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Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Petra Olsson (S) 
Per-Arne Brink (S) 
Nina J. Andersson (KD) tjänstgörande ers. 
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Kent Carlsson (S) 
Yngve Larsson (L) 
Inge Löfgren (MP) tjänstgörande ers. 

Närvarande 
ersättare 

Kajsa Åkesson (M) 
Bengt Sandberg (MP) 
 

 
 

Övriga deltagare Maria Bylund, miljöchef 
Helena Bredin, projektledare Ren Kustlinje § 11 
 

Elinor Hansson, miljöstrateg § 12 
Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Per-Arne Brink (S) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2017-04-20 kl. 15:00 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Per-Arne Brink 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2017-04-19 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-04-21 - 2017-05-12. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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MN § 10 

Fastställande av dagordning 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändring; 
 
 
Ärende som utgår; 

• Önskemål om svar ang. delegationsbeslut 
 
 
Ärende som tillkommer 

• Initiativyrkande från Inge Löfgren (MP) 
 
  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2017-04-19 | §§ 10-19 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2017\2017-04-19\Kallelser & Protokoll\MN protokoll 2017-
04-19.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 4(15)
 

 
 

MN § 11 

Ren Kustlinje - information 
Ren kustlinje är ett gränsöverskridande samarbete kring den gemensamma utmaningen marint avfall 
i området Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Projektet kommer att utveckla nya smartare och mindre 
kostsamma metoder, modeller och tekniker för att hantera det marina avfallet effektivare i framtiden 
och syftar till att reducera tillflödet och mängden marint avfall i havet och på stränderna. 
 
Marint skräp färdas över stora områden med vind och havsströmmar och är idag ett internationellt 
miljöproblem.  
 
Helena Bredin projektledare för "Ren Kustlinje" informerade nämnden om projektet. 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 12 

Avstämning miljömålsarbetet 
Miljöstrategen Elinor Hansson informerade nämnden om det pågående miljömålsarbetet i de tre 
kommunerna. Områden som arbetas med är bland annat; 

• Hållbar livsstil 
• Biologisk mångfald 
• God vattenstatus 
• Hållbar energikonsumtion 

 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns tar del av informationen. 
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MN § 13 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2017-01-30   -  2017-03-26 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-04-05 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 14 

Meddelande 

2017/007 Länsstyrelsens (LST) beslut 2017-01-30, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 
Svarteborg 283:1 på fastigheten Hökärr 1:6 i Munkedals kommun 

2017/007 

Lst beslut 2017-01-31, biotopskyddsdispens för att ta bort två träd på fastigheten 
Svarteborg 2:1 och ett träd på fastigheten Krokstad 1:2 i Munkedals kommun samt 
tillstånd för avverkning av en lönn inom landskapsbildskydd på fastigheten Krokstad 
1:2 i Munkedals kommun 

2016/1707 Lst beslut 2017-02-01, beslut om anläggande av flytbrygga på fastigheten 
Torgestad 1:13 m.fl. i Lysekils kommun 

2017/007 

Lst beslut 2017-02-06, tillstånd för ledningsdragning och uppförande av 
transformatorstationer inom landskapsbildsskyddsområdet Örekilsälvens dalgång 
samt samråd om ombyggnad av elnätet mellan Foss 10:311 och Björid 1:13 i 
Munkedals kommun 

2017/007 Lst beslut 2017-02-09, ombyggnad av elnätet mellan Bärby 3:3 och Keberg 
1:6 i Munkedals kommun 

 Lysekils kommun, kommunstyrelsens protokoll 2017-02-01; 
§ 5 - verksamhetsplan för MimB 2017-2019 

2016/1952 Lst beslut 2017-02-10, tillstånd till miljöfarlig verksamhet för kemisk och 
elektrolytisk ytbehandling, Lysekils kommun 

2016/1969 Lst beslut 2017-02-03, tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) – Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 

2017/035 
Lst beslut 2017-02-15, delvis upphävande av beslut kommunalt dnr MIMB- 
2017-35, strandskyddsdispens för schaktning och utfyllnad, på fastigheten Krokstad 
1:1, Munkedals kommun 

2015/284 Mark- och miljödomstolen (MMD) dom 2017-01-23, störande vedeldning på 
fastigheten Dingle 1:146 i Munkedals kommun 

2017/007 Lst beslut 2017-02-20, tillstånd till transport av farligt avfall 

2017/301 Lst beslut 2017-02-24, kontrollprogram för verksamheten vid Huskvarna AB i 
Lysekils kommun 

2017/152 Lst beslut 2017-02-27, anläggning av pontonbrygga vid fastigheten Gravarne 
60:3 i Sotenäs kommun 

2017/325 Lst beslut 2017-02-21, underhållsröjning av ledningsgator mellan Munkedal 
och Dingle i Munkedals och Lysekils kommuner 

