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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2016-04-19 kl 09.00 - 12.00 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Petra Olsson (S) 
 

Kent Carlsson (S) 
Yngve Larsson (L) 
Kerstin Magnusson (MP) 

Närvarande 
ersättare 

Kajsa Åkesson (M) 
Gunnar Selstam (C) 
Bengt Sandberg (MP) 
 

Inge Löfgren (MP) 
 

Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef 
Eveline Savik, samhällsbyggnadschef 
Per Olsson, miljöchef 
Monika Eriksson, miljöstrateg § 16 
 

Anna Nilsson, miljöhandläggare § 20 
Tina Isaksson, miljöhandläggare § 21 
Bodil Wallström, sekreterare 
 

Justerare Kent Carlsson (S) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2016-04-22 kl. 09:00 

Sekreterare    

 Bodil Wallström   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Kent Carlsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2016-04-19 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2015-04-25 - 2015-05-16. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Bodil Wallström  
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MN § 14 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2016-02-01   -  2016-03-20 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2016-04-05 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 15 

Meddelande 

2015/1313 
Sotenäs kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-02-24; 
§ 32 - Yttrande: Remiss angående "Förslag till inriktning för havsplaneringen med 
avgränsning av miljöbedömningen" 

2016/179 Länsstyrelsens (LST) beslut 2016-02-19 gällande nedschaktning (muddring) av 
befintlig avloppsledning inom Vägga skärgård i Sotenäs kommun 

2015/1856 LST beslut 2016-02-17 gällande anmälan för vattenverksamhet för brygganläggning 
på Bräcke 1:34 i Lysekils kommun. 

2015/169 
Mark- och miljödomstolens dom 2016-02-10 gällande överklagande av 
Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens för nytt bostadshus på Svinebacka 
1:18 i Munkedals kommun. 

2014/5128 
Mark- och miljödomstolens dom 2016-02-08 gällande överklagande av 
Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens för parkering på Skaftö-Fiskebäck 1:5 
i Lysekils kommun. 

2014/4064 LST beslut 2016-02-04 gällande tillstånd till anläggning för rening av 
processavloppsvatten, återvinning av avfall m.m. i Sotenäs kommun. 

2015/1292 LST beslut 2016-02-03 gällande beslut angående anläggande av spång samt brygga 
inom Västra Rörvik 2:14, 2:16 samt 2:60 i Sotenäs kommun. 

 
LST beslut 2016-02-03 gällande tillstånd enligt föreskrifterna för Gullmarns 
naturvårdsområde, för anläggande av en väg på Foss-Skulevik 1:3 i Munkedals 
kommun. 

2015/637 
LST beslut 2016-02-02 gällande dispens från föreskrifterna för att beträda 
fågelskyddsområden under förbudstid i samband med jakt efter mink i Sotenäs 
kommun. 

2016/001 Lysekils kommunfullmäktiges protokoll 2016-01-28; 
§ 22 - 2:e vice ordförande i Miljönämnden 

2015/1108 Överklagan av delegationsbeslut gällande ansökan om enskilt avlopp på 
Hällungsbacka 1:8, Munkedals kommun. 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden. 
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MN § 16  Dnr MimB 2016/624 

Förslag till rutin för avvikelsehantering och korrigerande åtgärder 
Ett förslag till rutin för avvikelsehantering och korrigerande åtgärder föreligger.  
 
Föreliggande rutin ingår som en del i miljöledningssystem ”light” och är ett kraftfullt verktyg till 
förbättring. Rutinen beskriver, förtydligar och klargör t ex: 
 

• Exempel på vad som kan vara en avvikelse  
• Vem som ansvarar för vad 
• Vem som rapporterar 
• Vem som är mottagare och registrerar rapporter  
• Flöde i hantering av rapporter 

 
En kedja av kommunicering för denna handläggning har i föreliggande förslag till rutin upprättats 
och är ett förslag till hur detta skulle kunna hanteras i de tre kommunerna. 
 
