
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

 

Verksamhet Bok Bud Prg 3 Bok Diff mot  

Belopp i 1.000-tal kr 2 004 2 005 2 005 2 005 Bud 

01 Intern verksamhet adm.   1 539         

10 Nämndverksamhet  173 183 195 187 -4 

20 Fysisk och teknisk planering   642 426 333 177 249 

26 Miljö- och hälsoskydd  -140 -70 -95 3 -73 

29 Gemensam verksamhet block 2 (adm) 0 1 597 1 642 1 724 -127 

Summa 2 214 2 136 2 075 2 091 45 

 

 
Budgetavvikelse enligt prognoser 2005 

 
Prognos 3   +     45 

 
 
 
Miljö- och byggkontorets verksamhet 2005 
 
Inledning 
 
Enligt miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente ansvarar miljö- och 
byggförvaltningen för följande 
ansvarsområden. 
 
Plan- och byggfrågor 
Miljö- och hälsoskydd 
Trafikfrågor 
 
Verksamhetsplanen för 2005 har legat till 
grund för årets verksamhet. 
 
Ekonomiskt utfall 
 
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett 
mindre överskott för verksamheten år 2005 (45 
kkr), vilket är enligt prognosen. 
 
Förvaltning, administration, personal och 
information 
 
Under året har det totalt hållits 8 sammanträden 
i Miljö- och byggnadsnämnden med 
sammanlagt 101 ärenden. (2004: 8 
sammanträden, 160 ärenden) 
 
Antal ärenden som diarieförts under året på 
Miljö- och byggnadsnämnden uppgick till 
539(517 år 2004). Miljö- och byggreda 

används som diariesystem och som 
handläggarstöd.  Under hösten har mycket 
energi lagts ned på att slå samman Dals-Eds, 
Färgelanda och Melleruds diariesystem till ett 
gemensamt system med en gemensam server 
och ett nytt databasformat (SQL). Det nya 
gemensamma systemet togs i drift efter 
årsskiftet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade totalt 391 
(2004, 352) beslut varav 308 delegationsbeslut. 
Delegater är ordförande, miljö- och byggchef, 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör, 
byggnadsinspektör, VA-ingenjör, 
förvaltningsassistent och räddningschef samt 
stadsarkitekt. 
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Under året har nämnden haft personal 
motsvarande 4,6 heltidstjänster till sitt 
förfogande. För att klara verksamheten krävs 
dessutom ett djupt samarbete med övrig 
personal mellan förvaltningarna.  
Det har varit sammanlagt endast 3 sjukdagar 
(0,3 %). Sjukfrånvaro upp till 6 % anses ligga 
inom ett ”normalt” intervall och behöver 
således ej analyseras eller vidtas några åtgärder 
mot. 
 
Stadsarkitekttjänsten har köpts som 
konsulttjänster av Magnus Wångblad på 
Arkitekttriangeln AB.  
 
Under året har mycket tid lagts på arbetet med 
att utreda en optimal samverkan i Dalsland 
inom Miljö- och byggområdet.  
 
Tre nya kommunala skyttar har rekryterats 
under året nämligen; Paul Gabrielsson, Karl-
Erik Alexandersson och Henrik Johannesson.  
 
Ett nytt samverkansavtal om gemensam 
kommunarkitekt med Färgelanda kommun har 
tecknats och en ny kommunarkitekt (Helena 
Carling) har anställts och kommer att jobba 
halvtid i Dals-Ed. Den andra halvan säljs till 
Färgelanda kommun. Tjänsten tillträds i mars. 
 
Under året har kommunerna i Dalsland fått ett 
gemensamt webbverktyg som kallas Virtuella 
Kontoret. Verktyget har bidragit till att 
underlätta informationsutbyte och samarbete 
över kommungränserna. 
 

Samhällsplanering samt förebyggande och 
projektinriktat arbete 
 
Det har arbetats med flera detaljplaner samt 
fördjupad översiktsplan för Nössemark under 
året. 
  
Vattenvård, sjöar och vattendrag 
 
Kalkningsverksamheten har fortsatt i enlighet 
med gällande 5-åriga kalkningsplan. 
Vilket har inneburit att kalkning skett inom 
Örekilsälvens, Upperudsälvens och Steinelvas 
avrinningsområden. Även i år kalkades alla 
våtmarker som har 100 % statsbidrag med 
granulater för att minska vegetationsskador till 
följd av dammbildning. Inom programmet för 
kalkeffektuppföljning togs 184 vattenprover.  
 
Vi deltar aktivt i ett Interreg projekt för 
närvarande och det är i Projektet NOLIMP-
WFD vars syfte är att arbeta med ramdirektivet 
för vatten. 
 
