
 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Diarienummer Sida 

 2020-03-17 BMN 2020/4 1 (17) 
 

 

 

Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 34–45 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  
 Rebecca Asp Olson 
  
  
Justerare  
 Göran Karlsson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Bygg- och miljönämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-03-17 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Norrtull, lokal Nedre kl. 09:00–11:30 
  
Ledamöter Rebecca Asp Olson (L), 2:e vice ordförande 

Magnus Nilsson (MP) 

Anders Bäckström (C) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Olof Eriksson (S) 

Göran Karlsson (S) 

  
Ersättare Martin Nylander (M) 

  
Övriga deltagare Kent Gustawsson, tf miljöchef 

Björn Wennerström, tf plan- och fastighetschef 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 

Ulf Malmsten, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 34-41 

Thomas Carlson, bygglovsingenjör, §§ 34-38 

Frida Roth, bygglovshandläggare, §§ 34-38 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-03-17  2 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Innehåll 

Ärende Sida 

BMN § 34 Val av justerare 3 

BMN § 35 Fastställande av ärendelista 4 

BMN § 36 Föreläggande gällande anmäld återvinning av icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål, Dalbo Kvartsit AB, Ulerud 1:20 5 

BMN § 37 Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus, Åmål 4:17 8 

BMN § 38 Ansökan om rivningslov för gårdshus, Ärlan 5 10 

BMN § 39 Förslag om ny samhällsbyggnadsenhet 11 

BMN § 40 Information om överklagat beslut, Vindpark Fröskog 12 

BMN § 41 Informationsmöte om miljöundersökning, Fengersfors Bruk 13 

BMN § 42 Information om rutin vid föreläggande att åtgärda brister inom 

livsmedelshantering 14 

BMN § 43 Budgetuppföljning, nämndens budget 15 

BMN § 44 Rapportering av delegationsbeslut 16 

BMN § 45 Övriga frågor 17 
  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-03-17  3 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BMN § 34 Val av justerare 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Göran Karlsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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BMN § 35 Fastställande av ärendelista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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BMN § 36 Föreläggande gällande anmäld återvinning 
av icke-farligt avfall för anläggningsändamål, Dalbo 
Kvartsit AB, Ulerud 1:20 (E 2017-330) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga Dalbo Kvartsit AB, org.nr. 556202-0668, att 

vid återvinning av fibermassor från pappersbruk (icke-farligt avfall), för efterbehandling 

(anläggningsändamål) av bergtäktens på fastigheten Ulerud 1:20 norra delområde, följa 

nedanstående försiktighetsmått:  

1. Återvinningen av fibermassor ska, om inget annat framgår av följande försiktig-

hetsmått, huvudsakligen bedrivas i överensstämmelse med sökandens anmäl-

ningshandlingar, med kompletteringar, och sökandens övriga åtaganden i ärendet. 

 

2. Fibermassor från pappersbruk får tas emot och återvinnas inom bergtäktens norra 

delområde. 

 

3. Högst 20 000 kubikmeter fibermassor får tas emot och återvinnas för efterbehandling 

av bergtäktens norra delområde. 

 

4. Minst fyra veckor innan mottagning sker av fibermassor från annat pappersbruk än 

något av de två pappersbruk som uppgivits i sökandes anmälan, ska analysresultat av 

aktuella fibermassor inlämnas till miljöenheten. Provtagning av fibermassorna ska vara 

utförd med minst ett samlingsprov och analysresultatet ska redovisa TS-halt, pH-värde 

samt halter av metallerna As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, V och Zn, alifatiska och aromatiska 

kolväten, PAH-L, PAH-M och PAH-H och totalkväve. 

 

5. Fibermassorna ska, från och med den tidpunkt mottagandet påbörjas, provtas med 

samlingsprov 5-10 gånger per år eller 1 gång per 1 000 kubikmeter mottagna 

fibermassor. Samtliga prov ska analyseras avseende halter av metallerna As, Cd, Cr, 

Cu, Hg, Pb, V och Zn, alifatiska och aromatiska kolväten samt PAH-L, PAH-M och 

PAH-H. Analysresultat ska löpande och utan dröjsmål delges miljöenheten. 

