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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2016-12-07 kl 09.00 - 12.00 
 

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

Kent Carlsson (S) 
Yngve Larsson (L) §§ 39-46 
Inge Löfgren (MP) tjänstgörande ers. ej § 44 
Christina Rörvall Dahlberg (C) tjänstgörande  
ersättare §§ 44, 47-48 
 
 

Närvarande 
ersättare 

Gunnar Selstam (C) 
Nina J. Andersson (KD) 
 

Christina Rörvall Dahlberg (C) ej § 44, 47-48 
 

Övriga deltagare Maria Bylund, miljöchef 
Erik Österlund, ekonomi § 42 

Kristina Nyblom, miljöhandläggare § 43 
Magnus Karlsson, miljöhandläggare § 44 
Åsa Olsson, sekreterare 

Justerare Stig-Arne Helmersson (C) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2016-12-12 kl. 12:00 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Stig-Arne Helmersson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2016-12-07 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-12-13 - 2017-01-03. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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MN § 39 

Fastställande av dagordning 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställer dagordningen. 
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MN § 40 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2016-08-15   -  2016-11-13 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2016-10-05 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2016-11-23 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 41 

Meddelande 

2016/965 Länsstyrelsens (Lst) beslut 2016-08-16, kontrollprogram för täktverksamhet på 
Bjälkebräcka 1:13 Lysekils kommun. 

2014/057 Lst beslut 2016-08-16, överklagat beslut om tillfälligt förordnande om strandskydd i 
Sotenäs kommun. 

2014/5061 Mark- och miljödomstolens dom 2016-08-19, överklagande av Lst beslut angående 
strandskyddsdispens för nytt bostadshus på Ramsvik 3:75, Sotenäs kommun. 

2015/802 
Lst beslut 2016-08-24, överklagande av beslut enligt miljöbalken om föreläggande att 
inkomma med uppgifter om camping inom strandskyddat område på Dalskogen 1:11 
Lysekils kommun. 

2016/1196 Lst beslut 2016-08-29, beslut angående gång- och cykelbro över inre skallhavet i 
Lysekils kommun. 

2016/966 Lst beslut 2016-08-31, anläggning av våtmark på Fossebacka 1:3 i Lysekils kommun. 

2016/375 Lst beslut 2016-08-26, överklagande av beslut om försiktighetsmått vid inrättande av 
bergvärmeanläggning på Malmön 1:234 Sotenäs kommun. 

2016/418 
Lst beslut 2016-09-07, överklagande av beslut om nekad strandskyddsdispens för 
bostadshus, garage och väg samt tomtplatsbestämning på Amhult 1:4 Sotenäs 
kommun. 

2016/038 Lst beslut 2016-09-13, anläggning av våtmark på Ed 1:14 Munkedals kommun. 

2016/232 Lst beslut 2016-09-14, dispens för att beträda fågelskyddsområden under förbudstid 
inom Soteskär, Soteskärsskären, Lilla och Stora Gyltran i Sotenäs kommun. 

2016/232 Lst beslut 2016-08-24, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Svarteborg 360:1 
på Svarteborgs-Bön 1:7 i Munkedals kommun. 

2016/232 Lst beslut 2016-08-24, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Krokstad 21:1 på 
Klosterbergane 1:1 Munkedals kommun. 

2016/232 Lst beslut 2016-09-08, tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Foss 178:1 
och 179:1 på Öxna 1:4 och 1:5 Munkedals kommun. 

2015/1612 Lst beslut 2016-09-19, överklagande av beslut om nekat tillstånd till 
avloppsanläggning på Skrapeland 1:5 Munkedals kommun. 

2016/232 Lst beslut 2016-09-19, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Tossene 176:1 på 
Stensjö 1:6 och 1:54 Sotenäs kommun. 

2016/232 Lst beslut 2016-09-21, nyanläggning av elkabel samt rasering av luftledning vid 
Hedekas Munkedals kommun. 