Dricksvattenkontroll 
 
Små dricksvattenanläggningar som distribuerar 
vatten till hemhushåll eller till 
livsmedelsföretag har uppmanats följa 
provtagning enligt egenkontrollen Vidare har 
allmänheten tillhandahållits information om 
vattenkvalitet och åtgärder i privata brunnar 
samt erhållit vattenprovtagning till rabatterat 
pris. 
 
 
Miljöövervakning, luftvård och buller 
 
Miljöövervakning bedrivs dels genom egna 
lokala undersökningar i kommunen, dels som 
samordnade regionala undersökningar i länet. 
Miljöundersökningarna i kommunen omfattar 
bl. a. undersökningar i sjöar och vattendrag. 
  
Miljökontoret har även i år gjort mätningar av 
den radioaktiva bakgrundsstrålningen. 
 
Luft i Väst har inte genomfört någon 
gemensam provtagning under 2005/2006. 
  
Tillsyn och lagreglerad verksamhet 
 
Kemiska produkter 
 



 

Tillsyn av kemikaliehantering har skett i 
samband med ordinarie miljötillsynsbesök. 
 
Miljö- och byggkontoret har även medverkat i 
Miljösamverkans tillsynsprojekt om 
träskyddsbehandlat virke. 
 
Miljöfarlig verksamhet 
 
Under året har miljötillsyn utförts vid två B-
anläggningar, 15 C-anläggningar och 12 u-
objekt. 
 
Under året har 5 åtalsanmälningar inlämnats till 
miljöåklagaren. 
 
Cirka 84 avloppsansökningar av olika slag har 
behandlats under året.  
 
Under 2005 har mycket arbete lagts ned på att 
slutföra arbetet med förbättring av undermåliga 
avlopp i Örekilsälven/Töftedalsåns närområde. 
 
Ca 18 anmälningar om installation av 
värmepumpar har inkommit under året. 
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Ovan syns utvecklingen av antal ärenden med 
avloppsanläggningar och värmepumpar under 
åren 2000-2005. 
 
Förorenad mark 
 
Fyra objekt har under året undersökts i 
Spimfabs regi. 
 
Miljö- och byggkontoret har ombesörjt 
borttransport av högen med gamla 
kreosotimpregnerade järnvägsslipers vid Stora 
Le (73,73 ton). 
 
Ett akut dieselutsläpp inträffade i december och 
sanering inleddes omedelbart.  
 

Avfallshantering 
 
Miljökontoret har behandlat ett mindre antal 
dispensansökningar om befrielse från 
sophämtning, då de flesta fastigheter numera är 
anslutna. 
 
Naturvård 
Ett antal frågor om träd har behandlats i 
enlighet med trädvårdsplanen. 
 
Miljö- och byggkontoret har delfinansierat 
beskärning av  boken bredvid Grillen på torget. 
 
En ansökan om pengar till naturvårdsåtgärder 
har lämnats in och beviljats. Åtgärderna gäller; 
upprättande av naturvårdsplan, anläggande av 
vandringsleder och vassröjning i Lilla Le. 
 
Två remisser om tillstånd till bergstäkt har 
besvarats. 
 
Hälsoskydd 
 
Badvattenprover har tagit vid kommunens 5 
badplatser. På grund av dåligt sommarväder i 
början av juni blev badsäsongen kort och 
endast två provomgångar (10 prov) 
genomfördes. Ett extra prov togs senare som 
uppföljning av ett prov med anmärkning. (Lilla 
Le). 
 
Ett antal radonprovtagningar har utförts i egna 
hem av fastighetsägarna själva efter kontakt 
med miljökontoret. 
 
Systemtillsyn har utförts i skolorna med hjälp 
av konsult. I huvudsak fungerar skolans rutiner 
bra och det var få anmärkningar. 
 
Bullermätning har utförts på uppdrag. Rapport 
från Banverket om åtgärder mot buller har 
behandlats. 
En remiss om förändring i 
strålskyddslagstiftningen har besvarats. 
 
Livsmedelstillsyn 
 
Samtliga livsmedelsföretag har besökts under 
året.  Provtagningar har skett hos de flesta 
livsmedelsföretag, dessutom skedde 
provtagning av julborden. Av totalt 61 prover 
fick 9 st anmärkning och ett var otjänligt 
medan övriga var godkända. 
 



 

Under senhösten 2005 har 
livsmedelsinspektörerna i Dalsland förberett 
gemensam policy inför den nya 
livsmedelslagstiftningen. 
 
