
 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2016-02-24 | §§ 1-13 

Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2016-02-24 kl 09.00 - 15.20 
Ajournering, lunch 12:00-13:00 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Petra Olsson (S) §§ 1-6 
Bengt Sandberg (MP) tjänstgörande ers. §§ 7-13 
Per-Arne Brink (S) 
Ulf Nilsson (C) 
 

Kent Carlsson (S) 
Yngve Larsson (L) 
Inge Löfgren (MP) tjänstgörande ers. 
 

Närvarande 
ersättare 

Gunnar Selstam (C) §§ 1-6 
Bengt Sandberg (MP) §§ 1-6 
 

Charlotte Wendel Lendin (S) §§ 1-6 
Christina Rörvall Dahlberg (C) 
 

Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef 
Per Olsson, miljöchef 
Anna Nilsson, miljöhandläggare § 4 
Linnea Gedell, miljöhandläggare § 4 
Pär Larsson, miljöhandläggare § 4 
 

Madelene Andersson, miljöhandläggare § 4 
Kristina Nyblom, miljöhandläggare § 9 
Monika Eriksson, samordnare § 9 
Magnus Karlsson, miljöhandläggare § 13 
Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Petra Olsson (S) och Bengt Sandberg (MP) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2016-02-29 kl. 12:00 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Petra Olsson §§ 1-6 
 

 Bengt Sandberg §§ 7-13 

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2016-02-24 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-03-01 - 2016-03-22. 
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 Bohuslän fastställer dagordningen. 
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MN § 2 

Symbioscentrum - framtida industriutveckling i Sotenäs kommun 
Leif Andreasson informerade nämnden om Symbioscentrum i Sotenäs kommun. 
 
Industriell symbios i Sotenäs har sin utgångspunkt i havets resurser och den marina 
livsmedelsindustrin. Genom att ta tillvara på biflöden som fiskrens och processvatten skapas en rad 
olika samordningsmöjligheter för olika verksamheter samtidigt som ett cirkulärt produktionsflöde 
och en utvecklingsplattform för nya hållbara näringar och forskning skapas. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 3 

Samhällsbyggnadsförvaltning 
Kommunchefen Maria Vikingsson informerade nämnden om att Eveline Savik har anställts som ny 
samhällsbyggnadschef i Sotenäs kommun. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 4   Dnr MimB 2016/140  

Årlig uppföljning av plan för sanering av enskilda avlopp - information 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän antog 2015-02-25 en projektplan för inventering och tillsyn av 
enskilda avlopp i de tre kommunerna. 
 
Handläggare från miljöenheten informerade nämnden om projektläget och områdesprioritering. 
Nämnden fick vidare en kort utbildning i avloppstyper, handläggning och samarbete med Rambo. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 5  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2015-11-09   -  2016-01-31 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2016-02-10 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 6  

Meddelande 

 Länsstyrelsens meddelande 2015-12-17 gällande samråd om befintlig verksamhet vid 
Siviks avfallsanläggning i Lysekils kommun. 

 Sotenäs kommunfullmäktiges protokoll 2015-12-10; 
§ 125 - investeringsbudget 2016 samt flerårsplan 2017-2018 

2014/4874 
Mark- och miljödomstolens dom 2015-12-07 gällande överklagande av 
Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Bräcke 1:34 
i Lysekils kommun. 

2015/1380 
Lysekils kommunstyrelse protokoll 2015-12-02; 
§ 167 - Yttrande över "avgifter i Livsmedelskontrollen - förslag på en mer effektiv 
avgiftshantering 

 Lysekils kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-26; 
§ 119 - budget 2016 samt plan 2017-2018 

 Sotenäs kommunstyrelse protokoll 2015-11-25; 
§ 168 - val av ersättare till Hälsorådet 

2015/1462 
Länsstyrelsens beslut 2015-11-17 gällande överklagande av beslut om föreläggande 
att följa anvisningar vid installation av bergvärmeanläggning på fastigheten 
Smögenön 99:16 i Sotenäs kommun. 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovan meddelande. 
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MN § 7  Dnr MimB 2016/001 

Verksamhetsberättelse med årsbokslut för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 2015 
Verksamhetsberättelse inklusive bokslutsrapportering för 2015 års verksamhet redovisas, med 
resultat, verksamhetsbeskrivning, målsättning, etc. Följande huvudpunkter kan urskiljas. 
Resultatet för MimB:s verksamhet 2015 visar på ett överskott av 1 618 tkr, främst beroende på 
minskade personalkostnader, ökade avgiftsintäkter samt lägre vissa andra kostnader. 
All avgiftsfinansierad tillsyn är utförd och i balans. Undantag är tidigare kontrollskuld inom 
livsmedelstillsynen som planeras att göras 2016-18. 
Måluppfyllnad av årets olika mål är till största delen uppfylld. 
Verksamheten har under 2015 stabiliserats. Miljöenhetens utvecklingsarbete efter 
sammanslagningen fortgår. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-01-30 
Verksamhetsberättelse 2015 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-02-10 § 3 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
• Godkänna verksamhetsberättelsen för 2015. 
• Överlämna verksamhetsberättelsen inklusive årsbokslut till Sotenäs, Munkedal och Lysekils 

kommuner. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 
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MN § 8  Dnr MimB 2016/001 