2016/1735 Lst beslut 2016-09-20, anmälan enligt miljöbalken angående sluttäckning av 
Hogenäsets deponi Sotenäs kommun. 
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2016/1020 
Lst beslut 2016-09-16, beslut om vattenverksamhet avseende nedläggning av 
VA-ledning från Kolleröd/Råbockevik till Lilla och Stora 
Kornö i Lysekils kommun 

2016/1009 Överklagande 2016-09-23 av MimB beslut 2016-08-24 gällande ansökan om 
strandskyddsdispens för brygga på Långevik 1:53 Sotenäs kommun 

2016/232 Lst beslut 2016-08-23, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Håby 277:1 på 
fastigheten Håby-Torp 1:9 i Munkedals kommun 

2016/232 
Lst beslut 2016-08-29, anmälan om vattenverksamhet för att åtgärda 
vandringshinder vid trummor på fastigheterna Viksten 1:9, Djupedalen 1:9 och 2:1 
samt Röane 1:25 och 1:2 i Munkedals och Dals-Eds kommuner 

2016/232 Lst beslut 2016-08-30, beslut om vattenverksamhet för åtgärdande av ras vid 
väg 926 och Örekilsälven på fastigheten Öbbön 1:45 i Munkedals kommun. 

2016/1473 Länsstyrelsens (Lst)beslut 2016-09-23, ansökan om odlingstillstånd för blötdjur 
utanför Finnsbo i Gullmarsfjorden 

2016/1473 Länsstyrelsens (Lst)beslut 2016-09-23, ansökan om odlingstillstånd för blötdjur 
utanför utanför Alsbäck i Gullmarsfjorden 

2016/1473 Länsstyrelsens (Lst)beslut 2016-09-23, ansökan om odlingstillstånd för blötdjur 
utanför Ekudden i Gullmarsfjorden 

2016/232 Lst beslut 2016-09-27, tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall 

2016/232 
Lst beslut 2016-08-29, anmälan om vattenverksamhet för att åtgärda 
vandringshinder vid trummor på fastigheterna Viksten 1:9, Djupedalen 1:9 och 2:1 
samt Röane 1:25 och 1:2 i Munkedals och Dals-Eds kommuner 

2016/232 Lst beslut 2016-09-28, tillstånd till bostadshus med uthus på fastigheterna Tryggö 1:5 
och 1:6 i Sotenäs kommun 

2016/232 Lst beslut 2016-10-04, tillstånd enligt föreskrifterna för Bua Hed naturreservat för att 
schakta på fastigheten Bua 1:30, i Sotenäs kommun 

2015/373 Mark- och miljödomstolens dom 2016-09-30, överklagande av Länsstyrelsens beslut 
gällande detaljplan för del av Gravarne 3:1 och 3:6 i Sotenäs kommun 

2016/232 
Lst beslut 2016-10-07, dispens från föreskrifterna för naturreservatet 
Ramsvikslandet och tillstånd enligt föreskrifterna för naturreservatet Bua Hed för att 
förlägga optokabel och framföra motordrivet fordon i Sotenäs kommun 

2016/1434 
Lst beslut 2016-10-10, beslut om dispens från beslutade föreskrifter om förbud mot 
trafik med bensin- eller dieseldrivet fordon på sjö inom vattenskyddsområde för 
Tåsteröds stora vatten 

2016/1214 Lst beslut 2016-10-10, beslut angående utbyte av befintlig råvattenledning i 
Tåsteröds stora vatten, Tanums kommun 
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2016/622 Lysekils kommuns kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-29 § 120 - antagande av 
VA-plan 

2015/465 Mark- och miljödomstolens dom 2016-10-13, utdömande av vite gällande beslut om 
förbud mot att släppa ut orenat avloppsvatten Vägeröd 3:4 Lysekils kommun 

2016/1572 Lst beslut 2016-10-12, beslut angående nedläggning av elkabel mellan 
fastigheterna Uteby 1:3 och Sjöris 2:2 i Lysekils respektive Munkedals kommun 

2015/1240 Lst beslut 2016-10-14, beslut angående brygganläggning vid fastigheten 
Kleven 2:8 i Sotenäs kommun 

2016/232 Lst beslut 2016-10-17, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Foss 146:1 på 
fastigheten Stene 1:7 m.fl. i Munkedals kommun 

