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BMN § 107 Yttrande till Länsstyrelsen om 
tillståndsansökan från Granngården AB 
(Dnr E 2020-659) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden har inget att erinra mot nytt tillstånd för Granngården 

AB avseende yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. 

Paragrafen justeras omedelbart 

Sammanfattning av ärendet 

Granngården AB, med butik på fastigheten Åmåls-Nygård 1:49, har ansökt hos 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd avseende yrkesmässig över-

låtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Länsstyrelsen har skickat remiss till 

bygg- och miljönämnden. 

Samhällsbyggnadsenheten har vid tillsyn av Granngårdens AB butik i Åmål inte 

funnit anmärkningar av något sådant slag som föranleder erinran mot att tillstånd 

medges. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Katarina Hallberg, 

daterad 2020-10-02 

- Tillståndsansökan om yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska 

produkter 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se ange 

länsstyrelsens dnr: 561-39864-2020 

  

Samhällsbyggnadsenheten/akten 

__________  
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BMN § 108 Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet (Dnr E 2020-678) 

Bygg- och miljönämndens förslag till nästa instans 

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- att anta taxan avseende offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, med 

ikraftträdande 1 januari 2021 

- att fastställa timavgiften till 1 011 kronor per timme, samt 

- att delegera till bygg- och miljönämnden att varje kalenderår (avgiftsår) besluta 

att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den pro-

centsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt 

för indexuppräkningen är oktober månad 2020 (taxan 6 §). 

Protokollet justeras omedelbart 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges riksdag och regering har beslutat att livsmedelskontrollen ska finansieras 

med avgifter som livsmedelsföretagarna betalar. Regler om finansiering genom 

avgifter finns i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livs-

medel och vissa jordbruksprodukter. 

De lokala kontrollmyndigheterna är skyldiga att ta ut en årlig avgift som täcker 

kostnaderna för den offentliga kontrollen (3 § i förordning 2006:1166). Myndig-

heterna ska beräkna avgiften så att livsmedelskontrollen har tillräckliga finansiella 

resurser (artikel 26 i förordning (EG) nr 882/2004). 

Avgiften ska fastställas av kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten är en 

kommun ska avgiften fastställas av nämnden på grundval av en taxa som kom-

munfullmäktige bestämmer. 

De allra flesta livsmedelsföretagare ska betala en årlig kontrollavgift för den verk-

samhet som är föremål för offentlig kontroll (4 § i förordning 2006:1166). Avgiften 

är baserad på en bedömning av anläggningens behov av kontroll, enligt riskklass-

ning, och ska vara kostnadstäckande. 

Timavgift vid lokala kontrollmyndigheter ska beslutas av kommunfullmäktige och 

beräknas så att principen om tillräckliga finansiella resurser för kontrollen beaktas. 

Samhällsbyggnadsenheten tog 2019 fram ett förslag till taxebestämmelser och 

timavgift, för att finansiera bygg- och miljönämndens myndighetsutövande arbets-

uppgifter inom offentlig kontroll av livsmedelsområdet. 
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För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 

kan, enligt SKR:s råd, en årlig indexuppräkning göras. SKR rekommenderar att det 

index som ska användas är eftersläpande för att åstadkomma bättre exakthet. 

För att effektivisera förfarandet med uppräkning föreslås delegation till bygg- och 

miljönämnden (taxan 6 §). 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Björn Wennerström 2020-10-06 

- Taxebestämmelser livsmedelsområdet 2021 

- PVK Index, 2020-10-01 

- SKR Beräkning handläggningskostnad 

  

Beslutet skickas till 

Budgetutskottet 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsenheten/akten 

__________  
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BMN § 109 Bygglovsansökan nybyggnad av 
flerbostadshus, garage samt förråd, Hästen 3 
(Dnr BYGG 2020-000261) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

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

bygglagen (PBL) att bevilja ansökan om bygglov för att uppföra flerbostadshus, 

garage samt förråd. 

Beslutet justeras omedelbart 

Upplysningar 

Bygglovsavgiften uppgår till 71 054 kronor för bostadshus samt 5 062 kronor för 

garage och förråd, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 

Sammanfattning av ärendet 

Brabo i Åmål AB har ansökt om bygglov för att uppföra flerbostadshus om 1 599,6 

kvm i form av 18 lägenheter samt garage och förråd, fastigheten Hästen 3.  

Fastigheten ligger inom detaljplanerat område, plan Västra Åsen-Hanebol. Detalj-

planen medger bostäder i ett plan. 

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 

Nämndens bedömning är att bygglov kan beviljas då åtgärden inte strider mot 

detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från bygglovsingenjör Lena Svensson Burman, 2020-10-05 

med bilagor: Situationsplan, karta, fasadritningar, planlösning, förråd plan fasad, 

garage plan fasad  

Beslutet skickas till 

Brabo i Åmål AB 

Samhällsbyggnadsenheten/akten 

__________ 


