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Plats och tid

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2016-06-22 kl. 09.00 - 10.15

Beslutande

Eva Abrahamsson (M), ordförande
Stig-Arne Helmersson (C)
Bengt Sandberg (MP) tjänstgörande ers.
Per-Arne Brink (S)
Ulf Nilsson (C)
Jan Hognert (M)

Charlotte Wendel Lendin (S) tjänstgörande ers.
Yngve Larsson (L)
Kerstin Magnusson (MP)

Närvarande
ersättare

Kajsa Åkesson (M)
Gunnar Selstam (C)
Caritha Jacobsson (S)

Christina Rörvall Dahlberg (C)

Övriga deltagare

Eveline Savik, förvaltningschef
Elinor Hansson, miljöhandläggare
Kristina Nyblom, miljösamordnare §§ 26-27

Monika Eriksson, miljöstrateg §§ 26-27
Åsa Olsson, sekreterare

Justerare

Yngve Larsson (L)

Justering

Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2016-06-22 kl. 10:30

Sekreterare

Åsa Olsson
Ordförande

Eva Abrahamsson
Justerare

Yngve Larsson

Anslag/bevis

Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2016-06-22 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2016-06-23 - 2016-07-14.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkontoret.

Åsa Olsson
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MN § 23

Fastställande av dagordning
Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställer dagordningen.
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MN § 24

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationslista 2016-03-21 - 2016-05-22
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2016-06-01

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.
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MN § 25

Meddelande
Länsstyrelsens beslut 2016-05-10, Beslut om vattenverksamhet på Ramsvik 3:1
Sotenäs kommun
Länsstyrelsens beslut 2016-05-09, Överklagande av beslut om avslag på ansökan om
strandskyddsdispens för brygga på Ramsvik 3:1 Sotenäs kommun.
Länsstyrelsens beslut 2016-05-03, Beslut om underhållsmuddring Skaftö 1:79
Lysekils kommun
Länsstyrelsens beslut 2016-05-03, Beslut om överprövad strandskyddsdispens på
Ramsvik 3:75 Sotenäs kommun.
Lysekils kommunfullmäktige protokoll 2016-04-28
§ 63 - revisionsberättelse avseende 2015 års verksamhet samt fråga om ansvarsfrihet
§ 64 - bokslut och årsredovisning 2015
§ 67 - förslag till miljöpolicy för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner
Länsstyrelsens beslut 2016-04-28, Överklagande av beslut om försiktighetsmått vid
inrättande av bergvärmeanläggning på Hunnebo 1:543 Sotenäs kommun.
Sotenäs kommunstyrelse protokoll 2016-04-21
§ 82 - budgetanvisningar 2017
Länsstyrelsens beslut 2016-04-19, Överklaganden av beslut att anta detaljplan för del
av Gravarne 3:1 och 3:6 Kungshamn Sotenäs kommun.
Länsstyrelsens beslut 2016-04-13, Ändring av villkor i tillstånd avseende tillverkning
av plastprodukter, Sotenäs kommun.
Länsstyrelsens beslut 2016-04-08, Beslut om vattenverksamhet för brygga på
Smögenön 1:414 Sotenäs kommun.
Sotenäs kommunstyrelse arbetsutskott protokoll 2016-04-06
§ 69 - budgetuppföljning jan-feb 2016
Länsstyrelsens beslut 2016-03-30, Överklagande av beslut om avvisning av
överklagande av beslut om beviljat tillstånd till avloppsanläggning på Hällungsbacka
1:7, 1:8, 1:9 och 1:10 Munkedals kommun; nu fråga om återkallelse av
överklagandet.
Sotenäs kommunstyrelse protokoll 2016-03-23
§ 67 - budgetanvisningar 2017
Länsstyrelsens beslut 2016-03-23, Tillstånd till schaktning, fyllning och tippning i
samband med anläggande av en avloppsanläggning inom naturreservatet Harska,
Harska 1:8 i Munkedals kommun
Länsstyrelsens beslut 2016-03-22, Beslut i anmälan om vattenverksamhet för byte av
bro över Tvärån på fastigheten Bärfendals-Vattneröd 1:1 Munkedals kommun.
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Länsstyrelsens beslut 2016-03-22, Anmälan om vattenverksamhet för brygga och
muddring på fastigheten Uleberg 1:104 i Sotenäs kommun
Sotenäs kommunstyrelse protokoll 2016-03-16
§ 44 - Information om förslag till miljöledningssystem "light" samt rutin för det
miljöstrategiska arbetet inom Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner
§ 46 - Yttrande ang remiss "promemorian om obligatoriskt förarbevis för
vattenskoter"
Sotenäs kommunstyrelse protokoll 2016-02-24
§ 32 - yttrande, remiss ang. "Förslag till inriktning för havsplaneringen med
avgränsning av miljöbedömningen"
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden.
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MN § 26

