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BMN § 67 Val av justerare 

Bygg- och miljönämndens beslut 

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

__________  
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BMN § 68 Fastställande av ärendelista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärendelistan fastställs med två tillägg: Ansökan om strandskyddsdispens 

Henriksholm 1:1 och information om kommunens arbete med kalkning. 

__________  
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BMN § 69 Information om kalkning av sjöar och 
vattendrag 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden tackar föredraganden för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tf miljöchef Kent Gustawsson informerar om kommunens arbete med kalkning, 

om kalkningsobjekt, effekter och metoder. Kommunen svarar för 15 procent av 

finansieringen och statsbidrag utgår med 85 procent. 

__________  
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BMN § 70 Ansökan om strandskyddsdispens 
för fyra glashus, fastigheten Henriksholm 1:1 
(Dnr E 2020-430) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

- att med stöd av miljöbalken 7 kap 18 c §, punkterna 4, 5 och 6, bevilja strand-

skyddsdispens för hus 1 - 3 belägna på Henriksholm 1:1, se bifogad situationsplan 

- att dispensen ska gälla för månaderna april - september och att glashusen efter 

september årligen ska flyttas från strandskyddsområdet. Fotografier som visar att 

husen flyttats ska skickas till bygg- och miljönämnden, via bygg.miljo@amal.se 

- att beslutet avseende vitesföreläggande (BMN 2020-05-12 § 60) för glashus 1-3 

ska inhiberas tills dess att detta beslut vunnit laga kraft. 

Nämndens beslut om vitesföreläggande (BMN 2020-05-12 § 60) kvarstår avseende 

glashus 4, se bifogad situationsplan. 

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

kronor. Avgiften avser prövning enligt miljöbalken och är beräknad enligt taxan 

fastställd av kommunfullmäktige. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 

Upplysningar 

Länsstyrelsen Västra Götalands län ska kontrollera de strandskyddsdispenser som 

Åmåls kommun beviljar. Inom tre veckor från det att Länsstyrelsen får ta del av 

kommunens beslut ska myndigheten ta ställning till om det finns skäl att ta upp 

kommunens beslut för prövning. Tar Länsstyrelsen upp ärendet för prövning inne-

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

inte vinner laga kraft är att det överklagas.   

Underteckna och returnera det delgivningskvitto som följer med detta beslut. Ett 

undertecknat delgivningskvitto innebär endast att beslutet är mottaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren har inkommit med ny ansökan om strandskyddsdispens för de 

fyra glashusen belägna på Henriksholm 1:1, med hänvisning till miljöbalken. 

Placeringen framgår av bifogad situationsplan. 

Med ansökan bifogas bilder som visar att hjul har monterats på glashusen. Husen 

är därmed flyttbara och inte att jämföra med permanenta byggnader. Avsikten är 

att efter säsongen flytta husen från strandskyddat område. 
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Motiv för beslut 

Bestämmelser 

Enligt miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 4 kan dispens från strandskyddsbestämmel-

serna ges om det behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 

inte kan genomföras utanför området. 

Enligt miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 5 kan dispens från strandskyddsbestämmel-

serna ges för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området. 

Enligt miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 6 kan dispens från strandskyddsbestämmel-

serna ges för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Glashusen på Henriksholm är av mycket stor betydelse för arbetet med destina-

tionsutveckling i Åmåls kommun, Dalsland och Västsverige. 

Detta har givits uttryck för vid många tillfällen från Dalslands Turist AB och 

Västsvenska Turistrådet. Den positiva uppmärksamheten för husen, för Åmåls 

kommun och Dalsland som plats att besöka har varit massiv, inte minst i nationell 

och internationell press. 

Det har i sin tur resulterat i många besök från såväl hela Sverige som stora delar 

av världen. Glashusen bidrar inte bara till tillväxt och utveckling genom själva 

uthyrningen och servicen knuten till denna. De skapar även indirekta arbetstill-

fällen genom resor till och från Henriksholm och genom att besökare även för-

länger sin vistelse både före och efter boende på Henriksholm. Därmed gynnas 

besöksnäringen i vidare omfattning. 

Hela området, med undantag av området runt Kristallviken, ingår i den LIS-plan 

som för närvarande är ute för samråd. LIS-planen beräknas vinna laga kraft våren 

2021. Strategisk landsbygdsutveckling, där LIS-planen utgör en viktig del, är 

essentiell i Åmåls arbete med att förbättra arbetsmarknadsläget. Med en öppen 

arbetslöshet på cirka 14 procent (fjärde högsta i landet) och rikets högsta ung-

domsarbetslöshet är varje beslut som kan bidra till jobb och tillväxt mycket 

viktigt. 