2017/007 Lst beslut 2017-03-01, tillstånd till kameraövervakning 

2017/035 
Lst beslut 2017-03-02, strandskyddsdispens och tillstånd enligt föreskrifterna 
för landskapsbildsskyddsområdet Örekilsälvens dalgång, för schaktning och utfyllnad 
på fastigheten Krokstad 1:1, i Munkedals kommun 
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forts. MN § 14 

2017/091 Lst beslut 2017-03-02, tillstånd till att schakta, fylla och tippa på fastigheterna 
Krokstad 1:13 och Restad 2:6 i Munkedals kommun 

2016/1158 Lst beslut 2017-03-02, bryggor inom fastigheten Vrångebäck 1:10 i Lysekils 
kommun 

2017/007 Lst beslut 2017-03-02, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Foss 294:1 på 
fastigheten Skaveröd 1:49 i Munkedals kommun 

2016/1608 
Lst beslut 2017-03-03, beslut om betydande miljöpåverkan för 
vattenverksamhet avseende småbåtshamn på fastigheten Finntorp 2:238 m.fl. i 
Sotenäs kommun 

2017/007 Lst beslut 2017-03-03, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Krokstad 154:1 
på fastigheten Ellingebo 1:9 i Munkedals kommun 

2015/802 Överklagan 2017-03-08 Strandskyddarna gällande tillsyn Gullmarsbadens camping 

2016/2171 Lst beslut 2017-03-03, angående anmälan om vattenverksamhet för pålad 
brygga på fastigheten Tången 42:1 i Sotenäs kommun 

2016/1172 Lst beslut 2017-03-06, överklagande av beslut enligt miljöbalken rörande klagomål 
på räv på fastigheten Smögenön 2:70 i Sotenäs kommun 

2015/628 MMD dom 2017-03-06, klagomål på trafikbuller på fastigheten Lysekil Slätten 1:220 

2017/059 Lst beslut 2017-03-06, beslut om vattenverksamhet avseende byte av 
vägtrumma på fastigheten Krokstad 1:1 i Munkedals kommun 

2017/091 Lst beslut 2017-03-05, strandskyddsdispens samt anmälan om vattenverksamhet för 
utbyte av bro på fastigheterna Krokstad 1:13 och Restad 2:6 i Munkedals kommun 

2017/033 Lst beslut 2017-03-01, tillstånd till blötdjursodling 

2017/007 Lst beslut 2017-03-07, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Krokstad 295:1 
på fastigheten Håfors 5:2 i Munkedals kommun 

2017/007 
Lst beslut 2017-03-07, tillstånd enligt föreskrifterna för Gullmarns 
naturvårdsområde för uppförande av attefallshus på fastigheten Alsbäck 1:28, 
Lysekils kommun 

2017/031 Lst beslut 2017-03-09, överklagande av beslut om bygglov för uppförande av två 
vindkraftverk på fastigheterna Torkelsrud 1:1 och Tuvan 1:7 i Munkedals kommun 

2017/033 
Lst beslut 2017-03-06, tillstånd enligt föreskrifterna för Gullmarns naturvårdsområde 
för uppförande av anläggning på fastigheten Foss-Skulevik 1:19, Munkedals 
kommun 

2017/007 Lst beslut 2017-03-10, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Valbo-Ryr 15:1 
på fastigheten Lerryr 1:2 i Munkedals kommun 
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2016/923 Lst beslut 2017-03-15, överklagande av beslut enligt miljöbalken rörande klagomål 
på fiskberedning på fastigheten Dalskogen 1:36 i Sotenäs kommun 

2017/007 Lst beslut 2017-03-15, tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Svarteborg 
170:1-2 på fastigheten Julseröd 1:6 i Munkedals kommun 

2017/327 Lst beslut 2017-03-16, byte av bro på fastigheterna Foss-Ödsmål 1:10, Kikerud 
1:1 och Lerryr 1:1 i Munkedals kommun 

2017/007 
Lst beslut 2017-03-17, arkeologisk utredning, samt förundersökning av fornlämning 
RAÄ Askum 159:1 och RAÄ Askum 160:1, inför ny detaljplan för Örns Camping i 
Sotenäs kommun 

2016/1009 
Lst beslut 2017-03-20, överklagande av beslut enligt miljöbalken om avslag på 
ansökan om strandskyddsdispens för brygga på fastigheten 
Långevik 1:53 i Sotenäs kommun 

2017/007 Lst beslut 2017-03-21, nedläggning av jordbruksmark på fastigheten 
Skaveröd 1:49 i Munkedals kommun 

2017/007 Lst beslut 2017-03-23, tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Valbo-Ryr 
8:1-2 på fastigheten Vågsäter 2:16 i Munkedals kommun 

