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BMN § 55 Val av justerare 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Rebecca Asp Olson (L) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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BMN § 56 Fastställande av ärendelista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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BMN § 57 Avslut av bergtäkt Dalberget, Salebol 
3:1, Känsbyn 1:2, 1:4 och 1:5 (Dnr E 2019-458) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bergtäkten Dalberget, belägen på fastigheterna 

Salebol 3:1, Känsbyn 1:2, Känsbyn 1:4 och Känsbyn 1:5 är avslutad samt att täktens 

verksamhetsområde har efterbehandlats på ett ur hälso- och miljösynpunkt godtagbart 

sätt. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 

Sammanfattning av ärendet 

Bergtäkten Dalberget ska efter begäran från verksamhetsutövaren Calderys Nordic AB 

avslutas. Täktområdet har efterbehandlats i enlighet med länsstyrelsens beslut och 

enligt åtgärdsförslag från bolaget. 

En rekommendation till berörda fastighetsägare är att under ett par års tid kontrollera 

om invasiva växtarter eller blomsterlupin etableras i uppbyggda vallar inom norra och 

södra täktområdet och i förekommande fall mekaniskt bekämpa sådan växtlighet.  

Motiv för beslut 

Bestämmelser 

9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) 

20 c § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Bygg- och miljönämnden konstaterar att miljöenheten har bedömt de vidtagna efter-

behandlingsåtgärderna som godtagbara ur hälso- och miljösynpunkt. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse med bilagor från miljö- och hälsoskyddsinspektör Ulf Malmsten 

Beslutet skickas till 

Mottagarna enligt tjänsteskrivelsens sändlista 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 58 Avslut av bergtäkt, Kilane 4:13 

(Dnr E 2015-447) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bergtäkten på fastigheten Kilane 4:13 är 

avslutad samt att täktens verksamhetsområde har efterbehandlats på ett ur hälso- 

och miljösynpunkt godtagbart sätt. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 

Sammanfattning av ärendet 

Bergtäkten på Kilane 4:13 ska efter begäran från fastighetsägaren och verksam-

hetsutövaren Calderys Nordic AB avslutas. Täktområdet har efterbehandlats enligt 

tidigare beslut från länsstyrelsen och enligt åtgärdsförslag från bolaget. 

Motiv för beslut 

Bestämmelser 

9 kap 6 § miljöbalken (1998-808) 

20 c § förordningen (1998-899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Bygg- och miljönämnden konstaterar att miljöenheten har bedömt de vidtagna 

efterbehandlingsåtgärderna som godtagbara ur hälso- och miljösynpunkt. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse med bilagor från miljö- och hälsoskyddsinspektör Ulf Malmsten  

Beslutet skickas till 

Mottagare enligt tjänsteskrivelsens sändlista 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 59 Ansökan om strandskyddsdispens för 
uppförande av hönshus/gäststuga och mindre 
förråd/maskingarage samt återuppsättning av 
grindar, Lindheden 1:3 (Dnr E 2019-694) 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja dispens från strandskyddsbestämmel-

serna för uppförande av hönshus/gäststuga samt en komplementbyggnad i form av 

mindre förråd/maskingarage på fastigheten Lindheden 1:3. 

 

Dispensen förenas med följande villkor: 

  

1)      Byggnaderna ska uppföras i enlighet med de ritningar och den situationsplan 

som bifogas beslutet. 

2)      Som tomtplats ska markerat område i bilaga 3 gälla. 

Bygg- och miljönämnden beslutar att debitera sökanden en avgift om 5 946 kronor. 

Avgiften avser prövning och tillsyn enligt miljöbalken och är beräknad enligt taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. 

Bygg- och miljönämnden avvisar ansökan i den del som gäller återuppsättning av 

grindar. Dispens från strandskyddsbestämmelserna avseende grindar har tidigare 

prövats och avslagits av bygg- och miljönämnden, länsstyrelsen och mark- och 

miljödomstolen. 

