynsplan avseende miljöenhetens 
verksamhet – miljöbalken 2020-2022 

Bygg- och miljönämndens beslut 

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

miljönämnden avseende miljöenhetens verksamhet - miljöbalken 2020-2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden har beslutat om inriktningsmål (BMN § 66, 2019-06-

11) och sedan tagit fram en verksamhetsplan (BMN § 93, 2019-09-14) för 

nämndens verksamhet 2020 – gällande nämndens samlade ansvar inom bygg och 

miljöområdet.  

Tillsynsplan för bygg- och miljönämnden avseende miljöenhetens verksamhet - 

miljöbalken 2020-2022 beskriver vilka tillsynsinsatser som prioriteras inom 

miljöenhetens område och den fungerar som vägledning för såväl nämnd som 

handläggare för att kunna följa upp under året och vid behov göra nya 

prioriteringar.  

Syftet med att ta fram en tillsynsplan är dels lagefterlevnad men också för att 

planering är viktig för att tillsyn och kontroll ska få effekt. Tillsynsplanen är ett 

verktyg för ledning och styrning av verksamheten. Tillsynsplanen är ett redskap 

för handläggare/enhetschef där prioriteringar är gjorda utifrån lokala 

förutsättningar så att medarbetarna vet vad som förväntas av enheten under året. 

Beslutsunderlag 

- Tillsynsplan 2020-2022 för bygg- och miljönämnden avseende miljöenhetens 

verksamhet - miljöbalken 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

Kommunstyrelsen 

__________  
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BMN § 11 Kontrollplan för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet 2020-2022 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta Kontrollplan för offentlig kontroll 

inom livsmedelsområdet 2020-2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kontrollplan för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet är den operativa 

kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll 

inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns i EUs 

livsmedelslagstiftning för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 

livsmedelslagstiftningen. 

Under perioden 2020- 2022 kommer bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun 

att: 

- utföra planerad kontroll av samtliga livsmedelsanläggningar i kommunen, 

- utföra samordnade livsmedelskontroller med kranskommunerna för att öka 

likvärdig kontroll, 

- bedriva tillsyn utifrån de operativa målen på berörda anläggningar. 

Utöver den planerade kontrollen tillkommer övrig offentlig kontroll såsom 

uppföljande kontroller, utredningar av misstänkta matförgiftningar och andra 

klagomål, registrering, remissyttranden, riskklassning av nya anläggningar, 

avregistreringar, information, rådgivning samt framtagande av rutiner och mallar i 

Ecos, bevakning av livstecknet och iRASFF med mera. 

Beslutsunderlag 

- Kontrollplan för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 2020-2022 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 12 Information: Länsstyrelsens 
uppföljning av miljöbalkstillsynen i Åmåls 
kommun, svar på kommunens återrapportering 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen genomförde den 23 oktober 2018 en uppföljning av 

miljöbalkstillsynen i Åmåls kommun. I en rapport daterad 6 december 2018 

redovisade Länsstyrelsen resultatet från uppföljningen och lämnade synpunkter på 

förbättringar av verksamheten. 

Bygg- och miljönämnden har lämnat in en redovisning den 22 maj 2019. I den 

redogör nämnden för de insatser som genomförts och som kan genomföras som 

ett svar på Länsstyrelsens synpunkter. Redovisningen kompletterades den 6 

december med den nya taxan för miljöbalkstillsyn som kommunen antagit. 

I dokumentet Länsstyrelsens uppföljning av miljöbalkstillsynen i Åmåls kommun, 

svar på kommunens återrapportering delger Länsstyrelsen sin bedömning av de 

åtgärder som kommunen redovisat och avslutar med denna skrivelse ärendet om 

uppföljning av miljöbalkstillsynen i Åmåls kommun. 

