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Sekreterare  Paragrafer 20–30 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  
 Sofia Karlsson 
  
  
Justerare  
 Michael Henriksson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Bygg- och miljönämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-02-18 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-03-02 Tas ned 2020-03-23  
  
Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Norrtull, lokal Nedre kl. 09:00–11:25 
  
Ledamöter Sofia Karlsson (S), ordförande 

Michael Henriksson (S), 1:e vice ordförande 

Magnus Nilsson (MP) 

Martin Nylander (M) ersätter Rebecca Asp Olson (L), 2:e vice ordförande, 

Anders Bäckström (C) 
 

  
Ersättare Olof Eriksson (S) 

Göran Karlsson (S) 

Hussam Hawarne (V) 

  
Övriga deltagare Anna Rangfeldt, miljöchef 

Björn Wennerström, tf plan- och fastighetschef 

Kent Gustawsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 
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BMN § 20 Val av justerare 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Michael Henriksson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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BMN § 21 Fastställande av ärendelista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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BMN § 22 Delegationsordning, plan- och 
fastighetsenheten 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning avseende 

plan- och fastighetsenheten. 

Sammanfattning av ärendet 

Tf plan- och fastighetschef Björn Wennerström presenterar reviderad delegations-

ordning avseende plan- och fastighetsenheten. 

Beslutsunderlag 

- Reviderad delegationsordning från tf enhetschef Björn Wennerström 

Beslutet skickas till 

Plan- och fastighetsenheten 

__________  
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BMN § 23 Delegering av vissa beslut i 
miljöbalkstaxa (Dnr E 2020-151) 

Bygg- och miljönämndens förslag till nästa instans 

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att delegera till 

bygg- och miljönämnden: 

- att vid behov besluta om tillägg av verksamheter i miljöbalkstaxans 

bilaga 2 och 3, samt 

- att vid behov besluta om ändrade tillsynsfrekvenser i miljöbalkstaxans 

bilaga 2 och 3 gällande anmälningspliktiga verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog hösten 2019 (KF § 187) taxa för miljöbalken inklusive 

strålskydd. Taxan har nu tagits i bruk och miljöenheten kan se att alla verksam-

heter som förekommer i kommunen inte går att klassa enligt den aktuella taxan, 

eftersom branscherna inte finns upptagna i bilagorna till taxan. Bilagorna inne-

håller endast verksamhetskoder för de branscher som redan är etablerade i kom-

munen. När verksamheter förändras eller nya etableras behöver ändringar göras i 

bilagorna till taxan för att klassning i rätt bransch ska kunna ske. 

För effektivare handläggning föreslås att kommunfullmäktige delegerar ändringar 

av verksamhetskoder i miljöbalkstaxans bilaga 2 och 3 till bygg- och miljönämn-

den, samt att delegation till bygg- och miljönämnden föreslås även för ändringar 

av tillsynsfrekvenser i miljöbalkstaxans bilaga 2 och 3 gällande anmälningsplik-

tiga verksamheter. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från miljöchef Anna Rangfeldt, 2020-02-15 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 24 Uppdaterad rutin för hantering av 
intressekonflikt, jäv och opartiskhet - 
miljöenhetens verksamhetsområde 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar: 

- att anta uppdaterad rutin för hantering av intressekonflikter, jäv och opartiskhet 

för bygg- och miljönämnden avseende miljöenhetens verksamhetsområde, 

- att delegera till miljöenheten att uppdatera laghänvisningar vid behov, 

- att rutinen ska gås igenom av miljöenhetens personal årligen, samt 

- att rutinen ska gås igenom av bygg- och miljönämnden årligen. 

Sammanfattning av ärendet 

Rutinen för hantering av intressekonflikter, jäv och opartiskhet för bygg- och 

miljönämnden avseende miljöenhetens verksamhetsområde, har uppdaterats efter 

påpekande av Länsstyrelsens vid dess revision hösten 2018. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från miljöchef Anna Rangfeldt, 2020-02-15 

- Rutin för hantering av intressekonflikter, jäv och opartiskhet, miljöenheten 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 25 Verksamhetsberättelse 2019 Bygg- 
och miljönämnden 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa Verksamhetsberättelse 2019 för 

bygg-och miljönämnden, inklusive bilaga: Helårsuppföljning av tillsyn 2019 

avseende miljöenhetens verksamhet. 