2017/219 Lst beslut 2017-03-24, begäran om utlämnande av produktionsuppgifter i 
bergtäkt på fastigheten Fålbengsröd 1:6 i Sotenäs kommun 

 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden. 
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MN § 15 

Ekonomi - uppföljning 2017 
Miljöchefen informerade nämnden om utfallet jan-feb och prognostiserat resultat för 2017. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 16 

Ekonomi - rambudget 2018 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Inför budgetåret 2018 tas ett underlag fram för miljönämndens verksamhet och ekonomi. 
Föreliggande budgetförslag ligger till grund för de samverkande SML-kommunernas beslut om 
rambudget och fördelning av kommunbidrag till miljönämnden. Utifrån dessa förutsättningar 
kommer en verksamhetsplan och detaljbudget för 2018 att upprättas.  

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-04-05 § 8 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2017-03-27 
Budgetunderlaget för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2018 

Yrkande 

Per-Arne Brink yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks förslag och finner att nämnden antar denna. 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ställer sig bakom arbetsutskottets förslag till budgetramar för 
2018. Förslaget skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals respektive Lysekils kommuner 
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MN § 17 

Uppföljning av 2015-2016 års granskning av Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 
I mars 2017 genomfördes en uppföljning av 2015-2016 års revision av Miljönämnden i mellersta 
Bohusläns verksamhetsstyrning. Resultatet av granskningen 2015 var att nämnden behöver utveckla 
styrning och uppföljning av verksamheten. Man fick även påpekanden gällande likvärdig och 
rättssäker hantering av ärenden. Uppföljning 2016-2017 har gjorts för att följa upp vilka åtgärder 
som vidtagits. Vid den uppföljande granskningen i mars 2017 gör revisionen bedömningen att 
miljönämnden har påbörjat ett arbete utifrån merparten av revisionens rekommendationer. 
Revisionen anser att det kvarstår utmaningar och att det finns behov av ett fortsatt strukturerat 
utvecklingsarbete särskilt gällande mål samt uppföljning och analys. 
 
I revisionsrapporten rekommenderas miljönämnden att fortsätta arbeta med: 

• att skapa en tydligare målkedja  
• att skapa tydliga indikatorer och nyckeltal för verksamhetens mål  
• rutiner för uppföljning 
• rutiner för att säkerställa en likvärdig och rättssäker myndighetsutövning  
• rutiner för kvalitetssäkring och att rutinerna implementeras i verksamheten  

Målarbete, indikatorer och uppföljning 
• Miljöenheten vill på nämndens uppdrag och tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram styrkort för miljönämnden och där tydliggöra 
målkedjan från kommunfullmäktige i de tre kommunerna.   

• Indikatorer och nyckeltal som kan användas för uppföljning av målen ska tas fram 
 
Ett inledande möte ägde rum 3 april 2017  

Rutiner för säker och likvärdig myndighetsutövning 
Rutiner finns till viss del men behöver utvecklas. 

Rutiner för kvalitetssäkring slutförs och implementeras 
Utöver den kvalitet som kommer av rättssäker och likvärdig handläggning ska vi ta fram 
övergripande rutiner för 

• användning av befintliga rutiner  
• implementering av rutiner 
• kompetensförsörjning avseende digitala system  

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-04-05 § 9 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2017-03-27 
Sotenäs Uppföljande granskning Miljö slutrapport 
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Yrkande 

Per-Arne Brink (S) och Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brink och Stig-Arne Helmerssons förslag och finner att 
nämnden antar denna. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ger förvaltningen i uppdrag att följa upp revisionens 
rekommendationer i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals respektive Lysekils kommuner 
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MN § 18 

Övrig information 
Miljöchefen informerade nämnden om följande; 

• Personalläget 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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Övriga frågor 
Inge Löfgren (MP) önskar ta upp nedanstående yrkande; 
 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att bereda frågeställningarna. 
 
 
 
 


	Innehållsförteckning
	MN § 10
	Fastställande av dagordning
	MN § 11

	Ren Kustlinje - information
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut
	MN § 12

	Avstämning miljömålsarbetet
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut
	MN § 13

	Anmälan av delegationsbeslut
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut
	MN § 14

	Meddelande
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut
	MN § 15

	Ekonomi - uppföljning 2017
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut
	MN § 16

	Ekonomi - rambudget 2018 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut
	Skickas till
	MN § 17

	Uppföljning av 2015-2016 års granskning av Miljönämnden i mellersta Bohuslän
	Målarbete, indikatorer och uppföljning
	Rutiner för säker och likvärdig myndighetsutövning
	Rutiner för kvalitetssäkring slutförs och implementeras
	Beslutsunderlag
	forts. MN § 17
	Yrkande
	Propositionsordning
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut
	Skickas till
	MN § 18

	Övrig information
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut
	MN § 19

	Övriga frågor
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut


