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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2016-09-07 kl 09.00 - 11.00 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Petra Olsson (S) 
Per-Arne Brink (S) 
Ulf Nilsson (C) 
Nina J. Andersson (KD) tjänstgörande ers. 
 

Kent Carlsson (S) 
Yngve Larsson (L) 
Inge Löfgren (MP) tjänstgörande ers. 
 

Närvarande 
ersättare 

Gunnar Selstam (C) 
 

 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Maria Bylund, miljöchef 
 

Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Inge Löfgren (MP) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2016-09-07  

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Inge Löfgren 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2016-09-07 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-09-08 - 2016-09-29. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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MN § 31 

Fastställande av dagordning 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställer dagordningen. 
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MN § 32 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2016-05-23  -  2016-08-14 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2016-08-24 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 33 

Meddelande 

2016/993 
Länsstyrelsens (LST) beslut 2016-05-20, vattenverksamhet för ändring och utökning 
av brygganläggning samt muddring på fastigheten Lönndal, arrende 94, vid 
Grundsund i Lysekils kommun 

2016/1115 
LST beslut 2016-05-20, vattenverksamhet för ändring och utökning 
av brygganläggning samt muddring på fastigheten Lönndal, arrende 94, vid 
Grundsund i Lysekils kommun 

2016/061 LST beslut 2016-06-01, vattenverksamhet angående nedläggning av 
trummor i Ävjabäcken i Sotenäs kommun 

2015/1585 LST beslut 2016-05-31, överklagande av beslut om försiktighetsmått för 
bergvärmeanläggning på fastigheten Gravarne 41:4 i Sotenäs kommun 

2016/1054 LST beslut 2016-06-09, anmälan om vattenverksamhet för utbyte av stenbro 
till vägtrumma på fastigheten Säleby 3:9 m.fl. i Lysekils kommun 

 

Munkedals kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-08; 
§ 27 - ansvarsfrihet för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
§ 32 - årsredovisning Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
§ 38 - införande av miljöledningssystem 

2016/1137 LST beslut 2016-06-15, tillstånd att göra ingrepp i fornlämning RAÄ Foss 244:1, 
Munkedals kommun 

2016/882 LST beslut 2016-06-16, Anmälan om vattenverksamhet för återställning av 
åfåra i Taske å på fastigheten Småröd 1:2 i Munkedals kommun 

 

Sotenäs kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-02; 
§ 45 - behandling av resultat i bokslutet 2015 
§ 50 - ansvarsprövning, Byggnadsnämnden 
§ 52 - ansvarsprövning, Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
§ 55 - budget 2017 
§ 56 - information om delårsbokslut jan-mars 
§ 62 - strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete 2016-2019 

2016/142 
LST meddelande 2016-06-22, ansökan om strandskyddsdispens och tillstånd enligt 
föreskrifterna för Gullmarns naturvårdsområde för att uppföra en förrådsbyggnad på 
fastigheten Gåsö S:1, i Lysekils kommun 

2016/1037 LST beslut 2016-06-17, tillsyn enligt tobakslagen avseende Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 

2016/417 LST beslut 2016-06-17, beslut om ledningsdragning mellan fastigheterna 
Grönskult 2:90, Skaftö-Berg 2:149 samt Gåsö med flera i Lysekils kommun 

2016/718 
Mark- och miljödomstolens dom 2016-06-22, ansökan om tillstånd att utöka befintlig 
brygganläggning vid Ringen inom delar av fastigheten Gravarne 3:1 i Sotenäs 
kommun, m.m. 
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forts. MN § 33 

2016/333 LST beslut 2016-06-17, tillstånd till kameraövervakning vid rovdjursinventering 

2016/1137 LST beslut 2016-06-23, anmälan om vattenverksamhet för byte av trumma till 
halvtrumma på fastigheten Hensbacka 2:1 i Munkedals kommun 

2016/417 

LST beslut 2016-06-28, strandskyddsdispens och tillstånd enligt föreskrifterna 
för Gåsö naturvårdsområde för transformatorstation 
på fastigheten Gåsö S:1, samt tillstånd enligt naturvårdsområdets 
föreskrifter för markkabelförläggning på Gåsö i Lysekils kommun 

2016/1334 LST beslut 2016-06-30, Statsbidrag för kalkningar inom Munkedal 
kommun 2016 

2015/1815 LST beslut 2016-06-30, överklagande av beslut enligt miljöbalken om avslag på 
ansökan om tillstånd att anlägga avloppsanläggning på Säm 1:13, Sotenäs kommun 

2015/465 Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut 2016-06-27, utdömande av vite enligt 
miljöbalken; nu fråga om behörig domstol 