Nämnden vill understryka bristen på administrativt stöd på miljöenheten. Vikten 

av administrativt stöd har påtalats av såväl Länsstyrelsen i dess revisionsrapport 

2018-12-06 som av bygg- och miljönämnden i äskande daterat 2019-02-19 till 

kommunstyrelsen om ökade personalresurser till miljöenheten. Länsstyrelsens 

revisionsrapport påtalar att kommunen inte uppfyller miljötillsynsförordningens 

1 kap 9 §, då tillsynsarbetet inte kan bedrivas effektivt. Framför allt inom miljö-

balkens område ses i helårsuppföljningen 2019 avvikelser mot planerad tillsyn.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljöchef Anna Rangfeldt och tf plan- och fastighetschef Björn Wennerström 

föredrar förslag till verksamhetsberättelse 2019. Till verksamhetsberättelsen 

finns som bilaga: Helårsuppföljning av tillsyn 2019 avseende miljöenhetens 

verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till verksamhetsberättelse 2019 för bygg- och miljönämnden, med bilaga 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

Miljöenheten 

Plan- och fastighetsenheten 

__________  
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BMN § 26 Statusrapport: Åtgärder med 
anledning av Länsstyrelsens revision 2018 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen och översänder statusrapporten 

till kommunstyrelsen för kännedom. 

Nämnden vill särskilt uppmärksamma på Länsstyrelsens påpekande att nämnd 

med ansvar för operativ tillsyn enligt miljöbalken, bör ha budgetansvar för verk-

samheten. 

Sammanfattning av ärendet 

Hösten 2018 utförde Länsstyrelsen i Västra Götaland revision av miljöbalkstill-

synen och livsmedelskontrollen i Åmåls kommun. Ansvarig nämnd är bygg- och 

miljönämnden. Vid revisionen noterades avvikelser/brister varför nämnden samt 

miljöenheten under 2019 har arbetat med åtgärder. 

De punkter som kvarstår är dels att ta fram en kompetensförsörjningsplan, dels att 

skapa ett system för att verifiera att kontroller har effekt. 

Kompetensförsörjningsplanen har nämnden tagit upp i sin internkontrollplan för 

2020. I sin återrapport till Länsstyrelsen har nämnden hänvisat en del svar till 

pågående utredning av samverkan Åmål - Säffle. Då utredningen inte längre 

genomförs är det viktigt att fortsatt beakta frågor som: 

- förvaltningsorganisation utan jävsproblematik, 

- otillräckliga resurser för myndighetsutövningen inom miljöbalkens område, 

samt att 

- nämnd med ansvar för operativ verksamhet inom miljöbalkens område bör ha 

budgetansvar för verksamheten. 

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse från miljöchef Anna Rangfeldt 2020-02-16 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 27 Information: Länsstyrelsens beslut 
om lossning av vägsalt, Djuphamnen Åmål 5:2 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöchef Anna Rangfeldt informerar om Länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen har 

inga invändningar mot lossning av vägsalt, Åmåls Djuphamn, Åmål 5:2. I beslutet 

föreläggs kommunen ett antal skyddsåtgärder specificerade i beslutet. 

Beslutsunderlag 

- Länsstyrelsens beslut 2020-01-29 

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

Plan- och fastighetsenheten 

__________  
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BMN § 28 Budgetuppföljning, 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 2020-02-17. 

__________  
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BMN § 29 Rapportering av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut har fattats 2020-02-07 om miljösanktionsavgift för Statkraft 

Värme AB, Åmåls-Nygård 1:81. 

Övriga delegationsbeslut enligt enheternas delegationslistor. 

Beslutsunderlag 

- Delegationslista plan- och fastighetsenheten till och med 2020-02-10 

- Delegationslista miljöenheten till och med 2020-02-09 

- Miljösanktionsavgift Statkraft Värme AB 2020-02-07 

__________  
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BMN § 30 Övriga frågor 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Information ges av miljöchef Anna Rangfeldt och tf plan- och fastighetschef 

Björn Wennerström om: 

- utarbetande av avtal med Säffle angående köp av tjänst, 

- markundersökning Fengersfors Bruk, 

- kommande handläggning av strandskyddsdispenser, samt 

- tillförordnande av miljöchef perioden 1 mars - 30 juni 2020.  

__________ 


