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Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Magnus Karlsson, miljöhandläggare  
 

Elinor Hansson, miljöstrateg §§ 6-14 
Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Jan Hognert (M) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2018-02-20 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Jan Hognert 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2018-02-20 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-02-21 - 2018-03-14. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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MN § 1 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
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MN § 2 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2017-11-13  -  2018-01-28 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2018-02-07 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 3 

Meddelande 

 

Sotenäs kommunfullmäktige protokoll 2017-09-21; 
§ 94 - Budget 2018 
§ 99 - Sammanträdestider 2018 
§ 107 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän och ersättare i Sotenäs Vatten AB, Kajsa Åkesson (M) 

2017/007 Länsstyrelsens (Lst) beslut 2017-11-14, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 
Valbo-Ryr 66:1 på fastigheten Valbo-Ryr 1:12 i Munkedals kommun 

2017/1811 Lst beslut 2017-11-13, föreskrifter om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde 
norr om Smögen i Sotenäs kommun 

2015/746 Lst beslut 2017-11-17, förnyad dispens och tillstånd för bostadshus på 
fastigheten Säm 1:13 (2), i Sotenäs kommun 

2017/007 Lst beslut 2017-11-20, tillstånd till breddning av grind vid Svarteborgs kyrkogård 
Munkedals pastorat och kommun 

2017/007 Lst beslut 2017-12-01, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Tossene 279:1 på 
fastigheten Runden 4:2 i Sotenäs kommun 

2016/2060 Mark- och miljödomstolens dom 2017-12-04, gällande förbud att släppa ut orenat 
avloppsvatten, Stensjö 2:1 Sotenäs kommun 

2017/007 Lst beslut 2017-12-04, dispens för brygga på fastigheten Ramsvik 3:1 i 
Sotenäs kommun 

2016/1078 
2015/1704 
2015/1705 

Lst beslut 2017-12-05, överklagande av beslut om beviljade tillstånd till och 
klagomål på avloppsanläggningar på fastigheterna Ingeröd 2:55 och 2:56 i 
Lysekils kommun 

2017/1718 Lst beslut 2017-12-05, tillstånd för väg inom landskapsbildsskyddat område 
på fastigheten Stuveröd 2:27 i Lysekils kommun 

 
Sotenäs kommunstyrelsens protokoll 2017-12-07; 
§ 235 - budgetuppföljning, prognos helår 2017 baserat på utfall till och med oktober 
2017 

2015/802 Mark- och miljööverdomstolens protokoll 2017-12-12, tillsyn camping på 
strandskyddsområde i Gullmarsbaden 

2017/007 
Lst beslut 2017-12-14, strandskyddsdispens och tillstånd enligt föreskrifterna för 
Gullmarns naturvårdsområde för tillbyggnad av 
bostadshus på fastigheten Finnsbo 1:70 i Lysekils kommun 

2017/007 Lst beslut 2017-12-13, föreläggande enligt miljöbalken för avverkning av skog för 
omläggning till bete på fastigheten Åby 2:1, Sotenäs kommun 

2017/007 Lst beslut 2017-12-13, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Krokstad 65:1 på 
fastigheten Krokstads-Elseröd 1:15 i Munkedals kommun 
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2016/1715 
Mark- och miljödomstolens dom 2017-12-19, Nekad strandskyddsdispens för 
utfyllnad samt föreläggande om återställande och förbud mot markanvändning vid 
fastigheten Långevik 1:48 i Sotenäs kommun 

2016/2289 
Lst beslut 2017-12-19, överklagande av beslut om att avsluta ärende utan att vidta 
några åtgärder beträffande klagomål på avloppslukt vid pumpstationen i Stockevik i 
Lysekils kommun 

2017/517 Lst beslut 2017-12-15, tillstånd att bedriva fiskodling 

2017/007 Lst beslut 2017-12-19, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Tossene 347:1 på 
fastigheten Arslätt 1:3 i Sotenäs kommun 