Det har även genomförts gemensam 
livsmedelsinspektion vid Konsum i Bengtsfors. 
 
Smittskydd 
 
Endast ett litet antal fall av smittsamma 
sjukdomar har anmälts till miljökontoret. 
 
Djurskydd 
 
Även inför detta år tecknades avtal med 
Färgelanda för köp av Djur- och 
miljöskyddstillsyn på lantbruken för ett kunna 
tillgodose lagens krav på återkommande tillsyn. 
Tjänsten uppgår till 30 % av en heltid. 
Det har utförts tillsyn på ett antal gårdar när det 
gäller djurhållning och miljö. 
Nämndens policy för skyddsjakt har reviderats 
under året. 
Det har dessutom förekommit ett antal akuta 
katt- och hundärenden. 
 
Byggväsen och energi 
 
Planer 
Under året har detaljplan för Jordbron-Agerhus 
antagits. 
En remiss om förslag till ny 
strandskyddslagstiftning har behandlats. 
Dessutom har två remisser gällande fördjupad 
översiktsplan och detaljplan för handelsområde 
i Munkedals kommun besvarats. 
 
Trafikfrågor 
 
Arbetet med att anpassa de lokala 
trafikföreskrifterna till den av fullmäktige 
antagna trafiknätsanalysen har fortsatt, 
framförallt avseende hastighetsbegränsning till 
30 km/tim i bostadsområden. 
 
Bygglovshantering 
 
De bygglov som beviljats under året har till 
största delen utgjorts av om- och tillbyggnader, 
nybyggnation av fritidshus, 
kompletteringsåtgärder och 3G-master. 
 

Totalt 4 bygglov för permanentboende har 
beviljats under året. Dessutom har det beviljats 
6 bygglov för fritidshus. 
 
En fastighetsägare har förelagts vid vite att 
åtgärda sin fasad, vilket också skett. 
 
Bygglov har lämnats för att få ordning på 
skyltning vid Jordbron och i centrum 
 
Mätning, Kartering, GIS1 
 
Under året har miljö- och byggkontoret köpt 
GIS-tjänster av Åmåls kommun. 
Ajourföring av primärkartan har skett under 
året. 
 
Framåtblick 
 
År 2006 är troligen sista året med denna 
organisation då alltmer tyder på att 
miljöfrågorna kommer att tas bort och inordnas 
i en gemensam organisation under Dalslands 
Kommunalförbund. Bygg- och planfrågorna 
kommer tillsvidare att hanteras i kommunens 
regi. Troligen kommer förändringar att ske 
även på detta område i en nära förestående 
framtid. Denna typ av förändringar med 
samverkan inom basverksamheter pågår i stora 
delar av landet och kommer sannolikt att bli allt 
vanligare framöver. 

                                                           
1 GIS = Geografiskt Informations System  



 

 
VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005 2004 2003 20022 200

2 
200

1 
2000 1999 

         
Antal diarieförda ärenden 539 517 486 486 486 388 317 357 
Antal beslut inom miljö- och  391 352 381 305 336 279 209 223 
byggnadsnämnden         
Varav beslut bygg3 118 146 217 136 56 48 51 52 
Varav beslut miljö 212 154 121 107 93 75 69 34 
Varav trafik 35 31 23 19 27 39 14 27 
Varav beslut övrigt 24 23 20 35 8 2 12  
Varav delegationsbeslut totalt 308 265 247 184     
         
Beviljade bygglov för 
åretruntboende 

 4 8 5 5 0 1  

Beviljade bygglov för fritidsboende  6 5 7 7 0   
Intäkter miljöbalken4 (kkr) 229 308 165  112 101 67 41 
Intäkter bygglov (kkr) 363 251 258  189 85 120 151 
Intäkter livsmedelstillsyn 72 66 59      
Intäkter Djurskydd 5 18 14      
 
Avgiftstäckning: 

   
 

     

Miljöbalken  57 % 51 %      
Djurskydd inkl. tillsyn miljötillsyn 
lantbruk etc. 

  Ca 30 
% 

     

PBL         
         
         
Åtalsanmälningar enligt miljöbalken 
m.m. 

5 8 3 7 7 5 5  

Miljösanktionsavgifter   1      
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Denna siffra redovisar rena beslut dvs information, återremisser, meddelande mm är borträknat. Tidigare år räknades dessa in eftersom 
det varit antalet paragrafer som räknats. 
3 Gäller bygg, miljö, trafik och övrigt tidigare år (före 2002) gäller denna siffra endast delegationsbeslut inom respektive område. 
4 Ny taxa enligt miljöbalken togs inför år 2000, tidigare var taxan utifrån miljöskyddslagen 