2015/198 LST beslut 2016-07-01, beslut om dispens för dumpning av muddermassor 
från Skaftö 1:79 vid Lysekil Norra hamnen, Lysekils kommun 

2015/1585 LST beslut 2016-05-31, överklagande av beslut om försiktighetsmått för 
bergvärmeanläggning på fastigheten Gravarne 41:4 i Sotenäs kommun 

2015/628 Lysekils kommunstyrelses ordförande delegationsbeslut 2016-07-04, överklagande 
av miljönämndens arbetsutskotts beslut om föreläggande 

2016/739 
LST beslut 2016-07-08, strandskyddsdispens och dispens från föreskrifterna 
för naturreservat Ramsvikslandet samt anmälan om vattenverksamhet för 
ledningsdragning på fastigheterna Ramsvik 3:1 m.fl. i Sotenäs kommun 

 
Lysekils kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-22; 
§ 101 - tertialrapport 1 per 30 april 2016 
§ 102 - budget 2017 och plan för 2018-2019 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden. 
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MN § 34  Dnr MimB 2016/001 

Sammanträdestider 2017 
Enligt gällande reglemente ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Sammanträdena börjar klockan 9:00 om inget annat anges i kallelsen. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställer sammanträdestider för 2017 enligt nedan. 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän; 
Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
 onsd 

22/2 
 onsd 

19/4 
 onsd 

14/6 
  onsd 

6/9 
onsd 
18/10 

 onsd 
6/12 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott; 
Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
 onsd 

8/2 
 onsd 

5/4 
onsd 
31/5 

  onsd 
23/8 

 onsd 
4/10 

onsd 
22/11 

 

 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i resp. kommun, för kännedom 
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MN § 35  Dnr MimB 2016/001 

Internkontrollplan 2016 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Ett förslag till internkontrollplan för uppföljning av Miljönämnden i mellersta Bohusläns 
verksamhet för 2016 föreligger. Kontrollmomenten är framtagna utifrån miljönämnden och 
miljöenhetens arbete med ständiga förbättringar.  
 
Varje år anvisar kommunstyrelsen de frågor som samtliga nämnder ska ha med i sin 
internkontrollplan. För 2016 är det områdena lönekostnader och förbindelse för First Card och  
ICA inköpskort. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 
Internkontrollplan 2016 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän  
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-08-24 § 25 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta föreliggande förslag till internkontrollplan 
2016 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun 
Ekonomiavdelningen 
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MN § 36  Dnr MimB 2016/001 

Delårsbokslut januari - juni 2016 
Delårsrapporten för Sotenäs kommun har perioden januari till juni. Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän ingår i Sotenäs kommuns organisation och redovisar i enlighet med kommunens 
redovisningsrutiner.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-08-16 
Delårsbokslut januari-juni 2016 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-08-24 § 26 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom redovisningen och lämna 
delårsbokslutet vidare för beslut i Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun 
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MN § 37  Dnr MimB 2016/1326 

Remiss - avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun   
2016-06-29 mottog miljöenheten en remiss från kommunstyrelsen med förslag till nya 
avfallsförseskrifter för Sotenäs kommun. Förslaget ger en tydlig målsättning för kommunens 
avfallshantering, samt ökad tydlighet kring regler för tömning av olika avloppsfraktioner. Förslaget 
innebär att ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall kommer införas i kommunen.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-08-30 
Förslag till avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun 
Sammanfattning av avfallsföreskrifternas föreslagna förändringar 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MimB) ställer sig positiv till förslaget om nya 
avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. För MimB innebär förslaget ökad tydlighet vilket 
underlättar handläggning av renhållningsärenden. Det är även positivt att föreskrifterna blir mer 
enhetliga i de tre kommunerna där nämnden är verksam.  
 
Gällande beslut om undantag från avfallsföreskrifterna föreslår Rambo själv hantera anmälningar 
enligt 42-44 §§ samt 46-47 §§.  
MimB föreslår att: 

- Rambo beslutar om längre hämtningsintervall för restavfall enligt 42 § om det finns ett 
beslut från MimB som tillåter kompostering av matavfall enligt 39 § 
- Rambo beslutar om delat abonnemang (43 §), gemensamma kärl (44 §) samt periodvisa 
uppehåll i hämtningen (47 §) 
- MimB beslutar om uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt 46 § vilket innefattar 
fastigheter i sådant skick att de är helt obeboeliga. I sådana ärenden är det önskvärt att 
Rambo skickar underlag till miljöenheten enligt överenskommen mall och att miljönämnden 
fattar beslut därefter.     

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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MN § 38 

Miljöchefen informerar 
Miljöchefen informerade nämnden om följande; 

• Nya medarbetare inom områdena livsmedel och lantbruk 
• Konferens på VANN, 3 oktober 

 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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