 

6. Fibermassornas halter av metallerna As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, V och Zn, alifatiska och 

aromatiska kolväten samt PAH-L, PAH-M och PAH-H får inte överstiga 

Naturvårdsverkets riktvärden för KM, känslig markanvändning, för dessa parametrar. I 

händelse av att riktvärdet för någon parameter överskrids, ska verksamheten omgående 

avbrytas och aktuell omgång fibermassor tas omhand på annat, därför godkänt sätt. 

 

7. Lakvatten från fibermassorna ska provtas i föreslagen provpunkt Y1 medan ytvatten 

från täktens norra delområde ska provtas i föreslagen provpunkt Y2. Lakvatten och 

ytvatten ska avledas så att representativ provtagning kan ske. 
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8. Lakvatten i provpunkt Y1 och ytvatten i provpunkt Y2 ska, från och med den tidpunkt 

beslutet vunnit laga kraft, under bergtäktens drifttid och under två års tid efter avslutad 

efterbehandling av täkten, årligen provtas dels en gång under tiden mars-maj, dels en 

gång under tiden september-november. Tio år därefter ska, under ett års tid, lak- och 

ytvatten provtas i provpunkterna Y1 och Y2 en gång under tiden mars-maj och en gång 

under tiden september-november. Provtagning av lak- och ytvatten ska om möjligt ske 

i rinnande vatten, med registrering eller beräkning av aktuella vattenflöden. 

 

9. Samtliga lak- och ytvattenprov ska analyseras avseende pH och halter av metallerna 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb och Zn, ammoniumkväve, totalkväve, total-fosfor, TOC, 

klorid och sulfat. Analysresultat ska löpande och utan dröjsmål delges miljöenheten. 

 

10. I ytvattenprovpunkt Y2 får årsmedelhalterna av As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn och 

totalfosfor inte överskrida riktvärden enligt Miljöförvaltningens i Göteborgs stad rikt-

linjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten, R 

2013:10. I provpunkt Y2 får ytvattnets årsmedelhalt av TOC som riktvärde inte över-

skrida 30 mg/l, medan ytvattnets årsmedelhalt av totalkväve som riktvärde inte får 

överstiga 10 mg/l. 

 

11. Sökandens förslag till kontrollprogram ska omarbetas så att det överensstämmer med 

försiktighetsmått i detta beslut. Programmet ska bland annat innefatta förslag till meto-

dik för provtagning av fibermassor respektive lak- och ytvatten, eventuellt förslag till 

andra riktvärden för ämneshalter i ytvattenprovpunkt Y2 än enligt försiktighetsmått 10 

och förslag till åtgärder i händelse av att något riktvärde för ytvattenutsläpp överskrids. 

Förslag till kontrollprogram ska inlämnas till bygg- och miljönämnden senast tre 

månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 

 

12. Sökandens egenkontroll, provtagningar och analysresultat ska dokumenteras. 

Dokumentationen ska finnas tillgänglig vid bergtäkten och årligen redovisas i bolagets 

miljörapport för täkten. 

 

13. Beslutet är giltigt i 5 år efter det att beslutet vunnit laga kraft.  

Bygg- och miljönämnden upphäver nämndens delegationsbeslut den 20 juni 2019, dnr E 2017-

330, Beslut gällande anmäld återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål, Dalbo 

Kvartsit AB, Ulerud 1:20.  

Bygg- och miljönämnden uppmärksammar Dalbo Kvartsit AB på att aktuell återvinning av 

icke-farligt avfall, fibermassor, inte får medföra att något villkor i länsstyrelsens beslut den 8 

december 2016, dnr 551-41011-2015, Tillstånd till fortsatt och utökad bergtäkt på fastig-

heterna Ulerud 1:20 och Ulerud 1:21 i Åmåls kommun samt Livarebo 1:6 i Melleruds 

kommun, inte efterlevs. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 
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Sammanfattning av ärendet 

Efter ett beslut om riktvärden fattat den 20 juni 2019 inkom Dalbo Kvartsit AB med 

synpunkter på bland annat otillräcklig kommunicering och för hårt satta riktvärden. En 

kommunicering inleddes för förnyat ställningstagande.  