Upplysningar 

Åtgärden ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag detta beslut 

vinner laga kraft, annars upphör dispensen att gälla (7 kap 18 h § Miljöbalken). 

Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda privat område. Det innebär 

att allemansrätten inte gäller inom fastställd tomtplats.  

Länsstyrelsen Västra Götalands län ska kontrollera de strandskyddsdispenser Åmåls 

kommun beviljar. Inom tre veckor från det att länsstyrelsen får ta del av beslutet ska 

myndigheten ta ställning till om det finns skäl att ta upp kommunens beslut för pröv-

ning. Tar länsstyrelsen upp ärendet för prövning innebär det att dispensbeslutet inte 

vinner laga kraft. En annan möjlighet till att beslutet inte vinner laga kraft är att det 

överklagas. Påbörja därför inga åtgärder förrän beslutet vunnit laga kraft.  

Underteckna och returnera bifogat delgivningskvitto. Ett undertecknat delgivnings-

kvitto innebär endast att beslutet har mottagits. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 
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Sammanfattning av ärendet 

Från fastighetsägaren XXXXXXXX inkom 2019-12-19 ansökan om strandskydds-

dispens avseende uppförande av hönshus/gäststuga och förråd/maskingarage samt 

återuppsättning av grindar. Miljöenheten har vid tre tillfällen under 2020 besökt 

fastigheten. 

Motiv för beslut 

Bestämmelser 

Inom ett strandskyddat område får man inte uppföra nya byggnader. Man får heller 

inte utföra anläggningar eller anordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten 

från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (7 kap 15 § Miljö-

balken). Under förutsättning att det finns särskilda skäl får kommunen ge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18 b § Miljöbalken). Vilka omständigheter som är 

att betrakta som särskilda skäl finns angivet i Miljöbalken (7 kap 18 c § Miljöbalken). 

Dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast ges om det är förenligt med 

skyddets syfte (7 kap 26 § Miljöbalken). Dispens får förenas med villkor (16 kap 2 § 

Miljöbalken).  

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrätts-

lig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land 

och i vatten.  

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Bygg- och miljönämnden bedömer att de planerade åtgärderna avseende uppförande 

av hönshus/gäststuga och förråd/maskingarage, under förutsättning att dispensens 

villkor efterlevs, utifrån platsens beskaffenhet och avgränsning sammantaget utgör 

skäl för dispens samt inte strider mot strandskyddets syften. Platsen är redan ianspråk-

tagen. Den privata zonen utökas obetydligt. Allmänhetens tillgång till strandområdet 

eller livsvillkoren för växt- och djurliv påverkas inte i någon väsentlig omfattning. 

Nämnden konstaterar att dispensansökan avseende återuppsättning av grindar tidigare 

har prövats av nämnden, länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Domen i mark- 

och miljödomstolen vann laga kraft 2019-01-09. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse med bilagor från tf miljöchef Kent Gustawsson 

- Ansökan om strandskyddsdispens 

Beslutet skickas till 

Sökanden XXXXXXXX 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 60 Föreläggande om borttagande av fyra 
glashus, belägna Henriksholm 1:1 (E 2017-572) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av 26 kap 9 § Miljöbalken (MB) samt 

hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap MB, att förelägga XXXXXXX 

XXXXXX med personnummer XXXXXXXXXX, att: 

A/ Ta bort glashus 1-4, belägna på fastigheten Henriksholm 1:1 (se bifogad karta och 

bilder) från det strandskyddade området. 

Åtgärderna ska vara utförda senast 2 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 

Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. Upp-

kommer rivningsmaterial i samband med åtgärderna ska detta transporteras bort från 

strandskyddsområdet. 

Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av 26 kap 21 § MB, att XXXXXXX 

XXXXXX ska: 

B/ Senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt A ska vara genomförda, skicka in 

bilder som styrker att föreläggandet utförts på ett tillfredsställande sätt. Bilderna ska 

skickas till Miljöenheten, Åmåls kommun, Box 62, 662 22 Åmål, eller via e-post till 

bygg.miljo@amal.se 

Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av 26 kap 14 § MB att förena punkt A i 

föreläggandet med ett vite på 20 000 kronor för glashus nr 1, 20 000 kronor för glas-

hus nr 2, 20 000 kronor för glashus nr 3 och 20 000 kronor för glashus nr 4. 

Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att Staffan Berger ska erlägga vite om 10 000 

kronor för glashus nr 1, 10 000 kronor för glashus nr 2, 10 000 kronor för glashus nr 3 

och 10 000 kronor för glashus nr 4 för varje påbörjad månad räknat från två månader 

efter det att beslutet vunnit laga kraft, i det fall alla eller något av glashusen finns kvar 

inom strandskyddat område på fastigheten Henriksholm 1:1. 

Upplysningar 

Detta beslut har förenats med vite till ett sammanlagt värde av 80 000 kronor samt ett 

löpande vite om 10 000 kronor per glashus för varje påbörjad månad, om glashusen  

inte tas bort. Viten döms ut efter särskild domstolsprövning och endast om åläggan-

dena i föreläggandet inte uppfylls inom angiven tid. Viten tillfaller staten. 

Om en fastighetsägare väljer att inte genomföra de åtgärder bygg- och miljönämnden 

ålägger denne i ett föreläggande kan nämnden komma att ansöka om att Kronofogde-

myndigheten ska verkställa nämndens beslut. 

Underteckna och returnera bifogat delgivningskvitto. Ett undertecknat delgivnings-

kvitto innebär endast att handlingen mottagits. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 
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Sammanfattning av ärendet 

Den 14 november 2017 (BMN § 106) beviljade bygg- och miljönämnden ansökan om 

strandskyddsdispens för fem redan uppförda glashus på fastigheterna Henriksholm 1:1 

och 1:4 i Åmåls kommun. 

Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut avseende de fyra glashusen belägna på 

Henriksholm 1:1 samt beslutade som tillägg till bygg- och miljönämndens beslut om 

glashuset beläget på Henriksholm 1:4, att endast det markområde byggnaden upptar 

får användas för ändamålet. Länsstyrelsens beslut står fast då sökandens överklagan 

har avslagits av mark- och miljödomstolen och prövningstillstånd avslagits av mark- 

och miljööverdomstolen. 

Motiv för beslut 

Bestämmelser 

Inom strandskyddat område får man inte uppföra nya byggnader. Man får inte heller 

utföra anläggningar eller anordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 

beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Det är också förbjudet att 

ändra byggnader eller byggnaders användning om det innebär att allmänheten i större 

utsträckning än tidigare avhålls från området. Vidare får man inte gräva eller förbereda 

för byggnader, anläggningar eller anordningar eller utföra åtgärder som väsentligt för-

ändrar livsvillkoren för växt- eller djurarter (7 kap 15 § Miljöbalken). Under förutsätt-

ning att det finns särskilda skäl får kommunen ge dispens från strandskyddsbestämmel-

serna (7 kap 18 b § Miljöbalken). Vilka omständigheter som är att betrakta som sär-

skilda finns angivet i Miljöbalken (7 kap 18 c §). Dispens från strandskyddsbestämmel-

serna får endast ges om det är förenligt med skyddets syfte (7 kap 26 § Miljöbalken).  

Dispens får förenas med villkor (16 kap 2 § Miljöbalken). 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrätts-

lig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land 

och i vatten. 