2017/007 
Lst beslut 2017-12-20, tillstånd enligt föreskrifterna för Gullmarns 
naturvårdsområde för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Alsbäck 1:44 i 
Lysekils kommun 

2017/007 
Lst beslut 2017-12-20, tillstånd enligt föreskrifterna för Gullmarns 
naturvårdsområde för att uppföra garage/förråd på fastigheten Lingådde 1:16 i 
Lysekils kommun 

2016/2242 Lst beslut 2017-12-19, ansökan/anmälan om testodling för makroalger 
nordost om Mittskär i Lysekils kommun 

2016/1807 Mark- och miljödomstolens dom 2017-12-20, villkor för strandskyddsdispens 
Djupedal 1:26 i Lysekils kommun 

2017/2034 Lst beslut 2017-12-20, återkallande av överlåten tillsyn enligt miljöbalken, Sotenäs 
Kommun 

2017/2035 Lst beslut 2016-12-20, återkallande av överlåten tillsyn enligt miljöbalken, 
Munkedals kommun 

2017/007 Lst beslut 2017-12-20, tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Håby 63:1 
och 63:2 på fastigheten Håby-Önne 1:7 i Munkedals kommun 

2017/1800 Lst beslut 2017-12-21, beslut om vattenverksamhet avseende ledningsdragning i 
Nyrödsjön mellan fastigheterna Skaveröd 1:11 och Nyröd 3:1 i Munkedals kommun 

2017/001 
Munkedals kommunstyrelses protokoll 2017-12-14; 
§ 183 - uppföljning internkontroll 2017 
§ 184 - internkontrollplan 2018 

2016/1648 Mark- och miljödomstolens dom 2017-12-27, strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Långevik 1:54 i Sotenäs kommun 

2018/007 Lst beslut 2018-01-02, tillstånd att göra ingrepp i fornlämning RAÄ Tossene 267:1, 
Sotenäs kommun 

2018/007 Lst beslut 2018-01-02, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Tossene 500:1 på 
fastigheten Torp 1:2 i Sotenäs kommun 
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2017/251 Lst beslut 2018-01-03, avslag på ansökan om nytt bostadshus på fastigheten 
Alsbäck 1:43 i Lysekils kommun 

2015/1555 Lst beslut 2018-01-03, besiktning av trumma på fastigheten Stene 1:16 i 
Munkedals kommun 

2016/2060 Mark- och miljödomstolens dom 2017-12-04, förbud att släppa ut orenat 
avloppsvatten Stensjö 2:1 i Sotenäs kommun 

2018/007 Lst beslut 2018-01-05, tillsyn av egenkontroll angående uttag av ytvatten från 
tjärn/sjö på fastigheten Fålbengsröd 1:2 i Sotenäs kommun 

2017/1596 
Lst beslut 2017-12-29, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning RAÄ Lyse 116:1 
i samband med ny avloppsanläggning inom fastigheten Träleberg 1:140, Lysekils 
kommun 

2018/007 Lst beslut 2018-01-15, beslut om vattenverksamhet avseende anläggandet av 
en pålad brygga på fastigheten Vägga 2:262 i Sotenäs kommun 

2017/2039 Lst beslut 2018-01-15, beslut om vattenverksamhet avseende anläggandet av 
en pålad brygga på fastigheten Vägga 2:262 i Sotenäs kommun 

2017/186 
Lst beslut 2018-01-17, strandskyddsdispens och tillstånd enligt föreskrifterna 
för Gullmarns naturvårdsområde, för uppförande av fritidshus (ersättningsbyggnad) 
på fastigheten Torreby 3:3, i Munkedals kommun 

2018/007 Lst beslut 2018-01-18, dispens för att beträda fågelskyddsområden under förbudstid 
inom Soteskär, Soteskärsskären, Lilla och Stora Gyltran i Sotenäs kommun 