En konsekvens av att inte införa en tydlig rutin för avvikelsehantering i verksamheterna kan bli att 
fastställda rutiner för miljöledningssystem ”light” ej följs. T ex bristande återrapportering av 
miljömålsarbete, bristande dokumentstyrning samt bristande engagemang i Ledningens genomgång. 

Slutsats 
En fungerande, implementerad och vidmakthålld rutin för avvikelserapportering i samtliga 
verksamheter är en nödvändighet för ett väl fungerande miljöledningssystem ”light” samt det 
oerhört viktiga miljömålsarbetet som skall fortskrida i verksamheterna. 
Avvikelsehantering är ett kraftfullt verktyg till förbättring, att analysera orsak till avsteg från rutin 
och tillse att det inträffar igen. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöstrategens tjänsteutlåtande 2016-03-23 
Förslag till rutin för avvikelsehantering och korrigerande åtgärder Bil I 
Blankett för avvikelserapportering Bil II 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-04-05 § 11 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta föreliggande förslag till rutin för 
avvikelsehantering och korrigerande åtgärder. 
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MN § 17  Dnr MimB 2016/001 

Revidering av delegationsordning för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 
Med anledning av implementationen av en Samhällsbyggnadsförvaltning är det nödvändigt att 
förändra delegationsreglementet i enlighet med den nya organisationen. Det innebär att ändra 
benämningen Förvaltningschef miljö-och byggkontoret till Förvaltningschef Samhällsbyggnad. 
 
I nuvarande delegationsordning (2016-02-24, § 8) ändras i avsnittet ”Förkortningar på delegater” 
sid. 17 benämning på FC från ”Förvaltningschef miljö- och byggkontoret” till ”Förvaltningschef 
Samhällsbyggnad”. 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-03-17 
Nuvarande delegationsordning 2016-02-24 § 8 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-04-05 § 12 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta föreliggande förslag och ändra benämningen 
”Förvaltningschef miljö-och byggkontoret” till ”Förvaltningschef Samhällsbyggnad” i 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns delegationsordning. 
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MN § 18  Dnr MimB 2016/001 

Åtgärder med anledning av internrevision 2016 av Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 
Kommunrevisionen för Sotenäs kommun har utfört en granskning av Miljönämnden i mellersta 
Bohusläns verksamhet under 2013-15. Granskningen är utförd av Ernst & Young AB på uppdrag av 
de förtroendevalda revisorerna. 
 
Granskningen har utgått främst utifrån om verksamheten är ändamålsenlig samt hur nämnden 
säkerställer en effektiv arbetsorganisation samt en ändamålsenlig ärendehantering. Granskningen 
redovisas i en rapport enligt bilaga 1. Internrevisionen önskar ett svar på vilka åtgärder som 
miljönämnden ämnar vidta senast 2016-06-30. Föreliggande ärende redovisar förslag till åtgärder 
med avseende på granskningens resultat och rekommendationer. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-03-23 
Bilaga 1: ”Granskning av verksamhetsstyrning i Miljönämnden i mellersta Bohuslän.” 
Bilaga 2: ”Strategi att hantera kontrollskulden inom livsmedelskontrollen, Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän.” 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-04-05 § 13 
Tilläggsyttrande, Miljönämndens presidium 2016-04-19 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
• Anta föreliggande tjänsteskrivelse och godkänna föreslagna åtgärder med anledning av 

internrevision 2016. 
• Anta föreliggande tilläggsyttrande från Miljönämnden i mellersta Bohusläns presidium 
• Överlämna beslutet till kommunrevisionen samt för kännedom till Sotenäs, Munkedal och 

Lysekils kommuner. 
 

Skickas till 

Kommunrevisionen i Sotenäs kommun 
Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 
 
 
  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2016-04-19 | §§ 14-22 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2016\2016-04-19\Kallelser & Protokoll\MN protokoll 2016-
04-19.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 8(13)
 

 
 

MN § 19  Dnr MimB 2016/001 

Rambudgetskrivelse 2017 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Inför budgetåret 2017 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 2017 att upprättas. Ett underlag för 
rambudgetbeslut bifogas i bilaga. 
 