Revidering/komplettering av delegationsordning för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 
Nuvarande delegationsordning beslutades av Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-12-12 § 73. 
Behov av viss revidering och komplettering föreligger enligt nedan. Ändringar i kursiv stil. 

Föreslagna ändringar 

• Ny delegation A.24: 
Tillåta utbildningar för miljönämndens förtroendevalda - MN ordf. 
 

• Ny delegation A.25: 
Fatta beslut enligt tjänstemannadelegationer - MNAU. 
 

• Ändring av delegation M.5.5:  
Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan inom vissa områden för att skydda 
ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter där tillstånd eller anmälan krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter - MH. 
 

• Ny delegation L.4.5:   
Besluta i ärende om nedgrävning av animaliska biprodukter - MH – SJVFS 27 §. 
 

• Revidering samt sammanslagning av delegation M.4.8 samt M.4.9:  
Besluta i ärenden om dispens från strandskyddsbestämmelserna för: 

o Ny byggnad som ersätter befintlig byggnad efter brand eller riven byggnad 
o Schaktning och sprängning av mindre omfattning 
o Anläggning för allmänhetens friluftsliv såsom vindskydd, grillplatser, toalett, 

sopanordning, etc. 
o Våtmarker såsom dammar och viltvatten 
o Ersättning av befintlig brygga 
o Tekniska anordningar såsom pumpstation, transformatorstation, ledningar, boj, etc. 
o Tidsbegränsat upplag 
o Mindre röjning 
o Komplementbyggnad och tillbyggnader inom lagligen ianspråktagen tomt 
o Mindre parkeringsplats (max 5 parkeringsplatser) 
o Mindre utbyggnad av befintlig brygga (max 5 båtplatsers utbyggnad) 

 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-01-22 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-02-10 § 4 
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forts. MN § 8 Dnr MimB 2016/001 

Yrkande 

Inge Löfgren (MP) yrkar på att första punkten under punkten M.4.8. "Ny byggnad som ersätter 
befintlig byggnad efter brand eller riven byggnad" ska tas bort från delegationsordningen. 
 
Per-Arne Brink (S) yrkar bifall på förvaltningens och miljönämndens arbetsutskotts förslag. 
 

Propositionsordning 

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

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar föreliggande förslag till revideringar och kompletteringar 
av delegationsordning inom nämndens verksamhetsområde. 
 
 

Reservation 
Blank reservation från Inge Löfgren (MP) 
 

Bilaga 
Delegationsordning 2016-02-24 
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MN § 9  Dnr MimB 2015/1204 

Förslag till miljöledningssystem light samt rutin för det miljö-
strategiska arbetet inom Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner. 
Det fortsatta miljömåls- och miljöstrategiska arbetet inom Sotenäs, Lysekil samt Munkedals 
kommuner bör ske utifrån ett ledningssystem. Miljönämnden föreslog hösten 2015 de tre 
samverkande kommunerna (SML) om inrättande av ett gemensamt arbetssätt och ledningssystem 
samt att anta en gemensam miljöpolicy.  
Införandet av ett ”ledningssystem light” är en utveckling av miljöarbetet och avses att 
implementeras utifrån den tidigare antagna strategiplanen för miljömålsarbetet. Ett förslag till 
utformning av ledningssystemet har här tagits fram, se bilaga 1. 
 
I en övergripande ”Rutin för miljömålsarbetet” ingår styrdokument och underlag, däribland 
miljöpolicyn samt reviderade detaljerade miljömål.  
 
Nuvarande detaljerade lokala miljömål beslutades 2012-13 i SML, med viss senare revidering i 
Sotenäs och Munkedal. För en samordning och gemensamma grundformuleringar har ett förslag till 
reviderade detaljerade miljömål tagits fram. De utgår från samma övergripande mål, med anpassade 
ambitionsnivåer utifrån kommunernas olika förutsättningar. I handlingsplaner ska sedan under 
våren 2016 anges vilka aktiviteter som planeras för att uppnå målen. Dessa ska då ingå i underlaget 
för rambudgethanteringen inför 2017. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-02-02 
Beskrivning av miljöledningssystem light för det miljöstrategiska arbetet. 
Förslag till rutin för miljömålsarbetet, inklusive bilagor (bl.a. reviderade detaljerade miljömål) för 
Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommun. 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-02-10 § 5 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att föreslå Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommun 
att: 

