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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 78–80 

och 82–

88 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  

 Sofia Karlsson 
  
  
Justerare  

 Rebecca Asp Olson 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Bygg- och miljönämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-08-25 
  
Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Norrtull, lokal Nedre kl. 09:00 – 10:20 
  
Ledamöter Sofia Karlsson (S), ordförande 

Olof Eriksson (S) ersätter Michael Henriksson (S) 

Magnus Nilsson (MP) 

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

Anders Bäckström (C) 
 

  
Ersättare Göran Karlsson (S) 

Hussam Hawarne (V) 

Martin Nylander (M) 

  
Övriga deltagare Björn Wennerström, enhetschef samhällsbyggnadsenheten 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 

Katarina Hallberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 78-80 

Frida Roth, plan- och bygglovsingenjör 

Lena Svensson Burman, bygglovsingenjör 
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BMN § 78 Upprop 
 

Sofia Karlsson (S) hälsar nämnden välkommen till höstens första sammanträde. 

Upprop genomförs. 

__________  
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BMN § 79 Val av justerare 

Bygg- och miljönämndens beslut 

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

__________  
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BMN § 80 Fastställande av ärendelista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärendelistan fastställs med en ändring: Diskussionspunkt om området Bjäkebol 

ändras till uppdrag om översyn. 

__________  
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BMN § 82 Bygglovsansökan nybyggnad av 
carport, Vakteln 6 (Dnr BYGG 2020-000182) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 § punkt 2 Plan- och 

bygglagen (PBL) att avslå ansökan om bygglov för carport, Vakteln 6. 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas se bifogad besvärshänvisning. 

Under 2020 debiteras inte privatpersoner några avgifter för bygglovsansökningar. 

Sammanfattning av ärendet 

XXXXXXXXXX har ansökt om bygglov för nybyggnad av en carport på 20 kvm, 

fastigheten Vakteln 6. Carporten är tänkt att vara en utbyggnad på befintligt bostads-

hus. Gällande detaljplan medger 80 kvm byggnadsarea. Denna area har redan tagits i 

anspråk för det befintliga bostadshuset. Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. 

Hela området är dessutom punktprickad mark. 

Bestämmelser 

Utdrag ur Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 §: 

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

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen. 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Nämnden bedömer att bygglov inte kan beviljas då det strider mot detaljplanen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovsingenjör Frida Roth, 2020-08-11 

- Stadsplan Åmål 

- Stadsplanebestämmelser 

- Situationsplan 

- Fasad- och planritning 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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BMN § 83 Bygglovsansökan uppfört garage, 
Södergården 1:31 (Dnr BYGG 2020-000213) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 § punkt 2 Plan- och 

bygglagen (PBL) att avslå ansökan om bygglov i efterhand för uppfört garage, 

Södergården 1:31 samt med stöd av 11 kap 20 § PBL att förelägga sökanden om 

rättelse med krav att riva det olovligt uppförda garaget. 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas se bifogad besvärshänvisning. 

Under 2020 debiteras inte privatpersoner några avgifter för bygglovsansökningar. 

Sammanfattning av ärendet 

XXXXXXXXXX har i efterhand ansökt om bygglov för ett uppfört garage om 50 

kvm, fastigheten Södergården 1:31. Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. 

Detaljplanen medger 20 kvm byggnadsarea för komplementbyggnad. 

Enligt Byggnadsstadgans generella regler om byggnaders placering ska byggnader 

placeras 4,5 meter från fastighetsgräns, om inget annat anges i detaljplanen. 

Byggnaden är placerad 1 meter från fastighetsgräns. 

Bestämmelser 

Utdrag ur Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 §: 

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

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen. 

Utdrag ur Plan- och bygglagen (PBL) 11 kap 20 §: 

Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i 

strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 

lagen får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnads-

verket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande). 

Byggnadsstadgan 39 § om byggnaders placering vid fastighetsgräns. 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Nämndens bedömning är att bygglov inte kan beviljas då ansökan avviker alltför 

mycket från detaljplanen i byggnadsarea samt strider mot byggnadsstadgan om 

byggnaders placering. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Lena Svensson Burman, 2020-08-14 

- Situationsplan 

- Karta 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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BMN § 84 Bygglovsansökan nybyggnad av 
actionpark, Åmål 4:1 (Dnr BYGG 2020-000212) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

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

punkt 1, 2 att bevilja bygglov för uppförande av en actionpark, fastigheten Åmål 4:1. 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas se bifogad besvärshänvisning. 

Under 2020 faktureras inte privatpersoner några avgifter för bygglovsansökan. 

Avgiftsbefrielsen är tillämplig även för ideell förening. 

Sammanfattning av ärendet 

Åmåls gymnastikförening har ansökt om bygglov för actionpark, fastigheten Åmål 

4:1. Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Detaljplanen medger endast 

idrottsändamål. Actionparken ska vara en anläggning för spontanidrott, gymnastik, 

skateboard m.m. 

VA-enheten och Gatu-enheten har getts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har 

inkommit. 

Bestämmelser 

Utdrag ur Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 §: 

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

1. Den fastighet eller byggnadsverk som åtgärden avser 

       a)   Överensstämmer med detaljplanen. 

2. Åtgärden inte strider mot detaljplanen. 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Nämndens bedömning är bygglov kan beviljas då åtgärden överensstämmer med 

detaljplanen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Lena Svensson Burman, 2020-08-13 

- Modell actionpark 

- Karta 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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BMN § 85 Uppdrag till samhällsbyggnads-
enheten området Bjäkebol 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsenheten att se över och 

återkomma med förslag till framtida bedömningar av avvikelser från detaljplanen 

området Bjäkebol. 

Sammanfattning av ärendet 

I detaljplanen för området är komplementbyggnader reglerat till 15 kvm. Det finns 

behov av riktlinjer för framtida bedömningar av ansökningar som avviker i area.  

Området har ursprungligen bestått av fritidshus. På senare tid har permanentboende 

tillkommit vilket kan påverka behovet av komplementbyggnader. 

Samhällsbyggnadsenheten föreslår en översyn för ett senare ställningstagande i 

nämnden om vad som kan betraktas som mindre och därmed godtagbar avvikelse. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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BMN § 86 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 2020-08-24. 

__________  
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BMN § 87 Rapportering av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut fattade på delegation rapporteras. 

Beslutsunderlag 

- Delegationsbeslut miljöärenden till och med 2020-08-16 

- Delegationsbeslut byggärenden till och med 2020-08-18 

__________  
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BMN § 88 Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Följande tas upp under övriga frågor: 

-          Information om ärendet Henriksholm 

-          Inbjudan till föreläsning barnrättsperspektiv 

-          Information om rekryteringar till samhällsbyggnadsenheten 

-          Information om kommande översyn av bygglovstaxor 

-          Information om appen Meetings + 

__________ 