Beräknade intäkter för 2017 uppgår till kommunbidrag 5 451 tkr och tillsynsavgifter/ externa bidrag 
5 650 tkr. Kostnadsbedömningen är något osäker på grund av personalsituationen och rekryteringar, 
men får anpassas efter verksamhetsplaneringen och intäkterna. Kostnaden beräknas uppgå till 11 
101 tkr. Därmed planeras en balanserad budget med 0-resultat. 
 
I direktiv för budget 2017 finns krav på konsekvensbedömning för dels en besparing av 1% samt en 
motsvarande utökning av budgetram med 1%. Detta innebär en minskning respektive höjning av 
miljönämndens kommunbidrag med 55 tkr.  
 
Besparingen sker genom minskade personalkostnader. En kostnadsbesparing innebär en mindre 
personalstorlek, som påverkar den delen av verksamheten som inte är avgiftsfinansierad. Av denna 
verksamhet utgör tillsynen ca 1/3. Denna är svår att påverka, då den till största delen är 
händelsestyrd (klagomål, smittskydd, olyckor etc.). Det som återstår av nämndens uppdrag är då 
extern service, deltagande i projekt m.m. samt det miljöstrategiska arbetet. Miljöenhetens interna 
arbete i form av kompetensutveckling etc. kan också påverkas. 
 
En ökning av budgetramen medför möjlighet att öka personalresursen. Då full behovstäckning 
bedöms föreligga vid oförändrad budget föreslås ett ökat anslag användas för ett utökat stöd till 
SML-kommunerna av miljömåls- och det miljöstrategiska arbetet. 
 
Miljönämnden anser att det i Sotenäs, Munkedal och Lysekil behövs ansvariga funktioner / roller 
för naturvårdsarbete, vattenförvaltning samt klimat- och energiarbete. För uppfyllande av de 
detaljerade miljömålen för de samverkande kommunerna krävs aktiviteter. Speciellt inom klimat 
och energi finns arbetsuppgifter som kräver planering, genomförande och uppföljning. 
Miljönämnden kan utöka sitt uppdrag med dessa tre ansvarsområden. Olika ambitionsnivåer kan då 
väljas. En översiktlig beräkning av resursbehov visar: 
Nivå 1 Administration  0,5 tjänst 250 tkr 
Nivå 2 Samordning         1 tjänst 500 tkr  
Nivå 3 Utförande             2 tjänster 1000 tkr 
            Summa:             3,5 tjänster 1750 tkr 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-03-23 
Budgetunderlag för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-04-05 § 14 
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forts. MN § 19  Dnr MimB 2016/001 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att;  
• godkänna förslag till ”Budgetunderlaget för 2017”, med en preliminär total kostnadsram av 

ca 11 100 tkr och beräknat 0-resultat. 
• föreslå kommunstyrelsen i respektive kommun att utöka Miljönämndens uppdrag med 

Naturvårdsarbete, Vattenförvaltning och Klimat- /energiarbete för Sotenäs, Munkedal och 
Lysekils kommuner och att ett tillskott på 1,7 miljoner kronor för detta arbete tillförs  
budget 2017, enligt bilaga Budgetunderlag för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals respektive Lysekils kommuner 
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MN § 20  Dnr MimB 2016/622 

Remiss: ”Förslag till VA-plan för Lysekils kommun” 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har erhållit rubricerad remiss för samråd från Lysekils 
kommun.  
 
Planenheten i Lysekils kommun har tillsammans med LEVA i Lysekil AB och Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän tagit fram en VA-plan (vatten- och avloppsplan) som syftar till att skapa en 
långsiktig och strategisk planering för vatten och avlopp i kommunen.   
 
I framtagandet av VA-planen har 48 stycken tätbebyggda områden utan kommunalt VA 
identifierats och bedömts utifrån behov av och möjlighet till utbyggnad av VA. Utifrån 
bedömningen har det i VA-planen fastställts hur man bör arbeta med VA-frågor i respektive 
område.   

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-03-23 
Förslag till VA-plan för Lysekils kommun 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-04-05 § 15 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att lämna yttrande enligt nedan. 

