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BMN § 89 Val av justerare 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Olof Eriksson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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BMN § 90 Fastställande av ärendelista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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BMN § 91 Detaljplanefrågor Bjäkebol 1:55 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden ger samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för en eventuell detaljplaneändring fastigheten Bjäkebol 1:55 

och återrapportera till nämnden i november. 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen om Attefallshus och maximalt 

tillåten byggrätt. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Björn Wennerström redogör för det uppdrag som gavs av nämnden 

2020-08-25, § 85, om framtida bedömningar av avvikelser från detaljplanens 

bestämmelser för komplementbyggnader. Enligt detaljplanen får fastighetsägare 

och arrendatorer bygga: Huvudbyggnad 80 kvm samt uthus 15 kvm. 

Bestämmelserna för Attefallshus innebär att det ska finnas ett befintligt en- eller 

tvåbostadshus på tomten för att få uppföra Attefallshus. Fritidshus är ett en- eller 

tvåbostadshus. Attefallshus får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser, 

innebärande bland annat att Attefallshus får uppföras på prickad mark, eller på 

tomter som redan nyttjat sin byggrätt. Det är också tillåtet att uppföra ett kom-

plementbostadshus på tomt som redan har maximalt antal bostadshus enligt 

detaljplanen. Sammanlagt blir då byggrätten 80 + 15 + 30 + 15 kvm = 140 kvm. 

Björn Wennerström konstaterar att det i området Bjäkebol 1:55, som i dag är 

arrendetomt klassat som fritidsområde, finns ett växande intresse för permanent-

boende. Det medför förändrade behov av vatten, avlopp, sophämtning, snöröjning 

med mera. 

Björn Wennerström föreslår att nämnden ger samhällsbyggnadsenheten i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för en eventuell planändring. Utredningen innefattar 

bland annat VA-frågor och kan vara klar om cirka två månader. 

Beslutsunderlag 

- Presentation områdets detaljplan från enhetschef Björn Wennerström 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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BMN § 92 Bygglovsansökan nybyggnad av 
förråd, Bjäkebol 1:55 (Dnr BYGG 2020-000193) 

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 nybyggnad av komplement-

byggnad, Bjäkebol 1:55. 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 

Under 2020 debiteras privatpersoner inte några avgifter för bygglovsansökningar.  

Sammanfattning av ärendet 

XXX har ansökt om bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad om 52,6 

kvm. Fastigheten Bjäkebol 1:55 ligger inom detaljplanerat område.  

Detaljplanen medger 80 kvm byggnadsarea för huvudbyggnad samt 15 kvm 

byggnadsarea för komplementbyggnad. Åtgärden är tänkt att ersätta en befintlig 

mindre komplementbyggnad. 

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 åtgärden strider mot detalj-

planen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Lena Svensson Burman, 2020-09-08 

- Situationsplan 

- Karta 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-09-15  7 (18) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BMN § 93 Bygglovsansökan nybyggnad av 
garage/uppförande av plank, Kärlekstallen 3 
(Dnr BYGG 2020-000224) 

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 nybyggnad av garage samt 

uppförande av plank, fastigheten Kärlekstallen 3. 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 

Under 2020 debiteras privatpersoner inte några avgifter för bygglovsansökningar. 

Sammanfattning av ärendet 

XXX har ansökt om bygglov för nybyggnad av ett garage om 48 kvm samt 

uppförande av plank. Fastigheten Kärlekstallen 3 ligger inom detaljplanerat 

område. Den tänkta åtgärden ligger inom 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 åtgärden strider mot detalj-

planen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Lena Svensson Burman, 2020-09-08 

- Situationsplan 

- Karta 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Samhällsbyggnadsenheten 

  

__________  
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BMN § 94 Bygglovsansökan nybyggnad av 
garage, Storken 9 (Dnr BYGG 2020-000187) 

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 nybyggnad av garage, 

fastigheten Storken 9. 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 

Under 2020 debiteras privatpersoner inte några avgifter för bygglovsansökningar. 

Sammanfattning av ärendet 

XXX har ansökt om bygglov för ett garage som ska placeras över fastighetsgräns, 

cirka 2 meter in på Storken 10 enligt upprättat servitut.  

Fastigheten Storken 9 ligger inom detaljplanerat område. I fastighetsgräns ligger 

ett underjordiskt område (U-område) samt att cirka en tredjedel av garaget skulle 

ligga på 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 åtgärden strider mot detalj-

planen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Lena Svensson Burman, 2020-09-09 

- Situationsplan 

- Ritning fasad/plan 

- Avtalsservitut 

  

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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BMN § 95 Bygglovsansökan för nybyggnad av 
grillkåta, Skogåsens samfällighet (Dnr BYGG 
2020-000222) 

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 nybyggnad av grillkåta, 

Skogåsens samfällighet. 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 

Under 2020 debiteras privatpersoner inte några avgifter för bygglovsansökningar.  

Sammanfattning av ärendet 

Två av fastighetsägarna området Skogåsen har ansökt om bygglov för nybyggnad 

av en grillkåta på samfällighetens mark. Fastigheten ligger inom detaljplanerat 

område och den sökta åtgärden inom punktprickad mark. Ett flertal grannar på 

Skogåsens samfällighet har inkommit med erinringar mot åtgärden. 