2016/232 
Lst beslut 2016-10-19, föreläggande om skyddsåtgärder i samband med 
underhållsröjning samt breddning av ledningsgata på fastigheterna Vrångebäck 5:1, 
Hals 3:2, Hals 4:1 och Brastads-Backa 2:24 i Lysekils kommun 

2014/5128 
Lst beslut 2016-10-24, överklagande av beslut om att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för parkering på fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:5 vid 
Gullmarn i Lysekils kommun 

2016/232 Lst beslut 2016-10-24, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Tossene 75:1 på 
fastigheten Legene 1:1 i Sotenäs kommun 

2016/232 Lst beslut 2016-10-24, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Svarteborg 283:1 
på fastigheten Skåneröd 2:12 i Munkedals kommun 

2016/232 Lst beslut 2016-10-31, ombyggnad av elnätet mellan Kviström 1:86 och Övre 
Torp 1:107 i Munkedals kommun 

2016/232 
Lst beslut 2016-11-02, anmälan om vattenverksamhet gällande schaktning för 
anläggande av VA-ledning och pumpstation m.m. på fastigheterna Ödsby S:1, 3:5 
och 3:6 i Munkedals kommun 

2016/232 Lst beslut 2016-11-04, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Foss 293:1 på 
fastigheten Skaveröd 1:49 i Munkedals kommun 

2016/232 Lst beslut 2016-11-10, tillstånd och samråd för underhållsröjning av ledningsgator 
mellan Svarteborg och Töftedal i Dals-Eds och Munkedals kommuner 

2015/260 
Mark- och miljödomstolens dom 2016-11-10, anläggning för rening av 
processavloppsvatten samt framställning av biogas på fastigheterna Gravarne 3:1 och 
3:6 i Sotenäs kommun 

2016/232 Lst beslut 2016-11-11, tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Svarteborg 
119:1 och 406:1 på fastigheten Ås 1:1 i Munkedals kommun 

2016/232 Lst beslut 2016-11-11, Tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Svarteborg 
407:1-3 och 714 på fastigheten Ås 1:1 i Munkedals kommun 
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Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden. 
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MN § 42 

Ekonomi 
Ekonomen informerade om det prognostiserade resultatet 2016 som visar på ca +600tkr för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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Avstämning miljömålsarbete 
Miljöhandläggaren informerade nämnden om det pågående miljömålsarbetet.  
 
Hemsidan ska uppdateras med information kring miljömålsarbetet. 
 
Nämnden diskuterade bl.a. om Västvatten, där Munkedals Vatten AB och Sotenäs Vatten AB ingår, 
också ska ingå i miljömålsarbetet samt strandstädning och hur det skräpet tas om hand. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns tar del av informationen. 
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MN § 44  Dnr MimB 2016/1715 

Ansökan om strandskyddsdispens för utfyllnad på fastigheten 
Långevik 1:48 i Sotenäs kommun 
Sökande har hos miljönämnden 2016-09-19 ansökt om strandskyddsdispens för ett flertal 
utfyllnader som utförts i vattnet vid Campingen på fastigheten Långevik 1:48 i Sotenäs kommun.  
 
Ett c:a 600 kvadratmeter stort område inom strandskyddsområde har under flera år succesivt fyllts 
ut med sten. Marken har sedan tagits ianspråktagits för campingändamål utan strandskyddsdispens.  
 
Miljönämnden bedömer att det inte finns särskilda skäl att meddela strandskyddsdispens. 
Miljönämnden föreslås besluta om avslag på ansökan, förelägga sökanden att återställa marken 
samt förbjuda verksamhetsutövaren att använda mark inom strandskydd och utanför detaljplan för 
campingändamål. 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-11-23 § 34 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-11-15 

Yrkande 

Christina Rörvall Dahlberg (C) yrkar bifall till förvaltningens och arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Yngve Larsson yrkar tillägg till beslutet att åtgärden ska vara genomförd senast 6 månader efter det 
att beslutet vunnit laga kraft och att föreläggandet ska vara förenat med ett vite om 500 000kr. 
 
Per-Arne Brink (S) yrkar bifall till Yngve Larssons förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Christina Rörvall Dahlbergs yrkande och finner att nämnden antar 
denna. 
 