2017/1936 Lst beslut 2018-01-18, angående anmälan om vattenverksamhet avseende 
anläggande av pontonbrygga på fastigheten Smögenön 1:414 i Sotenäs kommun 

2017/1696 Lst beslut 2018-01-23, ansökan/anmälan om testodling för makroalger norr 
om ön Mittskär i Lysekils kommun 

2018/007 Lst beslut 2018-01-24, beslut om avslag och förbud för algodling vid 
Bredholmen, Gåsö, Lysekils kommun 

2018/007 Lst beslut 2018-01-25, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Svarteborg 322:1 
på fastigheten Svarteborgs-Ånneröd 1:1 i Munkedals kommun 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden. 
 
  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2018-02-20 | §§ 1-14 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2018\2018-02-20\Kallelser & Protokoll\MN protokoll 2018-
02-20.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 8(18)
 

 
 

MN § 4  Dnr MimB 2018/001 

Sammanträdesdagar - förslag på flytt/ändring 
Då fastlagda sammanträdesdatum inte är synkroniserade med rapporteringen av kvartalsbokslut 
behöver nämnden ta beslut om nya datum i syfte att sammanfalla dessa. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att delegera till Miljönämnden i mellersta Bohusläns 
arbetsutskott att ta beslut om kvartalsbokslut jan-april 2018 vid ett extra sammanträde i maj. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att flytta fram mötesdatum från 5/9 till den 11/9. 
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MN § 5  Dnr MimB 2018/001 

Bokslut för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017 
Bokslutsrapportering för 2017 års verksamhet redovisas, med resultat, verksamhetsbeskrivning, 
målsättning. Följande huvudpunkter kan urskiljas. 

• Resultatet för MimB:s verksamhet 2017 visar på ett överskott på 11 600 kronor främst 
beroende på minskade intäkter även minskade personalkostnader. 

• Måluppfyllnad för livsmedelskontrollen samt tobakstillsyn och tillsyn av vissa receptfria 
läkemedel är uppfylld. För övriga delar av verksamheten är målen till dels uppfyllda.  

• Miljöenhetens utvecklingsarbete och arbete med kvalitetssäkring fortgår. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts förslag till beslut är att godkänna 
bokslutsrapport 2017. 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2018-01-18 
Bokslut 2017 för miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2018-02-07 § 3 

Yrkande 

Inge Löfgren (MP) yrkar på att inte godkänna bokslutsrapporten för 2017. 
 
Per-Arne Brink (S) yrkar bifall till Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens förslag mot Per-Arne Brinks och arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden antar Per-Arne Brinks och arbetsutskotts förslag. 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att godkänna bokslutsrapporten för 2017 samt 
överlämna bokslutsrapporten till Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 
 

Reservation 
Inge Löfgren (MP) reserverar sig mot beslutet. 
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MN § 6 

Avstämning miljömålsarbete 
Nämnden informerades kort om det pågående miljömålsarbetet. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns tar del av informationen. 
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MN § 7 

Grön strategi Lysekil 
Lysekils kommun håller på att ta fram en grön strategi. Den ska ge en helhetsbild av tätorternas 
utemiljöer som torg, parker, lekplatser och tätortsnära naturområden. I arbetet tas även fram mål 
och strategier för utemiljöer och hur dessa ska förvaltas och utvecklas. 
 
Ett övergripande mål med den gröna strategin är att framhålla den ekonomiska nyttan samhället har 
av att stärka biologisk mångfald, hälsofrämjande miljöer och attraktiva turistområden. 
 
