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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, onsdagen den 30 januari 2019 kl 08:30-08.35 

 

Beslutande 

 

Mats Abrahamsson (M) ordförande   

Roland Mattsson (M) 

Olof Börjesson (C)  

 

 

Birgitta Albertsson (S)  

Lars-Erik Knutsson (S) 

 

Närvarande 
ersättare 

 

Jeanette Loy (M) 

Mikael Sternemar (L) 

 

 

Therese Mancini (S) 

Övriga deltagare 

 

Maria Vikingsson, kommunchef 

Anna-Lena Höglund, sekreterare  

 

 

 

 

 

 

 

Justerare Birgitta Albertsson (S) 

Justering Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   

Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   

Justerare    

 Birgitta Albertsson (S) 

 

 

 

 

 

  

 

Anslagsbevis 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-30 § 1 i är justerad. 

Protokollet är anslaget under tiden 2019-01-31 – 2019-02-21. 

Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   

 Anna-Lena Höglund     
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KSAU § 1   

Yttrande till Mark och miljödomstolen om landbaserade fiskodlingar i 

Kungshamn, Sotenäs kommun, domstolens målnr M4421-17, R4 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun föreslår att tillstånd ska tillstyrkas för den ansökta verksamheten enligt företagets 

förstahandsyrkande. 

 

Sotenäs kommun vidhåller att det är mycket viktigt att i detta ärende se helheten och inte 

fiskodlingarna som en isolerad företeelse. Speciellt gäller detta vid bedömningen av tillåtligheten 

och båtnadskraven kopplat till de övergripande miljömålen. Sotenäs kommun bedömer fördelarna 

med fiskodlingarna kopplat till de nationella antagna miljömålen och livsmedelsstrategin överväger 

eventuell risk att inte uppnå miljökvalitetsnormen god bottenfauna. 

 

Ett yttrande är framtaget daterat 2019-01-23. Detta föreslås överlämnas till Mark och 

miljödomstolen. 

Beslutsunderlag 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen daterat 2019-01-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna yttrandet till Mark och miljödomstolen om 

landbaserade fiskodlingar i Kungshamn, Sotenäs kommun, domstolens målnr M4421-17, R4. 

 

Skickas till 

Yttrandet skickas till Mark- och miljödomstolen 

Projektutvecklare 