Beslutsunderlag 

- Länsstyrelsens uppföljning av miljöbalkstillsynen i Åmåls kommun, svar på 

kommunens återrapportering, 2020-01-03 

__________  
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BMN § 13 Information: 
Miljöprövningsdelegationens beslut, Vindpark 
Fröskog 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöchef Anna Rangfeldt informerar om ett beslut från Länsstyrelsens 

miljöprövningdelegation om förlängning av igångsättningstiden i tillstånd till 

miljöfarlig verksamhet för en vindpark i Fröskog. 

Miljöprövningsdelegationen gav den 3 oktober 2013 (dnr 551-18164-2011) 

tillstånd till vindkraftverksamhet på fastigheterna Kesebol 1:8 m.fl. i Åmåls 

kommun. Tillståndet överklagades och Mark- och miljööverdomstolen fastställde 

slutligen Miljöprövningsdelegationens beslut genom dom den 23 oktober 2014 i 

mål nr M 4107-14. Verksamheten ska ha satts igång senast fem år efter att 

beslutet fick laga kraft. 

Veddige Vindkraft AB (sökanden) har ansökt om förlängd igångsättningstid med 

anledning av att det har inte gått att få till stånd anslutning till överliggande elnät. 

Arbetet med nätanslutning påbörjades redan under ansökningsförfarandet. Arbetet 

har därefter pågått kontinuerligt. 

Miljöprövningsdelegationen anser att det finns giltiga skäl för att förlänga 

igångsättningstiden och beslutade den 9 januari 2020 att medge en förlängning av 

igångsättningstid till den 23 oktober 2024. 

Beslutsunderlag 

- Beslut från miljöprövningsdelegation 2020-01-09 

__________  
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BMN § 14 Information om mötesarvoden 2019 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar indexuppräkningen för arvoden 2020 enligt 

bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls kommuns arvoden för förtroendevalda följer utvecklingen av 

riksdagsledamöternas arvode i enlighet med Åmåls kommuns arvodesreglemente. 

En indexuppräkning har gjorts för arvoden för förtroendevalda i Åmåls kommun 

under perioden 1 januari – 31 december 2020, vilket redovisas i beloppsbilagan. 

Beslutsunderlag 

- Beloppsbilaga 2020 till arvodesreglemente 

__________  
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BMN § 15 Rapportering av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg-och miljönämnden godkänner rapporteringen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

- Delegationslista tillväxtenheten till och med 2020-01-13 

- Delegationslista miljöenheten till och med 2020-01-12 

__________  
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BMN § 16 Övriga frågor 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöchef Anna Rangfeldt och Anders Bäckström (C) rapporterar från ett 

seminarium om biogas som LRF bjöd in till. Lantbrukare och 

kommunrepresentanter var på plats för att lyssna på möjligheterna och efteråt 

startades en arbetsgrupp som nu tar arbetet vidare.                                              

Gränstrakterna mellan Säffle och Åmål är lämpliga för en eventuell 

biogasproduktion. Det är ganska lantbrukstätt och en inventering har visat att det i 

området finns nästan 160 000 ton gödsel och annat substrat som skulle kunna 

rötas och omvandlas till exempelvis fordonsbränsle. Den stora andelen kommer 

från nöt- och grisproduktionen. Detta skulle ge ca 24 GWh energi eller 

motsvarande 2,4 miljoner liter diesel per år. Produktionsavfallet kan sedan 

återanvändas som gödsel på åkrarna. 

En eventuell satsning representerar en investering på ungefär 120 miljoner kronor, 

Jordbruksverket kan bidra med halva summan som investeringsstöd. På träffen 

fanns även OK Värmland som har ett stort intresse av att få till en produktion i 

närheten eftersom de idag köper sin gas från Karlskoga.  

Många aktörer har intresse av en anläggning och nu kommer LRF-avdelningarna i 

Åmål och Säffle att driva frågan vidare med bland annat studieresor för att se hur 

en anläggning skulle kunna bli verklighet. 

__________ 

 