Arbetet med att ta fram en grön strategi delfinansieras till cirka 40 procent av Länsstyrelsens lokala 
naturvårdssatsning, det så kallade LONA-bidraget. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ser positivt på arbetet. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 8  Dnr MimB 2018/161 

Motion ang. utveckling av Sotenäs kommuns hållbarhetsarbete 
Inkommen motion från Sotenäsmoderaterna genom Eva Abrahamsson (M) och Peter Hemlin (M) 
ang utveckling av Sotenäs kommuns hållbarhetsarbete. Kommunfullmäktige överlämnar motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet bereds av Miljönämnden i mellersta Bohuslän.  
Sotenäsmoderaterna yrkar i motionen att:  

1. Att Sotenäs kommun blir medlem i Sveriges ekokommuner.  
2. Att det genomförs en workshop för att starta processen med framtagandet av en 

hållbarhetsstrategi där hänsyn tas till kommunens nuvarande miljömål, samt omvärlden 
genom FNs globala hållbarhetsmål, de nationella miljömålen och Sveriges ekokommuners  
4 hållbarhetsprinciper.  

3. Att det nuvarande miljöpriset ses över att omfatta näringslivet, ideella föreningar, 
privatpersoner, kommunala verksamheter m.m. 

 
Motionen kopplas till inriktningsmålet: Hållbar utveckling demokratiskt, socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts förslag till beslut är att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 

Miljöstrategens tjänsteutlåtande 2018-02-01 
Motion ang. utveckling av Sotenäs kommuns hållbarhetsarbete 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2018-02-07 § 4 

Yrkande 

Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Stig-Arne Helmerssons och arbetsutskottets förslag och finner att 
nämnden antar Stig-Arne Helmerssons m.fl. förslag. 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän rekommenderar kommunfullmäktige i Sotenäs kommun att 
bifalla motionen. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän rekommenderar kommunfullmäktige i Sotenäs kommun att 
bjuda in även Munkedals och Lysekils kommuner att medverka i nämnda workshop. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun 
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MN § 9  Dnr MimB 2017/661 

Länsstyrelsens revision livsmedelskontrollen 
Det föreligger en åtgärdsplan, daterad 2018-01-10, för de avvikelser som noterats vid revision av 
livsmedelskontrollen vid Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017-10-24.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2018-01-23 
Svar till Länsstyrelsen, daterat 2018-01-10 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2018-02-07 § 5 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom miljöenhetens svar till 
Länsstyrelsen gällande åtgärdsplan för livsmedelskontrollen. 
 

Skickas till 

Länsstyrelsen, Landsbygdsavdelningen, 46282 VÄNERSBORG 
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MN § 10  

Nya kommunallagen 
Nämnden informerades kort om den nya kommunallagen som trädde ikraft 1 januari 2018. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 11   Dnr MimB 2018/001 

Uppföljning av internkontroll 2017 för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 
Föreligger uppföljning av internkontrollplan för 2017. Internkontrollen visar inga avvikelser på de 
kontrollerade områdena. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2018-01-18 
Uppföljning av internkontroll 2017 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beredningsprotokoll 2018-02-07 § 6 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar at ställa sig bakom förvaltningens uppföljning av 
internkontrollplan för 2017. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
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MN § 12  Dnr MimB 2018/001 

Förslag till internkontrollplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
2018 
Förslag till interkontrollplan har tagits fram i enlighet med föreskrifter för Sotenäs kommun. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2018-01-18 
Internkontrollplan 2018 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2018-02-07 § 7 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar föreliggande förslag till internkontrollplan för 2018 och 
ger förvaltningen i uppdrag att komplettera internkontrollplanen med ytterligare en rutin. 
 

Skickas till 

Sotenäs Kommun 
Munkedals Kommun 
Lysekils Kommun 
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MN § 13 

Förslag till utbildningsplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
2018 
 

Sammanträde Utbildning 
April Livsmedelskontroll 

- ekologisk kontroll 
Juni Hälsoskydd 
September Miljöskydd 
Oktober Miljösamverkan Västra Götaland 
December LEAN 
Önskemål: Globala miljömål 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 14 

Strandskydd - utbildning 
Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.  
 
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och 
vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i 
vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att 
säkerställa något av strandskyddets syften.  
 
Nämnden fick en kort utbildning inom området. 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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