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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 116–125 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  

 Sofia Karlsson 
  
  
Justerare  

 Rebecca Asp Olson 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Bygg- och miljönämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-11-10 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-11-13 tas ned 2020-12-04  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Sammanträde via Teams kl. 09:00–11:41 
  
Ledamöter Sofia Karlsson (S), ordförande 

Mikael Nilsson (MP) 

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

Anders Bäckström (C) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Göran Karlsson (S) 

  
Övriga deltagare Björn Wennerström, enhetschef samhällsbyggnadsenheten 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 

Frida Roth, plan- och bygglovsingenjör, ej § 125 

Kent Gustawsson, 1:e miljöinspektör, ej § 125 

Lena Svensson Burman, bygglovsingenjör, ej § 125 
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Innehåll 
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BMN § 116 Val av justerare 3 

BMN § 117 Fastställande av ärendelista 4 

BMN § 118 Delegeringsreglemente avseende miljö- och hälsoskydd 5 

BMN § 119 Beslut om byggsanktionsavgift, Knyttkärr 2:44 (Dnr BYGG 2020-000256) 6 

BMN § 120 Plan- och bygglagstaxa 8 

BMN § 121 Uppföljning internkontrollplan 2020 9 

BMN § 122 Internkontrollplan 2021 10 

BMN § 123 Budgetuppföljning, nämndens budget 11 

BMN § 124 Rapportering av delegationsbeslut 12 

BMN § 125 Dialog med kommunrevisionen 13 
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BMN § 116 Val av justerare 

Bygg- och miljönämndens beslut 

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

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-11-10  4 (13) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BMN § 117 Fastställande av ärendelista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Information om vindkraftpark skjuts upp till nästa nämnd. Ärendelistan fastställs. 

__________  
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BMN § 118 Delegeringsreglemente avseende 
miljö- och hälsoskydd 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta reviderat delegeringsreglemente 

avseende miljö- och hälsoskydd. 

Sammanfattning av ärendet 

I delegeringsreglementet avseende miljö- och hälsoskydd, antaget av bygg- och 

miljönämnden 2020-09-15, har en del mindre justeringar gjorts. 

Beslutet skickas till 

Kent Gustawsson, 1:e miljöinspektör 

__________  
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BMN § 119 Beslut om byggsanktionsavgift, 
Knyttkärr 2:44 (Dnr BYGG 2020-000256) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 9 kap 17 § punkt 1 PBF, samt 11 

kap 53 a § och 57 § punkt 2 PBL, att fastighetsägaren till Knyttkärr 2:44 xxxxxx 

xxxxxxxx ska erlägga byggsanktionsavgift om 25 000 kronor. 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren har påbörjat markarbete utan marklov. Fastigheten ligger inom 

detaljplanerat område. En anonym anmälan inkom till samhällsbyggnadsenheten 

den 28 juli 2020 varefter platsbesök gjorts. 

Tillämpliga bestämmelser 

Markåtgärd 

9 kap 17 § plan- och byggförordning (PBF): 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 

(2010:900) påbörja en sådan markåtgärd som kräver lov enligt 9 kap. 11, 12 eller 

13 § plan- och bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 

   1. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter 

av sanktionsarean för schaktning eller fyllning inom en tomt. Förordning 

(2018:1390). 

 

11 kap 53 a § Plan-och bygglagen (PBL): 

En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i 

rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till 

hälften eller en fjärdedel. 

Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte 

har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan 

anses vara av mindre allvarlig art. Lag (2013:307).  

11 kap 57 § p.2 plan- och bygglagen (PBL):  

En byggsanktionsavgift ska tas ut av 

   2. den som begick överträdelsen. 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Utredningen visar att byggsanktionsavgift ska erläggas. Avgiftens storlek har 

beräknats av samhällsbyggnadsenheten, med viss nedsättning av beloppet. 
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Beslutsunderlag 

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

daterad 2020-10-28 

Beslutet skickas till 

Fastighetsägaren 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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BMN § 120 Plan- och bygglagstaxa 

Bygg- och miljönämndens förslag till nästa instans 

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- att anta plan- och bygglagstaxa med ikraftträdande 1 januari 2021 

- att fastställa timavgiften till 1 081 kronor per timme 

- att delegera till bygg- och miljönämnden att justera de i denna taxa angivna fasta 

avgifterna och timavgifterna med den procentsats för Prisindex för kommunal verk-

samhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad året före 

avgiftsåret. 

Beslutet justeras omedelbart 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsenheten har upprättat förslag till plan- och bygglagstaxa att träda i 

kraft 1 januari 2021. Timavgiften för 2021 har beräknats till 1 081 kronor per timme. 

Avseende kommande kalenderår (avgiftsår) föreslås att bygg- och miljönämnden ges 

delegation att justera de i denna taxa angivna avgifterna i enlighet med Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad hos SKR i oktober månad året 

före avgiftsåret. 

I Plan- och bygglagen återfinns bestämmelse om taxa i 12 kap. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsenheten, 2020-11-09 

- Plan- och bygglagstaxa med ikraftträdande 1 januari 2021 

- Taxetabeller  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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BMN § 121 Uppföljning internkontrollplan 2020 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 

2020 avseende bygg- och miljönämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden tar del av resultatet av uppföljningen av internkontrollplanen 2020. Av 

fyra processer har avvikelse noterats i ett fall: 

Rutin inspektion hälsoskydd förskola och skola. 

Anpassningar har fått ske i denna del till rådande pandemi.  

Beslutsunderlag 

- Uppföljning internkontrollplan 2020 bygg- och miljönämnden från enhetschef 

Björn Wennerström 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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BMN § 122 Internkontrollplan 2021 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden antar internkontrollplan för 2021 och utser följande 

processer att ingå: 

- Rutin för hantering av bygglov inom detaljplan 

- Rutin för föreläggande livsmedelsanläggning 

- Kompetensförsörjningsplan 

- Inspektion av restauranger med anledning av pandemin, gällande trängsel 

Uppföljning beräknas ske på nämndens sammanträde i november 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll är ett verktyg för att styra verksamhet och ekonomi, säkerställa att 

lagar och regler efterlevs och att fastställda mål uppfylls. 

Regler för intern kontroll finns i kommunallagen och kommunens reglemente för 

intern kontroll. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till internkontrollplan 2021 bygg- och miljönämnden från enhetschef 

Björn Wennerström 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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BMN § 123 Budgetuppföljning, nämndens 
budget 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Nämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande och lägger 

budgetuppföljningen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden genomför budgetuppföljning till och med 2020-11-09. 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-11-10  12 (13) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BMN § 124 Rapportering av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut fattade på delegation rapporteras enligt listor. 

Beslutsunderlag 

- Lista delegationsbeslut miljöärenden till och med 2020-11-01 

- Lista delegationsbeslut plan- och byggärenden till och med 2020-10-05 

- Lista delegationsbeslut plan- och byggärenden till och med 2020-11-02 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-11-10  13 (13) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BMN § 125 Dialog med kommunrevisionen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen och bygg- och miljönämnden för dialog som en del av den 

årliga grundläggande granskningen. 

Från kommunrevisionen deltar samtliga förtroendevalda revisorer samt sakkunnigt 

biträde från KPMG. 

__________ 