Dnr MimB 2016/948

Rutin för Ledningens genomgång
Ett förslag till rutin för Ledningens genomgång föreligger. Ledningen för det miljöstrategiska
miljöarbetet är Miljönämnden i mellersta Bohuslän.
Föreliggande rutin ingår som en del i miljöledningssystem ”light”. Rutinen beskriver och
förtydligar definierade ansvarsområden samt klargör Ledningens ansvar för årlig uppföljning av
miljöledningssystemets prestanda och funktion vilken sker i mars månad.
Beslutsunderlag

Miljöstrategens tjänsteutlåtande 2016-05-23
Förslag till rutin för Ledningens genomgång
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-06-01 § 19
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta föreliggande förslag till rutin för
Ledningens genomgång.
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MN § 27

Dnr MimB 2016/1176

Revidering av rutin för miljömålsarbete
Föreliggande rutin är en revidering av rutin för miljömålsarbete utgåva I med dnr: 2015/1204.
Det har framkommit felaktigheter i rutinen gällande ansvarsförhållanden avseende det strategiska
miljöarbetet vilket nu föranleder en revidering.
Beslutsunderlag

Miljöstrategens tjänsteutlåtande 2016-06-09
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen och återremitterar ärendet till
förvaltningen för vidare beredning.
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MN § 28

Dnr MimB 2016/934

Remiss - Förslag till Näringslivsstrategi för Sotenäs kommun 20162022, samt Handlingsplan 2016-2017
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har erhållit rubricerad remiss för samråd från Sotenäs kommun.
Ett förslag till näringslivsstrategi för Sotenäs kommun är framtaget, som är översänt från
kommunstyrelsens arbetsutskott på remiss för yttrande. Syftet är att inom kommunen enas om en
gemensam strategi för att verka för ett positivt företagsklimat.
Beslutsunderlag

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-05-23
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-06-01 § 20
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att lämna yttrande enligt nedan:
Miljönämnden yttrande omfattar det som berör nämndens verksamhets- och ansvarsområde.
Nämnden önskar framföra följande synpunkter:
Strategiplanen

Det anges bl.a. att för att skapa goda förutsättningar ska kommunens tillståndsgivning/hantering
vara effektiv samt att arbetet präglas av snabb, enkel och säker handläggning med snabb
återkoppling efter kontakt. En förutsättning för detta är en samordning mellan kommunens olika
myndighetsutövning, bl.a. av bygglov – planärenden - markupplåtelse - miljöärenden.
Service handlar mycket om att ”kunden” ska få besked, vilket inte endast behöver innebära att det
är enkelt att nå kommunens handläggare. Inom såväl bygg- som miljöenheterna (som är de
verksamhetsområden som har flest ärenden och en mycket stor andel av kommunens externa
dagliga kontakter) utgörs en stor andel av kontakterna av enkla och allmänna frågor, begäran om
utlämnande av handlingar, etc. Dessa kräver inte kvalificerade handläggare. Det är därför viktigt att
det beslutade servicecentra kommer till stånd i praktiken samt tillgången till en utvecklad hemsida
som hålls uppdaterad. Miljönämnden ställer sig bakom målsättningarna och att tillgängligheten
givetvis är viktig, men att producera och handlägga ärenden är också en viktig del av servicen som
enligt ovan.
Det är även viktigt att utveckla IT-miljön med samordning mellan olika verksamhetssystem, Etjänster, transparens, mm.
Förutom angivna prioriterade områden för utveckling av näringslivsklimatet bör även utveckling av
det miljöstrategiska arbetet nämnas. Kommunen kan stödja företagande genom information om och
förmedling av olika bidrag (t.ex. energieffektivisering, LOVA-bidrag), utveckla
energirådgivningen, fastställa upphandlingskriterier för t.ex. närproducerade varor, etc.
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forts. MN § 28

Dnr MimB 2016/934

Handlingsplanen

Utvecklingen för en mer positiv attityd till näringslivet och även övriga ”kunder” måste pågå
kontinuerligt inom hela organisationen. Inom Miljösamverkan Väst finns, via länsstyrelserna och
kommunerna inom Hallands och Västra Götalands län ett gemensamt måldokument för
miljötillsynsarbetet – ”Önskat läge 2016”. Det utgår ifrån samma värderingar som ”Förenkla helt
enkelt”, som är ett bra och viktigt verktyg.
Anordnande och deltagande i möten med företagarna, med bl.a. företagsbesök, /-frukostar och/luncher är bra. Miljöenheten har fortlöpande kontakt med företagen i vårt tillsynsarbete, men att
träffas i andra forum och med andra frågeställningar är viktigt.
Miljönämnden välkomnar en ny bostadsförsörjningsplan och därmed en strukturerad långsiktig
planering, som bör inkludera en VA-plan. Nämnden bedriver ett fortlöpande arbete med sanering av
enskilda avloppsanläggningar och en samordning med utbyggnad av kommunalt VA är viktig, såväl
för kommunens arbete som för fastighetsägarna.
I övrigt har nämnden inga synpunkter.
Skickas till

Kommunstyrelsen Sotenäs kommun
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MN § 29

Dnr MimB 2016/870

Remiss, beträffande utställning av detaljplan för Ödegården 1:9 m.fl. i
Sotenäs kommun
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har erhållit rubricerad remiss för samråd från Sotenäs kommun.
Syftet med planen är att tillskapa industrimark för icke störande industri, närmare bestämt för
verksamheter som kräver närhet till vattnet samt kontor och handel.
Beslutsunderlag