I Miljöbalken 26 kapitlet regleras hur tillsynen ska bedrivas, bland annat att tillsyns-

myndigheten ska kontrollera efterlevnaden av Miljöbalken samt vidta de åtgärder som 

behövs för att åstadkomma rättelse om balkens bestämmelser har överskridits. Till-

synsmyndigheten får, för detta ändamål, meddela de förelägganden och förbud som 

behövs för att Miljöbalken, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken 

ska följas. Tillsynsmyndigheten får även förelägga den som bedriver en verksamhet 

eller vidtar en åtgärd för vilken det finns bestämmelser om i Miljöbalken, att lämna de 

uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas 

med vite. 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Bygg- och miljönämnden ska som tillsynsmyndighet tillse att lagar och beslutade 

domar följs. Nekad strandskyddsdispens av överinstans för de fyra redan uppförda 

glashusen på fastigheten Henriksholm 1:1 medför att dessa byggnader ska tas bort. 

Nämnden har därmed en skyldighet att förelägga om borttagande. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse med bilagor från tf miljöchef Kent Gustawsson 

- Beslut bygg- och miljönämnden (2017-11-14, § 106) 

- Beslut Länsstyrelsen (2018-02-28) 

- Dom Mark- och miljödomstolen (2018-05-18) 

- Beslut ej prövningstillstånd Mark- och miljööverdomstolen (2018-09-21)  

Beslutet skickas till 

Fastighetsägaren XXXXXXX XXXXXX 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 61 Dataskyddsombud för bygg- och 
miljönämnden - beslut om byte 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att utse Martha Al-Jebari, jurist vid Certezza AB 

till dataskyddsombud för bygg- och miljönämnden från och med 1 juni 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska alla offentliga verksamheter utse 

ett dataskyddsombud. Funktionen kan utses internt eller externt. Vid införandet av 

GDPR 2018 valdes att upphandla funktionen och ett avtal tecknades med Certezza 

AB, Stockholm. 

Hittills har Certezza AB tillhandahållit juristen Ebba Ljungdahl för uppgiften men 

man behöver nu byta till en annan medarbetare: Martha Al-Jebari, från och med den 

1 juni 2020. 

Dataskyddsombudet har visst tillsynsansvar och registreras hos Datainspektionen. 

Detta innebär att alla personuppgiftsansvariga organ behöver besluta om att byta. 

Personuppgiftsansvariga organ i kommunen är kommunstyrelsen, välfärds- och 

arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, överförmyndarnämnden, 

bygg- och miljönämnden, valnämnden och kommunrevisionen. 

Dataskyddsombud för teknik- och fritidsnämnden handläggs av Säffle kommun. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Cathrine Edlund 

Beslutet skickas till 

Kansli- och utredningsenheten, för anmälan till Datainspektionen 

__________  
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BMN § 62 Information: Samrådsförfarande LIS-
plan 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Planingenjör Frida Roth informerar om pågående samråd gällande LIS-plan i Åmåls 

kommun. LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Samrådstiden går ut 

den 6 juli. En del synpunkter har inkommit. Beslut fattas av kommunfullmäktige. 

__________  
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BMN § 63 Information: Personalsituationen plan- 
och fastighetsenheten 

Sammanfattning av ärendet 

Tf plan- och fastighetschef Björn Wennerström informerar om personalsituationen. 

En platsannons finns ute för vakant tjänst som bygglovsingenjör. Planingenjör Frida 

Roth har tillsvidareanställts. Ny medarbetare för karta-GIS har rekryterats. 

__________  
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BMN § 64 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 2020-05-11. 

__________  
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BMN § 65 Rapportering av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut har fattats 2020-05-05, dnr E 2020-278, om miljösanktionsavgift 

för utebliven läckagekontroll 2019 av köldmedianläggning, Handlarn i Fengersfors, 

Ämnebyn 1:41. 

Övriga delegationsbeslut enligt enheternas delegationslistor. 

Beslutsunderlag 

- Delegationslista miljöenheten till och med 2020-05-03 

- Miljösanktionsavgift 

- Delegationslista plan- och fastighetsenheten till och med 2020-05-04 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-05-12  17 (17) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BMN § 66 Övriga frågor 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tf miljöchef Kent Gustawsson informerar om möjlighet till samarbete med teknik- 

och fritidsförvaltningen i Säffle vid behov av skyddsjakt. 

__________ 