Miljöenheten har med stöd av bedömning från Sveriges kommuner och regioner 

(SKR), information från Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt vägledning 

från Länsstyrelsen utformat ett nytt förslag till beslut. Förslaget har kommunicerats 

med bolaget samt dess konsult och vissa justeringar har därefter gjorts i beslutsunder-

laget till nämnden. 

Motiv för beslut 

Bestämmelser 

Miljöbalken (1988:808) 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2 och 3 §§, 26 kap 9, 19, 21 och 22 §§ 

Miljöprövningsförordningen (2013:251) 1 kap 10 §, 29 kap 35 § 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 27 § 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Under förutsättning att återvinningen av fibermassor sker enligt sökandens anmälan 

med kompetteringar och i enlighet med försiktighetsmått i detta beslut, bedömer nu 

bygg- och miljönämnden att verksamheten kan medges. Detta beslut ersätter nämndens 

delgationsbeslut den 20 juni 2019. Endast fastigheten Ulerud 1:20 omnämns i beslutet 

eftersom det är inom denna som bergtäktens norra efterbehandlingsområde är beläget 

och det är där återvinning av fibermassor avses ske. Fastigheten Ulerud 1:21 berörs inte 

av aktuell efterbehandlng med fibermassor. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Ulf Malmsten 2020-03-16 

- Kopia av tidigare beslut 2019-06-20 

Beslutet skickas till 

Dalbo Kvartsit AB, Att: Karsten Lökke, Ulerud 1:20, 464 72 Håverud 

Beslutskopia via E-post till 

dalbokvartsit@gmail.com 

stephanschrevelius@gmail.com 

__________  
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BMN § 37 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
affärshus, Åmål 4:17 (Dnr BYGG 2019-000170) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (PBL) att 

bevilja bygglov för affärshus på fastigheten Åmål 4:17. 

Avgift 

Avgiften för bygglov, startbesked och kungörelse uppgår till 135 678 kronor i enlighet 

med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

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 har lämnat ett startbesked enligt 10 

kap 3 § PBL.  

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökanden ska kontakta byggnadsnämnden 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, tfn 0532-170 68.  

Anmälan ska göras till miljöenheten gällande livsmedel. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 

Sammanfattning av ärendet 

Eurocash i Åmål AB, Carsten Krebs, ansöker om bygglov för nybyggnad av affärshus på 

fastigheten Åmål 4:17. Räddningstjänsten har ingen erinran men ska delta vid tekniskt 

samråd.  

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Detaljplanen medger handel och kontor. 

Motiv för beslut 

Bestämmelser 

Plan-och bygglagen 9 kap 30 §: 

Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 

”1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
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b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovs-

prövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 

kap 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 

stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 

13, 17 och 18 §§.” 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Bygg- och miljönämnden konstaterar att ansökan är i överensstämmelse med detaljplanen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Thomas Carlsson.2020-03-03 

- Situationsplan 

- Fasadritning 

Beslutet skickas till 

Eurocash i Åmål AB, Carsten Krebs 

Plan- och fastighetsenheten 

Stefan Olsson, kontrollansvarig 

__________  
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BMN § 38 Ansökan om rivningslov för gårdshus, 
Ärlan 5 (2020-000029) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 9 kap 34 § Plan- och bygglagen (PBL) att 

avslå ansökan om rivningslov på fastigheten Ärlan 5. 

Avgift 

Avgiften för avslag till rivningslov uppgår till 1 000 kronor i enlighet med taxa fastställd 

av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 

Sammanfattning av ärendet 

XXXXXX ansöker om rivningslov för ett gårdshus på fastigheten Ärlan 5. 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Fastigheten har ett mycket högt 

kulturhistoriskt värde och omfattas av den inventering av kulturhistoriska byggnader som 

utfördes av Västra Götalandsregionen år 2003. Västra Götalandsregionen är dock endast 

rådgivande i fråga om rivning. 

