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Sekreterare  Paragrafer 46–54 
 Erika Sörqvist 
  
  
Ordförande  

 Sofia Karlsson 
  
  
Justerare  

 Magnus Nilsson 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Bygg- och miljönämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-04-14 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-04-28 tas ned 2020-05-19  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Erika Sörqvist 

 

Plats och tid Norrtull lokal Nedre kl. 09:00–10:50 
  
Ledamöter Sofia Karlsson (S), ordförande 

Michael Henriksson (S), 1:e vice ordförande 

Magnus Nilsson (MP) 

Rebecca Asp Olson (L), 2:e vice ordförande 

Anders Bäckström (C) 
 

  
Ersättare Olof Eriksson (S) 

Hussam Hawarne (V) 

Martin Nylander (M) 

  
Övriga deltagare Björn Wennerström, tf plan- och fastighetschef 

Thomas Carlson, bygglovsingenjör 

Kent Gustawsson, tf miljöchef 

Jenny Apelgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 46-50 

Johanna Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 46-50 

Erika Sörqvist, nämndsekreterare 
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BMN § 46 Val av justerare 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Magnus Nilsson (MP) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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BMN § 47 Fastställande av ärendelista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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BMN § 48 Ansökan om rivningslov samt bygglov 
för nybyggnad av fritidshus, Skällebyn 1:39 

(Dnr BYGG 2020-000031) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja rivningslov samt bygglov för 

nybyggnad av fritidshus på fastigheten Skällebyn 1:39 med stöd av 9 kap 31 § 

Plan- och bygglagen (PBL). 

Avgift 

Avgiften för rivningslov, bygglov, startbesked och kungörelse uppgår till 19 758 

kronor, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Under 2020 kommer dock 

inga bygglovsavgifter att debiteras privatpersoner med anledning av rådande 

situation/pandemi. 

Upplysningar 

Om ett bygglov, rivningslov eller marklov inte har påbörjats inom två år och av-

slutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft, upphör lovet att gälla. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat startbesked enligt 10 

kap 3 § PBL. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökande ska kontakta byggnadsnämnden 

för ett tekniskt samråd. 

I detta ärende krävs utstakning. Utstakning ska göras av Teknik- och fritidsför-

valtningen, mätningskontoret eller annan med grundläggande mätningsteknisk 

färdighet. Kostnad enligt PBL tillkommer om utstakning utförs av mätnings-

kontoret, tfn 0532-170 68. 

Miljöenheten ska kontaktas gällande avloppsfrågan. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 

Sammanfattning av ärendet 

XXXXXXXXXXXX har ansökt om rivningslov för befintligt fritidshus samt 

bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Skällebyn 1:39 samt även 

installation av eldstad. Det nya fritidshuset ska placeras där det gamla var 

beläget.  

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom strandskyddat område. 

Strandskyddsdispens (dnr E 2019-676) har beviljats för fritidshuset under förut-

sättning att gäststugan placeras enligt alternativ 2 (karta bifogas). Fastigheten 

ligger utanför biotopskyddat område och berörs inte av fornlämningar.  
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Berörda ägare av grannfastigheter har haft möjlighet att yttra sig över föreslagen 

placering. Ingen erinran har inkommit.  

Motiv för beslut 

Bestämmelser 

Plan- och bygglagen (PBL) 9kap 31 §: 

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

   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 

7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 

områdesbestämmelser. Lag (2014:900).  

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Nämndens samlade bedömning är att ansökan kan beviljas.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Thomas Carlson 

- Situationsplan/karta daterad 2020-02-21 

- Fasadritning daterad 2020-02-21 

- Planritning daterad 2020-02-21            

- Besvärshänvisning 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Plan- och fastighetsenheten 

__________  
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BMN § 49 Avtalssamverkan i miljö- och 
hälsoskyddstillsyn, Åmål – Säffle 

(Dnr E 2020-296) 

Bygg- och miljönämndens förslag till nästa instans 

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

förslag till avtalssamverkan om miljö- och hälsoskyddstillsyn, Åmål – Säffle. 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att göra följande ändringar i förslaget, § 6: "De 

ansvariga nämnderna i varje kommun svarar för att upprätta en förteckning över 

sina tjänstemän, inklusive namn och ansvarsområden, som är berörda av detta 

avtal. [...] Uppdatering av denna lista ska göras vid behov, men minst 1 gång per 

år av ansvarig chef." 

Sammanfattning av ärendet 

Med stöd av kommunallagen 9 kap 37 § har ett avtal om samverkan utarbetats. 

Samverkan avser miljö- och hälsoskyddstillsyn, som även inkluderar livsmedels-

tillsynen. Avtalet möjliggör utbyte av tjänster mellan de två kommunerna men 

innebär inte att det övergripande och yttersta ansvaret för miljö- och hälsoskydds-

tillsynen eller livsmedelstillsynen överlåts. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från tf miljöchef Kent Gustawsson 2020-04-13 

- Förslag till avtalssamverkan 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 50 Rapport: Livsmedelstillsyn under 
pågående covid-19 (Dnr E 2020-258) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Jenny Apelgren och Johanna Eriksson 

rapporterar om livsmedelstillsynen. Med anledning av covid-19 kommer 

rapportering till nämnden att ske i april, juni och september. 

Beslutsunderlag 

- Rapport från miljöenheten, april månad 

__________  
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BMN § 51 Från Mark- och miljödomstolen 
meddelad dom i strandskyddsärende, Sjövik 
1:7 (Dnr E 2019-358) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt avslår fastighetsägarens 

överklagande gällande strandskyddsdispens, Sjövik 1:7. 

Länsstyrelsens beslut står därmed fast. 

Beslutsunderlag 

- Dom från Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt 

__________  
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BMN § 52 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 2020-04-13. 

__________  
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BMN § 53 Rapportering av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut fattade på delegation rapporteras. 

Beslutsunderlag 

- Lista delegationsbeslut miljöenheten, till och med 2020-04-05 

- Lista delegationsbeslut plan- och fastighetsenheten, till och med 2020-04-06 

__________  
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BMN § 54 Övriga frågor 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden noterar två kommande beslut; ett vitesföreläggande samt en ansökan 

om strandskyddsdispens. Behandlas nästa nämnd. 

Tillförordnandena av miljöchef samt enhetschef för plan-och fastighetsenheten 

har förlängts till och med den 1 augusti 2020. 

En information ges om miljöenhetens arbete angående värmepumpar. 

__________ 


