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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2020-11-18 kl 09.00 - 11.15 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
 

Närvarande via Teams: 
Yngve Larsson (L), 1:e vice ordförande 
Per-Arne Brink (S), 2:e vice ordförande 
 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Maria Bylund, miljöchef 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Närvarande via Teams  
Magnus Karlsson, miljöhandläggare §§ 19-21 
 
 

Justerare Yngve Larsson (L) 

Justering Kommunhuset, 2020-11-23 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Yngve Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-11-18 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-11-24 - 2020-12-15 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MIMBAU § 17 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott fastställer dagordningen med följande 
förändringar; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Utskick av kallelser och underlag 
• Smögenön 1:135 - försäljningstillstånd gällande tobak, dnr 2020/960 

 
 
Ärende som utgår; 

• Miljöchefen informerar 
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MIMBAU § 18 

Konferenser och kallelser 
Inga konferenser eller kallelser är aktuella. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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MIMBAU § 19 Dnr MimB 2020/2194 

Remiss - Hållbarhetsstrategi 2030 för Sotenäs kommun 
Sotenäs kommun har tagit fram ett förslag till hållbarhetsstrategi med syfte att vägleda kommunens 
nämnder och bolag att utifrån gjorda prioriteringar ta fram mål och handlingsplaner inom hållbarhet 
som en del i styrsystemet. Strategin är tänkt att sätta riktningen för hur Sotenäs kommun ska 
fokusera sitt hållbarhetsarbete för att göra bäst nytta med begränsade medel inom de områden där 
kommunen har störst rådighet. 
Strategiförslaget har beretts i Rådet för Hållbarhet och Hälsa och skickas nu ut på remiss till 
nämnder, partier och bolag. Rådet vill att remissinstanserna svarar på följande frågor: 
 

• Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans? 
• Fångar respektive fokusområde upp de insatser som är viktigast framåt? 
• Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av strategin. 

Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra? 
• Kommunala förvaltningar och bolag: Vilket stöd behöver er verksamhet för att 

hållbarhetsstrategin ska vara en del i det vardagliga arbetet? 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2020-11-06 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott ställer sig bakom förslaget till Hållbarhetsstrategi 
2030 för Sotenäs kommun.  
 
Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning fastställd 2016-02-24 § 8,  
enligt punkt A.5. 

Skäl till beslut 
Förslaget till hållbarhetsstrategi binder ihop kommunens befintliga miljö- och folkhälsomål med 
dom globala hållbarhetsmålen på ett bra och tydligt sätt.  
 
Miljöenheten saknar dock de mål som kommunen är ansvarig för i havs och vattenförvaltning som 
är kopplade till EU:s ramdirektiv för vatten. Kommunala nämnder och bolag gör mycket arbete 
redan idag kopplat till havs och vattenförvaltning och de globala målen kan enkelt kopplas till havs- 
och vattenförvaltning. Hållbarhetsstrategin är ett naturligt dokument där dessa kopplingar kan 
illustreras. Det kan dock vara svårt att få till en så stor förändring av strategin i detta skede. Ett 
alternativ skulle vara att bifoga en lista med de handlingsplaner/strategier som kommunen borde 
jobba med i det framtida arbetet med hållbarhetsstrategin.   
 
Det är  mycket viktigt att arbetet med att utveckla hållbarhetsstrategin så att dokumentet inte blir en 
hyllvärmare.  
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forts. MIMBAU § 19 Dnr MimB 2020/2194 

Miljöenheten skulle välkomna årliga arbetsmöten/workshops där politiken, bolag och handläggare 
kan diskutera kommunens hållbarhetsarbete. Det är även bra med gemensamma arbetsytor t.ex. i 
Teams där en mer löpande diskussion kan ske.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen, Sotenäs kommun 
 
 
 
 
  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2020-11-18 | §§ 17-24 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2020\2020-12-09\Kallelser och protokoll\MNAU protokoll 
2020-11-18.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(14)
 

 
 

MIMBAU § 20 Dnr MimB 2018/1421 

Strandskyddsdispens för musselodling på LYSE-BERGA 1:133 i Lysekil 
kommun 
Sökanden sökte dispens för två befintliga odlingar 2018 och efter en lång serie av överklaganden 
och återförvisningar är det nu aktuellt att fatta nytt beslut i ärendet. Sökanden har låtit ta fram en 
bottenundersökning under båda odlingarna som visar att botten inte är påverkad av odlingarna på ett 
påtagligt sätt. Odlingarna bedöms ha en mycket begränsad påverkan på det rörliga friluftslivet. 
Odlingarna bedöms inte motverka strandskyddets syfte. Vid en samlad bedömning anser 
Miljönämnden att särskilda skäl finns för att meddela dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
de två musselodlingarna.  