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-05-23
Detaljplan för Ödegården 1:9 m.fl. Planbeskrivning
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-06-01 § 21
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att lämna yttrande enligt nedan;
Miljönämndens yttrande omfattar det som berör nämndens verksamhets- och ansvarsområde.
Nämnden önskar framföra följande synpunkter:
Buller

De östra delen av planområdet berörs av buller från väg 174 Miljönämnden bedömer att planen tar
erforderlig hänsyn till framtida trafikökning.
Dagvatten

En dagvattenutredning är framtagen. Miljönämnden har inga synpunkter på denna.
Miljömål

Miljönämnden bedömer att planförslaget påverkar miljömålet ”ett rikt växt och djurliv” då höga
naturvärden tas i anspråk för industrimark.
Naturvärden

En naturinventering har utförts (Naturcentrum AB, 2006-09-26). Inventeringen identifierar ett antal
områden med naturvärden, höga naturvärden och i nordost ett område med unika naturvärden. De
flesta av dessa områden hamnar enligt planförslaget inom naturmark, men ett område med höga
naturvärden, ett rikkärr berörs av industrimark enligt planförslaget. Rikkärr är generellt artrika, men
i det aktuella rikkärret har man inte hittat några rödlistade arter. Inom planområdet har man vid ett
antal dammar även hittat mindre vattensalamander, vanlig padda och åkergroda. Dessa arter är i
dagsläget livskraftiga, men samtliga groddjur är generellt skyddsvärda.
Strandskydd

Stora delar av planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelser. Strandskyddet hanteras olika i
olika delar av planförslaget. I hamnområdet kommer eventuella åtgärder prövas med
dispensansökan. I vattenområden för bryggor kommer strandskyddet att hanteras i samband med
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Dnr MimB 2016/870

ansökan om vattendom och i område för industri vill man upphäva strandskyddet. Eftersom planen
är påbörjad före 2009-07-01 sker upphävande genom ansökan till Länsstyrelsen.
För upphävande av strandskyddet krävs att något eller några av de sex särskilda skäl som finns i 7
kapitlet 18c § miljöbalken är tillämpbara. Enligt planförslaget bedöms 3 av skälen gälla.
Miljönämnden bedömer att skäl 3 kan föreligga då planerad verksamhet har behov av
saltvattentillgång för fiskodlingsverksamhet. Nämnden påpekar vikten av att man i detaljplanen
säkerställer för framtiden att verksamhet som etableras i området uppfyller skälen för
upphävande/dispens från strandskyddet. Härvid noteras att det i planbestämmelserna anges krav att
verksamheter inom området ska vara industri med behov av vattennära läge. Det innebär
anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför
området.
Föreliggande detaljplan med upphävande av strandskydd behövs för att utvidga verksamheter i
området i stort. Där finns idag fiskeindustri med planerad samordning av biogasanläggning och
symbioscenter. Syftet är att aktuellt område kan ”fungera som utvecklingsbar mark vid en eventuell
expansion av befintlig industri i framtiden”. Skäl 6 för att mark behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett annat mycket angeläget intresse” är ännu inte prövat i domstol. Miljönämnden noterar
att det är en unik möjlighet för Sotenäs kommuns näringslivsutveckling. Skäl 5 för ett ”angeläget
allmänt intresse” skulle eventuellt kunna tillämpas.
När strandskyddet upphävs ska intresset av att ianspråkta marken vägas mot strandskyddet syfte,
dels säkerställande av den allemansrättsliga tillgängligheten till strandområdet, dels säkerställande
av djur och växters livsvillkor på land och i vatten. Enligt planförslaget bedöms genomförandet av
planen inte väsentligt förändra livsvillkoren för växt- och djurliv i området. Miljönämnden bedömer
att det finns risk att djur och växters livsvillkor lokalt kan motverkas på lång sikt. Det kan dock
finnas möjlighet att kompensera den uppkomna skadan genom att utföra kompensationsåtgärder i
närområdet.
För den strandnära delen av planområdet med kaj och verksamhetshamn med båtplatser bedöms
detta skäl vara tillämpbart för strandskyddsdispens.
Vattenverksamhet

En marinbiologisk undersökning av området (HydroGIS AB, 2005-11-15) anger att bryggor kan
byggas i området, men att muddring bör undvikas. En eventuell utbyggnad av hamn kräver
sannolikt tillstånd för vattenverksamhet.
I övrigt har nämnden inga synpunkter.
Skickas till

Planenheten, Sotenäs kommun

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2016\2016-06-22\Kallelser & Protokoll\MN protokoll 201606-22.docx

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
12(13)

Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2016-06-22 | §§ 23-30

MN § 30

Förvaltningschefen informerar
Miljöchefen informerade nämnden om;
•
•
•

Maria Bylund, ny miljöchef
Elinor Hansson, nyanställd som miljöhandläggare
Bemanningen under semesterperioden

Miljönämndens i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohusläns tar del av informationen.
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