Motiv för beslut 

Bestämmelser 

Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 34 §:  

”Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte 

   1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

   2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga eller konstnärliga värde.” 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Plan- och fastighetsenhetens samlade bedömning är att rivningslov inte ska beviljas med 

hänsyn till byggnadens höga kulturhistoriska värde. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Thomas Carlson, 2020-03-04 

- Situationsplan 

- Situationsplan, äldre 

Beslutet skickas till 

Sökanden XXXXXX 

Plan- och fastighetsenheten 

___________  
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BMN § 39 Förslag om ny samhällsbyggnadsenhet 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden ställer sig bakom förslaget till ny samhällsbyggnadsenhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslag om ny samhällsbyggnadsenhet 

till bygg- och miljönämnden för synpunkter (KSAU § 37, Dnr KS 2020/71). 

Förslaget innebär att en ny enhet, samhällsbyggnadsenheten, skapas med ansvar för: 

- Plan-, bygg- och fastighetsfrågor 

- Infrastruktur-, kollektivtrafik-, färdtjänst- och tillgänglighetsfrågor 

- Tillsyn och kontroll inom miljö, hälsoskydd och livsmedel 

- GIS och strandskydd  

Den föreslagna omorganisationen innebär också att en samhällsbyggnadschef ska 

rekryteras, ytterligare en miljö- och hälsoskyddsinspektör ska anställas på heltid, 

tillsvidare. En administratör ska anställas på heltid, tidsbegränsat till ett år. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-04 

- Organisationsskiss 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-03-17  12 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BMN § 40 Information om överklagat beslut, 
Vindpark Fröskog 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden informeras om ett besked från Länsstyrelsen angående Vindpark Fröskog i 

Åmåls kommun. 

Miljöprövningsdelegationens beslut i ärende 551-37137-2019, gällande förlängning av 

igångsättningstiden i tillstånd till miljöfarlig verksamhet, har överklagats. Överklagan 

har lämnats till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt. 

Utsänt underlag 

- Meddelande från Länsstyrelsen 2020-02-18 

__________  
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BMN § 41 Informationsmöte om miljöundersökning 
Fengersfors Bruk 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Ulf Malmsten informerar om inbjudan till allmän-

heten för information om miljöundersökningen vid Fengersfors bruk, Knarrbyn och 

sjön Ärr. Mötet är tänkt att hållas den 23 mars kl. 18.00 i Fengersfors Folkets Hus 

med medverkan från Åmåls kommun och Länsstyrelsen. 

Med hänsyn till Livsmedelsverkets bedömning och utlåtande angående dioxinlika 

ämnen avråder Åmåls kommun från konsumtion av fisk som vildfångats i sjön Ärr. 

Kostrådet gäller tillsvidare. 

En huvudstudie med åtgärder återstår att genomföra. 

Utsänt underlag 

- Inbjudan till informationsmöte 2020-03-23 

- Avrådan från konsumtion av fisk, sjön Ärr 

__________  
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BMN § 42 Information om rutin vid föreläggande 
att åtgärda brister inom livsmedelshantering 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöenheten har utformat en rutin som avser miljöenhetens handläggning inom 

livsmedelsområdet, vid föreläggande att åtgärda brister. 

Syftet med rutinen är att ge anvisningar om hur beslut om föreläggande att åtgärda 

brister, som noterats vid livsmedelsinspektion/återbesök, ska utföras. 

Utsänt underlag 

- Rutin vid föreläggande att åtgärda brister inom livsmedelshantering 

__________  
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BMN § 43 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, till och med 2020-03-16. 

__________  
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BMN § 44 Rapportering av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

- Delegationslista miljöenheten till och med 2020-03-08 

- Delegationslista plan- och fastighetsenheten till och med 2020-03-16 

__________  
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BMN § 45 Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Tf miljöchef Kent Gustawsson informerar om eventuell avtalssamverkan med Säffle 

om resurs för tillsynsärenden. Samverkan kan bli möjlig först efter den 1 oktober. 

__________ 


