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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2017-11-22 kl 09.00 - 12.00 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Per-Arne Brink (S) 
 

Kent Carlsson (S) 
 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Maria Bylund, miljöchef 
Elinor Hansson, miljöstrateg § 40 
 

Magnus Karlsson, miljöhandläggare § 41 
Bengt Gunnarsson, Smögenlax § 42 
Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Kent Carlsson (S) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2017-11-24 kl. 09:00 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Kent Carlsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-11-22 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-11-27 - 2017-12-18. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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MNAU § 39 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott fastställer dagordningen. 
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MNAU § 40 

Avstämning miljömålsarbete 
Arbetsutskottet informerades om det pågående miljömålsarbetet. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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MNAU § 41 

Campingtillsyn - information 
Arbetsutskottet informerades om ett kommande projekt gällande strandskyddstillsyn inom 
campingområden i Sotenäs kommun och Lysekils kommun. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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MNAU § 42 

Smögenlax 
Bengt Gunnarsson informerade arbetsutskottet om Smögenlax Aquaculture AB. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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MNAU § 43 

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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MNAU § 44   

Revidering av taxa miljöbalken 
En revidering av taxa miljöbalken föreligger. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

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