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 åtgärden strider mot detalj-

planen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovsingenjör Frida Roth, 2020-09-08 

- Situationsplan 

- Planbestämmelser 

- Karta 

- Teknisk beskrivning grillkåta 

- Remissyttranden från grannar 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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BMN § 96 Bygglovsansökan för ändrad 
användning av flygelbyggnad, Åmåls-Nygård 
1:19 (Dnr BYGG 2020-000188) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

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

första stycket, 9 kap 2, 31 a, 31 b, 31 d §§ att bevilja bygglov för ändrad använd-

ning av flygelbyggnaden, Åmåls-Nygård 1:19. 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 

Bygglovsavgiften uppgår till 2007 kronor, enligt taxa fastställd av kommun-

fullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren avser att starta bed- and breakfast, Åmåls-Nygård 1:19 och 

ansöker därför om bygglov för ändrad användning av flygelbyggnaden. 

Bestämmelser 

Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 § första stycket, 9 kap 2, 31 a, 31 b, 31 d §§. 

Det finns ingen generell rätt till avvikelser från detaljplan. Om en avvikelse är 

godtagbar eller inte förutsätter en samlad bedömning i det enskilda bygglovs-

ärendet, både när det gäller åtgärdens lämplighet och i vilken utsträckning den 

kan anses rymmas inom planens syfte. Godtagbara avvikelser ska enbart ha en så 

begränsad påverkan att en planändring inte behövs. En avvikelse får därför inte 

medföra inskränkningar i grannars möjligheter att i framtiden utnyttja sin mark 

(jfr prop. 1989/90:37 sid. 56) 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Nämndens samlade bedömning är att bygglov kan beviljas. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovsingenjör Frida Roth, 2020-09-08 

- Situationsplan, planbeteckning, del av plankarta 

- Fasad/plan och situationsplan  

Beslutet skickas till 

Sökanden Nygård Park & Rekreation AB 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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BMN § 97 Inkommen anmälan om strandnära 
byggnad, fastigheten Henriksholm 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden informeras om en inkommen anmälan gällande en ytterligare uppförd 

byggnad i strandnära läge. Fastighetsägaren har av samhällsbyggnadsenheten 

uppmanats att avlägsna byggnaden senast 2020-09-18. 

Beslutsunderlag 

- Kopia av svar från enhetschef Björn Wennerström, 2020-09-04 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-09-15  12 (18) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BMN § 98 Överklagan ärende E 2020/417 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden informeras om en inkommen överklagan från ägaren till Amers Biltvätt. 

Det överklagade beslutet har fattats på delegation. 

__________  
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BMN § 99 Verksamhetsberättelse tertial 2 2020, 
bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden lägger nämndens verksamhetsberättelse för tertial 2 

2020 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelsen omfattar nämndens verksamhet tertial 2 2020, ej 

tillsynsplanen för miljö- och hälsoskydd. I verksamhetsberättelsen beskrivs 

uppdrag, mål- och resultatuppföljning m.m. Fastställda inriktningsmål är 

uppnådda. 

Beslutsunderlag 

- Verksamhetsberättelse tertial 2 2020 (nämndens) från enhetschef Björn 

Wennerström 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-09-15  14 (18) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BMN § 100 Revidering delegeringsreglemente, 
miljö- och hälsoskydd 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta reviderat delegeringsreglemente 

avseende miljö- och hälsoskydd. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att miljöenheten blivit en del av samhällsbyggnadsenheten 

behöver delegater ändras: Miljöchef har ändrats till enhetschef, 1:e miljö- och 

hälsoskyddsinspektör samt Plan/GIS ingenjör är delegater som har tillkommit. 

Beslutsunderlag 

- Reviderat delegeringsreglemente, miljö- och hälsoskydd, från enhetschef Björn 

Wennerström 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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BMN § 101 Rapport om livsmedelstillsyn 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden informeras om livsmedelstillsynen i rådande situation med coronavirus. 

Inspektioner har kunnat genomföras och ligger väl i fas med tillsynsplanen. Där 

besöksförbud har gällt, på äldreboenden och en del gruppboenden, har avstäm-

ningar om livsmedelshantering skett på distans. 

Återbesök kommer att ske på serveringsställen, för kontroller och information om 

fortsatta restriktioner. 

Från 1 juli till 31 december gäller en ny lag om helhetsansvar för tillsyn av smitt-

skyddsåtgärder på serveringsställen. Den innebär att samhällsbyggnadsenheten 

ska såväl kontrollera som förelägga om åtgärder och utfärda förbud. 

Endast några få klagomål inkom under sommarperioden och avsåg trängsel. 

Beslutsunderlag 

- Skriftlig rapport från miljö- och hälsoskyddsinspektörer Jenny Apelgren och 

Johanna Eriksson 

__________  
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BMN § 102 Rapportering av delegationsbeslut 
samt ett delegationsbeslut om föreläggande 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut har fattats 2020-08-26, dnr E 2020-576, om åtgärder förenade 

med vite avseende Ameen Livsmedel AB, Åmål 5:13. 

Övriga beslut fattade på delegation framgår av samhällsbyggnadsenhetens listor. 

Beslutsunderlag 

- Lista delegationsbeslut miljöärenden, till och med 2020-09-06 

- Lista delegationsbeslut plan- och byggärenden, till och med 2020-09-08 

- Delegationsbeslut om föreläggande med vite, 2020-08-26 

__________  
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BMN § 103 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 2020-09-14. 

__________  
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BMN § 104 Övriga frågor 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg-och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Björn Wennerström informerar om pågående tillsättningar av tjänster 

på samhällsbyggnadsenheten. 

__________ 