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2020-11-04 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
två musselodlingar på fastigheten LYSE-BERGA 1:133 i Lysekil kommun med stöd av 7 kapitlet 
18 b § och 18 c § punkt 3 miljöbalken. 
 
Med stöd av 7 kapitlet 18 f § miljöbalken får endast den yta som upptas av odlingarna tas i anspråk 
för ändamålet, enligt tjänsteutlåtande daterat 2020-11-04, bilaga 2. 

Giltighetstid 
Dispens från strandskyddsbestämmelserna gäller till och med 31 december 2025 under förutsättning 
att angivna villkor följs. 

Villkor 

• Till odlingarna hörande förankringar, bojar, linor och annan utrustning får endast finnas 
inom respektive odlingsområde 

• Vid skörd får bi- och avfallsprodukter såsom döda/skadade musslor, andra 
organismer/påväxt, inte återföras till havet.  

• Då verksamheten upphör ska hela musselodlingsanläggningarna avlägsnas och anmälan 
skickas till Miljönämnden. 

• Musselodlingsanläggningarna ska utmärkas enligt Havs-och vattenmyndighetens föreskrifter 
(FIFS 1994:14) och Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 1979:14 med ändringar) samt 
Transportstyrelsens anvisningar. 

• Odlingarna ska utrustas med särskild typ av sjösäkerhetsanordningar (SSA) för vilket 
tillstånd utfärdas av Transportstyrelsen. 

• Odlingarnas position ska vara anmälda till Sjöfartsverket för införande i sjökort. 
• För respektive odlingsplats ska en säkerhet bestående av en bankgaranti på minst 20 000 kr 

finnas. 
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forts. MIMBAU § 20 Dnr MimB 2018/1421 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig 
upplysning och information framfört i tjänsteutlåtande 2020-11-04. 
 

Skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen 
Lysekils kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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MIMBAU § 21 Dnr MimB 2020/1320 

Strandskyddsdispens för blötdjurs- och algodling på  
LYSE-BERGA 1:133 i Lysekils kommun 
Sökanden har i juni ansökt om strandskyddsdispens för blötdjurs- och algodling på rubricerad 
fastighet. Sökanden har tagit fram en bottenundersökning under odlingen som visar att botten inte är 
påverkade av odlingen på ett påtagligt sätt. Odlingen bedöms ha en mycket begränsad påverkan på 
det rörliga friluftslivet. Odlingen bedöms inte motverka strandskyddets syfte. Vid en samlad 
bedömning anser Miljönämnden att särskilda skäl finns för att meddela dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för en blötdjurs- och algodling på platsen.  

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2020-11-03 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
en blötdjurs- och algodling på fastigheten LYSE-BERGA 1:133 i Lysekil kommun med stöd av 7 
kapitlet 18 b § och 18 c § punkt 3 miljöbalken. 
 
Med stöd av 7 kapitlet 18 f § miljöbalken får endast den yta som upptas av odlingsytan tas i anspråk 
för ändamålet, enligt tjänsteutlåtande 2020-11-03, bilaga 2. 
 
Sökande ska betala en avgift om 8080 kr motsvarande 8 timmars handläggning med stöd av 27 
kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av kommunfullmäktige fastställd taxa, faktura skickas 
separat 

Giltighetstid 
Dispens från strandskyddsbestämmelserna gäller till och med 31 december 2025 under förutsättning 
att angivna villkor följs. 

Villkor 

• Till odlingarna hörande förankringar, bojar, linor och annan utrustning får endast finnas 
inom respektive odlingsområde 

• Vid skörd får bi- och avfallsprodukter såsom döda/skadade musslor, andra 
organismer/påväxt, inte återföras till havet.  

• Då verksamheten upphör ska hela musselodlingsanläggningarna avlägsnas och anmälan 
skickas till Miljönämnden. 

• Musselodlingsanläggningarna ska utmärkas enligt Havs-och vattenmyndighetens föreskrifter 
(FIFS 1994:14) och Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 1979:14 med ändringar) samt 
Transportstyrelsens anvisningar. 

• Odlingarna ska utrustas med särskild typ av sjösäkerhetsanordningar (SSA) för vilket 
tillstånd utfärdas av Transportstyrelsen. 