Miljönämndens synpunkter 
För Miljönämnden i mellersta Bohuslän innebär VA-planen en tydlig översikt över vilka områden 
som bör prioriteras för inventering och tillsyn av enskilda avlopp. Vidare ger planen en bild av vilka 
områden som kan komma att införlivas i verksamhetsområde för VA vilket underlättar vid 
handläggning av tillstånd för enskild avloppsanläggning. 
 
I framtagandet av planen uppmärksammades ett flertal samfälligheter med gemensam brunn för 
dricksvatten. Här behöver miljönämnden ta ställning till hur vi ska arbeta med tillsyn och kontroll. 
 
Även dagvatten hanteras i planen där miljönämnden är ansvarig för tillsyn. Även här behöver 
ställning tas till hur vi ska arbeta med tillsyn. 
 
I övrigt har nämnden inga synpunkter. 
 

Skickas till 

Lysekils kommun, Plan- och byggenheten 
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MN § 21  Dnr MimB 2016/495 

Remiss: ”Förslag till skyddsföreskrifter för Munkedals 
vattenskyddsområden” 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har erhållit rubricerad remiss för samråd från Munkedal Vatten 
AB/ VästVatten AB.  
 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det vatten som ska bli dricksvatten inom Munkedal 
kommun kommer från 7 st grundvattentäkter (Kärnsjön, Dingle, Hedekas, Fisketorp, Håby, 
Hällevadsholm och Öbbön). Drift och underhåll för dricksvattentäkterna sköts av VA-bolaget 
VästVatten AB som ägs gemensamt av Färgelanda, Munkedal och Uddevalla kommun. För att 
skydda grundvattentäkterna pågår det nu ett arbete med att skapa 7 st vattenskyddsområden, där det 
för varje vattenskyddsområde kommer finnas regler som talar om vad som inte är tillåtet att göra, se 
Samrådshandling.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-03-23 
Förslag till skyddsföreskrifter för Munkedals vattenskyddsområden, samrådshandling, kompletterat 
med MimB:s synpunkter i röd text. 
Kartor över vattenskyddsområden(7 st). 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-04-05 § 16 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att lämna yttrande enligt nedan. 

Miljönämndens synpunkter 
Föreskrifterna 2 – 6 §§ bör kompletteras och revideras enligt röd text (miljönämndens 
formuleringar). Det är främst inom den högra kolumnen (”Finkorniga jordarter med låg sårbarhet, 
Sekundär skyddszon (Fisketorp), Sekundär skyddszon B (Dingle, Öbbön, Håby”) där miljönämnden 
föreslår att anmälningsplikt införs, förutom 2f, 2g samt 4b §§ där tillståndsplikt föreslås. I 3e § 
föreslås att utökning av befintlig djurhållning tas bort. 
 
 
Skälen till skärpning i det föreslagna yttrandet är att i ett långsiktigt perspektiv säkerställa 
dricksvattnets kvalitet från de 7 st olika grundvattentäkterna. Detta eftersom transporttiden för 
grundvattnet från den sekundära skyddszonen yttre gräns till vattentäktszonerna, bedöms vara 
endast ca 1 år. Därmed behövs ett fullgott skydd även för de sekundära skyddszonerna. 
 
I övrigt har nämnden inga synpunkter. 
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forts. MN § 21 Dnr MimB 2016/495 

 
Konsekvenser av nämndens synpunkter innebär i huvudsak en skärpning med utökning av främst 
anmälningsplikt.  
 

Skickas till 

VästVatten AB, Tony Grantz, Kanslibacken 9, 45134 UDDEVALLA 
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MN § 22 

Miljöchefen informerar 
Miljöchefen informerade nämnden om; 

• Miljösamverkan Västra Götaland 
• Läget när det gäller tillsyn 
• Personalrekrytering, 3 tjänster aktuella 
• Ekonomi - ligger i fas 
• Planerad tillsyn - i fas (marinor pågår) 
• Kustprojekt (påverkan på havet) 4 år. Lova-bidrag till en borsttvätt installeras snart i 

kommunen 
• ÖP-Lysekil projekt 
• Blå ÖP kustkommunerna 
• VA-riktlinjer för Miljönämndens arbete tas upp för diskussion i höst 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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