Placeringen av glashusen är en essentiell del av verksamhetskonceptet. 

Verksamhetens idé kan inte genomföras utanför området. Arbetstillfällen som 

genereras direkt och indirekt av verksamheten är ett mycket angeläget intresse. 

Bygg- och miljönämnden bedömer, med de åtgärder som vidtagits av sökanden, 

samt i en samlad bedömning av ärendet i övrigt att det finns skäl att gå sökanden 

till mötes i huvuddelen av inlämnad ansökan. 

Nämnden ser därmed också skäl att inhibera delar av tidigare fattat beslut om 

vitesföreläggande (BMN 2020-05-12 § 60). 
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Beslutsunderlag 

- Nämndens förslag till beslut daterat 8 juni 2020 

- Ansökan om strandskyddsdispens 

- Situationsplan   

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 71 Ansökan om bygglov för tillbyggnad 
carport, Börsen 5 (Dnr Bygg 2020-000151) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar med hänvisning till 9 kap 30 § Plan- och 

bygglagen (PBL) att avslå ansökan. 

Överklagan 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 

Upplysningar 

Under 2020 utgår inga avgifter för bygglovsansökningar från privata fastighetsägare. 

Sammanfattning av ärendet 

XXX ansöker om bygglov för tillbyggnad, dubbel carport på fastigheten Börsen 5. 

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område och hela området är punktprickad 

mark. 

Motiv för beslut 

Bestämmelser 

Plan- och bygglagen (PBL) 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 

 b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 

bygglovsprövning 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 

Ansökan kan inte beviljas. Bygglov strider mot detaljplanen då det är punkt-

prickad mark. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse med bilagor från plan- och bygglovsingenjör Frida Roth, 

daterad 2020-05-18 

- Ansökan om bygglov, daterad 2020-05-01 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Plan- och fastighetsenheten 

__________  
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BMN § 72 Ändringar i bilaga 2 och 3 till taxa för 
tillsyn och prövning, miljöbalkens och 
strålskyddslagens område (Dnr E 2020-437) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att ändra i taxebilaga 2 och 3 till taxa för tillsyn 

och prövning inom miljöbalkens och strålskyddslagens område, enligt redovisat 

förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöenheten föreslår ändringar av verksamhetskoder i taxebilaga 2 (årlig avgift 

för återkommande tillsyn) och taxebilaga 3 (timavgift för ej anmälningspliktiga 

verksamheter).  

Förslagen framgår i beslutsunderlagen och innebär att miljöenheten kan klassa 

verksamheter inom kommunen enligt SKR:s taxemodell. Det är av betydelse för 

intäkterna för miljötillsyn. Miljöenheten föreslår även ändrad tillsynsfrekvens i 

två fall. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse med bilagor från miljö- och hälsoskyddsinspektör Katarina 

Hallberg, 2020-05-29  

Beslutet skickas till 

Miljöenheten 

__________  
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BMN § 73 Rapportering livsmedelstillsyn och 
miljötillsyn 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden tackar föredragandena för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Jenny Apelgren, Katarina Hallberg och Ulf 

Malmsten informerar om livsmedelstillsynen och miljöbalkstillsynen, i rådande 

situation med Covid-19. 

Beslutsunderlag 

- Skriftlig rapport livsmedelstillsyn 

__________  
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BMN § 74 Länsstyrelsens beslut om strand-
skyddsdispens, Lindheden 1:3 (Dnr E 2019-694) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden beviljade 2020-05-12, § 59 strandskyddsdispens för 

komplementbyggnader, fastigheten Lindheden 1:3. Länsstyrelsen har i beslut 

2020-05-29 godkänt den kommunala dispensen. 

Beslutsunderlag 

- Länsstyrelsens beslut 2020-05-29 

__________  
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BMN § 75 Rapportering av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut fattade på delegation rapporteras. 

Beslutsunderlag 

- Delegationslista miljöenheten, till och med 2020-05-31 

- Delegationslista plan- och fastighetsenheten, till och med 2020-05-29 

__________  
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BMN § 76 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 2020-06-08. 

__________  
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BMN § 77 Övriga frågor 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden framför sitt tack till Kent Gustawsson, för arbetet som 

tillförordnad miljöchef. 

__________ 