• anta föreliggande förslag till ”Miljöledningssystem light” för det miljöstrategiska arbetet. 
• anta föreliggande förslag till ”Rutin för miljömålsarbetet”. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 
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MN § 10  Dnr MimB 2015/1630 

Remiss – ”Förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sotenäs 
kommun” 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har erhållit rubricerad remiss från kommunstyrelsen i Sotenäs 
kommun. Kansliavdelningen har tagit fram ett förslag till revidering utifrån SKL-cirkulär 1005:41. 
De nya uppdaterade föreskrifterna planeras att gälla från vår/sommar 2016. 

Miljönämndens synpunkter 
Miljönämnden önskar framföra följande synpunkter: 

• Nämnden uttalar sig endast över miljöaspekten och tillstyrker kompletteringen om 
tillståndsplikt och förbud vad gäller användande av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
(19-21§§). Det är bra att det regleras med tanke på störningsrisk samt med hänsyn till djur. 

• I övrigt har nämnden inga synpunkter. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-01-22 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-02-10 § 6 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att lämna yttrande till kommunstyrelsen i Sotenäs 
kommun, enligt tjänsteskrivelsen daterad 2016-01-22. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun. 
 
 
  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2016-02-24 | §§ 1-13 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2016\2016-02-24\Kallelser & Protokoll\MN protokoll 2016-
02-24.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
14(16)

 

 
 

MN § 11  Dnr MimB 2016/085 

Yttrande angående remiss ”Promemorian om Obligatoriskt förarbevis 
för vattenskoter” 
Sotenäs kommun har från regeringskansliet inbjudits till remiss enligt rubricerat. Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän har från Sotenäs kommun fått ärendet för yttrande. 
 
Miljönämnden önskar framföra följande synpunkter: 

• Nämnden uttalar sig endast över miljöaspekten och tillstyrker förslag till krav på förarbevis 
om det i utbildningen ingår delar om bullerproblematiken och miljöpåverkan. Det är även 
viktigt att dessa delar ingår i examinationskraven. 

• I övrigt har nämnden inga synpunkter. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-01-22 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-02-10 § 7 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att lämna yttrande till kommunstyrelsen i Sotenäs 
kommun, enligt tjänsteskrivelsen daterad 2016-01-22.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun 
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MN § 12  Dnr MimB 2015/685 

Remiss – Motion om lokal strategi för att minska plast och skräp på 
stränder och i hav, Sotenäs kommun 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har erhållit rubricerad remiss från kommunstyrelsen i Sotenäs 
kommun. Motionen är ställd till kommunfullmäktige Sotenäs kommun, med begäran om 
miljönämndens yttrande. 

Miljönämndens synpunkter 
Nämnden håller med om att nedskräpningen av havet och våra kuster är ett allvarligt problem. 
Förutom nedskräpningen i sig utgör såväl flytande skräp som ilandflutet skräp en stor 
miljöpåverkan, främst beroende på den stora andelen plast. Plasten bryts ned i allt mindre partiklar 
och benämns ”mikroplast” vid kornstorlek < några millimeter. Mikroplaster tillförs havet även via 
avloppsutsläpp och vattendrag. 
 
Ansvaret för och frågan om ekonomiska resurser för strandstädning har under en lång tid 
diskuterats. Den städning som utförs för närvarande är inte alls tillräcklig, vilket nämnden anser 
vara oacceptabelt. 
 
Frågan är i allra högsta grad aktuell för närvarande, då Sotenäs (som huvudman) nyligen har fått 
EU-medel för projektet ”Ren kustlinje”. Det är ett treårigt projekt i en tre-nationerssamverkan 
mellan Sverige – Norge – Danmark. Projektet kommer bland annat att utveckla gemensamma 
forskningsmetoder, hitta nya metoder för att minska marint skräp och för att implementera dessa i 
de offentliga förvaltningarna. 
 
En del i minskat skräp är givetvis minskning vid källan. Kopplingen till avfallsplanen kan då vara 
en åtgärd. Oavsett denna koppling håller nämnden med motionären om att framtagandet av en 
kommunal strategi är positivt. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-01-22 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-02-10 § 8 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att lämna yttrande till kommunstyrelsen i Sotenäs 
kommun, enligt tjänsteskrivelsen daterad 2016-01-22.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun 
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MN § 13 

Miljöchefen informerar 
Miljöchefen informerade nämnden om; 

• 3 överklagade strandskyddsärenden 
• Projekt Blå ÖP 
• VA-plan, Munkedal och Lysekil 
• Projekt borsttvätt för båtar 
• EU-projekt, Ren Kustlinje 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
 
 
 


