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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 82-92 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  
 Sofia Karlsson 
  
  
Justerare  
 Göran Karlsson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Bygg- och miljönämnden 
  
Sammanträdesdatum 2021-11-09 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-11-12 tas ned 2021-12-03

  
 

  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Norrtull lokal Nedre kl. 09:00–12:05 
  
Ledamöter Sofia Karlsson (S), ordförande 

Michael Henriksson (S), 1:e vice ordförande, §§ 82-91 

Jan-Eric Thorin (L), 2:e vice ordförande 

Anders Bäckström (C), §§ 82-91 
 

  
Tjänstgörande ersättare Göran Karlsson (S) 

 
  
Ersättare Hussam Hawarne (V) 

Martin Nylander (M) 

  
Övriga deltagare Björn Wennerström, enhetschef 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 

Kent Gustawsson, 1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 86 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

BMN § 82 Val av justerare 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Göran Karlsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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BMN § 83 Fastställande av ärendelista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärendelistan fastställs med en ändring: Ansökan strandskyddsdispens Henriksholm 1:1 

(Dnr E 2021-609) stryks från ärendelistan då ansökan återtagits. 

__________  
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BMN § 84 Årlig grundläggande granskning  

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämndens tackar för dialogen. 

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i den årliga grundläggande granskningen förs dialog mellan kommun-

revisorerna och nämnden. 

Sakkunnig revisor från KPMG medverkar. Frågeformulär besvaras. 

__________ 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-11-09  5 (12) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BMN § 85 Inkommen skrivelse, strandskyddsärende 
Henriksholm 1:1 (Dnr E 2021-585)  

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden uppdrar åt enhetschef Björn Wennerström att följa upp vem 

som är ägare av byggnaden och tillse att den avlägsnas från strandskyddat område. 

Sammanfattning av ärendet 

Björn Wennerström informerar om en inkommen skrivelse från fastighetsägaren xxxxxx 

xxxxxx gällande nämndens föreläggande 2021-10-14, BMN § 80. 

I skrivelsen framförs att byggnaden ifråga (utedass) inte uppförts av fastighetsägaren 

och heller inte ägs av denne. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse inkommen 2021-10-28 

Beslutet skickas till 

Enhetschef 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  
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BMN § 86 Upphävande av strandskyddsbeslut 
avseende grindar, Lindheden 1:3 (Dnr E 2019-694) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Gustawsson, 1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar om beslut 2021-10-26 

av Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-05-12, BMN § 59, att avvisa del av ansökan om 

strandskyddsdispens, fastigheten Lindheden 1:3. Den del som avvisades avsåg återuppsätt-

ning av grindar. 

Nämndens beslut överklagades av fastighetsägaren och Länsstyrelsen har nu upphävt det 

överklagade beslutet. Ärendet visas åter till kommunen för prövning. 

Utredning och förslag till beslut föreläggs nämnden i december. 

Beslutsunderlag 

- Beslut 2021-10-26 Länsstyrelsen Västra Götaland 

__________ 
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BMN § 87 Länsstyrelsens slutbedömning av 
åtgärdsplan avseende livsmedelskontroll 
(Dnr E 2018-87) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden lägger slutbedömningen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen genomförde den 23 oktober 2018 revision av livsmedelskontrollen 

och påtalade ett antal avvikelser. Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-02-19, 

BMN § 20 om en åtgärdsplan vilken tillhandahölls Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har mottagit underlag för verifiering att åtgärderna enligt åtgärdsplanen 

har genomförts. Länsstyrelsen noterar i sin slutbedömning att de erhållna underlagen 

verifierar att åtgärderna till stor del genomförts på ett tillfredsställande sätt. 

En avvikelse (nr 5) angående rutiner för att mäta effekter av kontroller, kan inte helt 

bedömas i nuläget men kommer följas upp av Länsstyrelsens i kommande revision. 

Beslutsunderlag 

- Slutbedömning 2021-11-01 från Länsstyrelsen Västra Götaland 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsenheten 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-11-09  8 (12) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

BMN § 88 Rapportering 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 2021-10-26 

- Lista delegationsbeslut plan- och byggärenden till och med 2021-11-01 

__________  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  Sida 

 2021-11-09  9 (12) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BMN § 89 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 2021-11-08 

__________  
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BMN § 90 Sammanträdestider BMN 2022 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammanträdestider verksamhetsåret 2022: 

 

Nämnd tisdagar 09:00 

(gruppmöten 09:00, nämnd 09:30) 

 

Beredning tisdagar 10:00 

 

18 januari 11 januari 

15 februari 8 februari 

15 mars 8 mars 

12 april 5 april 

17 maj 10 maj 

14 juni 7 juni 

23 augusti 16 augusti 

20 september 13 september 

11 oktober 4 oktober 

15 november 8 november 

13 december 6 december 

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreteraren 
Samhällsbyggnadsenheten, samtliga handläggare 

__________ 
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BMN § 91 Årshjul BMN 2022 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta årshjul för verksamhetsåret 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till årshjul föreligger avseende nämndens årliga återkommande beslut. 

Av årshjulet framgår vid vilka nämnder besluten ska fattas, när underlag ska 
föredras för beredning samt när underlag senast ska vara klara för utskick till 

nämnd. 

Revideringar kan komma att ske vid behov. 

Beslutsunderlag 

- Förslag Årshjul 2022 från nämndsekreteraren 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsenheten, samtliga handläggare 
__________  
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BMN § 92 Övriga frågor 
 

Sammanträdet avslutas med ett platsbesök angående marklovsärende, Frillsäter 

1:110 och 1:26. I platsbesöket deltar ej Michael Henriksson (S) och ej Anders 
Bäckström (C). 

__________ 

 
 

 