• Odlingarnas position ska vara anmälda till Sjöfartsverket för införande i sjökort. 
• För respektive odlingsplats ska en säkerhet bestående av en bankgaranti på minst 20 000 kr 

finnas. 
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forts. MIMBAU § 21 Dnr MimB 2020/1320 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott instämmer i skäl till beslut sam övrig upplysning 
och information framfört i tjänsteutlåtande 2020-11-03. 
 

Skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen 
Lysekils kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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MIMBAU § 22 Dnr MimB 2020/001 

Verksamhetsplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2021  
Ärendet avser fastställande av verksamhetsplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän år 2021 
 
En årlig verksamhetsplan för miljönämnden i mellersta Bohuslän utformas utifrån det ansvar 
nämnden har enligt delegation i beslutat reglemente och gällande lagstiftning, de politiskt uppsatta 
målen samt de ekonomiska förutsättningarna. en beskrivning av verksamheten och varje 
tillsynsområde, vilka behov som föreligger samt sammanställning av de aktiviteter som planeras.  
Miljöbalken betonar tillsynsmyndigheternas skyldighet att bedriva den tillsyn som behövs för att 
uppnå balkens mål, såväl genom traditionellt tillsynsarbete som genom förebyggande insatser. En 
tydlig uppföljning av utfört arbete är också viktig. Behovsutredningen fastställdes 2018. Mål och 
verksamhetsplan för 2020 påverkades mycket av smittskyddstillsynen och restriktioner kopplade till 
Coronapandemin. Föreliggande verksamhetsplan innebär därför inga större förändringar utan 
skjuter på de aktiviteter som inte uppfylldes under 2020.  
 
Prioritering 2021 
Verksamhetsplanen utgår från behovsutredningen 2018 med prioriteringar gjorda för att anpassa till 
nämndens nuvarande resurser. Prioriteringar har gjorts enligt följande: 

1. Miljönämndens verksamhetsmål 
a. Företagare uppfattar att miljönämnden skapar goda förutsättningar för det lokala 

företagsklimatet 
b. Nämnden ska verka för att Västerhavet uppnår god ekologisk status,  
c. Nämnden ska verka för att befolkningens exponering för hälsoskadliga kemikalier 

ska minska 
2. Politiska prioriteringar gjorda i samband med arbetet med att ta fram behovsutredningen 

hösten 2020. 
 
Inför 2021 har miljöenheten 16 årsarbetstider vilket ger 16 000 timmar tillsyn och prövning. Den 
styrda tillsynen och den händelsestyrda tillsynen utgör basen i verksamheten och omfattar drygt 
10 000 timmar.  
 
Förvaltningens förslag är att under kommande år prioritera följande verksamheter utav det som inte 
behöver utföras varje år: 

1. Arbete med översiktsplaner, detaljplaner och VA-planer 
2. Vissa begränsade inventeringar gällande enskilda avlopp 
3. Tillsyn av flerbostadshus gällande radon 
4. Tillsyn solarier 
5. Mindre tillsynsprojekt konstgräsplaner 
6. Fordonstvättar och fritidsbåtshamnar 
7. Tillsyn mindre lantbruk 
8. Tillsyn vattenskyddsområden 
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forts. MIMBAU § 22 Dnr MimB 2020/001 

 
Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2020-10-29 

 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott ger enhetschefen i uppdrag att ta fram en 
verksamhetsplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän år 2021 med nedanstående 
verksamhetsprioritering; 
1. Arbete med översiktsplaner, detaljplaner och VA-planer 
3. Tillsyn av flerbostadshus gällande radon 
6. Fordonstvättar och fritidsbåtshamnar 
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MIMBAU § 23  Dnr MimB 2020/960 

Försäljningstillstånd gällande tobak, Smögenön 1:135 i Sotenäs 
kommun 
Arbetsutskottet informerades om den ansökan om försäljningstillstånd gällande tobak som 
inkommit från Bryggans Glassbod HB, Sotenäs kommun. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen och lämnar ärendet 
vidare till nämnden för beslut. 
 
 
 

Skickas till 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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MIMBAU § 24 Dnr MIMB 2020/001 

Utskick av arbetsutskottets kallelse med underlag till nämnden 
Arbetsutskottet diskuterade utskick av arbetsutskottets kallelse med underlag till nämndens 
ledamöter. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott beslutar att arbetsutskottets kallelse med 
underlag inte ska skickas ut till nämndens ledamöter. 
 
Kallelse med dagordning till arbetsutskottet sammanträde finns på kommunens hemsida. 
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