Ordförande ställer proposition på Yngve Larsson och Per-Arne Brinks tilläggsyrkande och finner att 
nämnden antar denna. 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att avslå ansökan om strandskyddsdispens för utfyllnad 
på fastigheten Långevik 1:48, vid Långeviks lera, i Sotenäs kommun. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän förelägger  

 att vid vite av 500 000 kronor senast  
6 månader efter detta beslut vinner laga kraft avlägsna sten och grus inom ett 565 kvadratmeter stort 
område till den marknivån som var år 2006, se bilaga 4 område B i tjänsteutlåtande 2016-11-15.  
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Miljönämnden i mellersta Bohuslän förbjuder  
 att använda marken inom strandskydd och 

utanför detaljplan för campingändamål, se bilaga 4 område A i tjänsteutlåtande 2016-11-15. 

Lagstöd 
Beslutet fattas med stöd av 7 kapitlet 15 § miljöbalken, 26 kapitlet 9 och 14 §§ miljöbalken samt 
Lag (1985:206) om viten.  

Skäl till beslutet 
Miljönämnden bedömer att den aktuella utfyllnaden inte behövs för att tillgodose ett annat mycket 
angeläget allmänt intresse (7 kapitlet 18c§ punkt 6). Miljönämnden bedömer att det inte finns några 
andra särskilda skäl att meddela strandskyddsdispens för den aktuella utfyllnaden.  
 
Miljönämnden bedömer att den allemansrättsliga tillgången på strandområde och livsvillkoren för 
växt- och djurlivet påverkas av den aktuella utfyllnaden.  
 
Miljönämnden bedömer att den sökta åtgärden inte har bäring på bestämmelserna i 4 kapitlet 
miljöbalken allmänt utifrån en lämplig hushållning med mark och vatten.  
 

 ansökte 2007 om dispens för vattenverksamhet för utfyllnad på den aktuella 
platsen samt rensning av bäcken som passerar campingen. Länsstyrelsen meddelar 2007-10-31 
(535-33307-2007) att de sökta åtgärderna inte kan utföras utan risk för att allmänna och enskilda 
intressen skadas och om sökanden ändå vill utföra åtgärden så krävs en ansökan om tillstånd hos 
miljödomstolen. Miljönämnden har inte kunnat återfinna något tillstånd från miljödomstolen. 

 har trots detta meddelande från Länsstyrelsen utfört utfyllnad på platsen.  
 
Vid en samlad bedömning anser miljönämnden att strandskyddsdispens inte kan meddelas. 
Sökanden föreläggs därmed att återställa marken till 2006 års nivåer. Sökanden förbjuds även att 
använda marken för campingändamål. 

Avgift 
Avgiften för prövning av detta ärende tas ut motsvarande 8 timmars handläggning enligt 
kommunens fastställda taxa och faktureras separat. 

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning. 

Skickas till 

 

Protokollsanteckning 
Inge Löfgren anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller i beslutet av ärendet. 
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MN § 45  Dnr MimB 2016/1906 

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete 2016-2019 
Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sotenäs kommun är att skapa förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa hos Sotenäs befolkning. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-18 
beslutades att uppdra åt nämnderna att ta fram två mätbara mål för det egna folkhälsoarbetet. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-11-29 
 

Yrkande 

Per-Arne Brink (S) och Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brink, Stig-Arne Helmersson och förvaltningens förslag 
till beslut och finner att nämnden antar denna. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden antar miljöenhetens förslag till folkhälsomål för tiden 2017-2019. 
1. En effektiv kontroll av tobaksförsäljningen i kommunerna genom tillsynsmetodiken 

kontrollköp.  
Nyckeltal: Alla försäljningsställen ska få tillsynsbesök varje år. 
 

2. Årlig tillsyn av högstadier och gymnasieskolor med inriktning på rökfria skolgårdar. 
Nyckeltal: Alla högstadier och gymnasier ska få tillsynsbesök varje år.   

 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen, Sotenäs kommun 
Miljöenheten 
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MN § 46  Dnr MimB 2016/001 

Revidering av delegationsordning 
Ekonomiavdelningen har vid genomgång av delegationsordningen kommit fram till ändringsförslag 
som berör upphandling, inköp och avyttring av varor och tjänster.  
 
Kommunstyrelsen har i beslut (§141 2016-09-07) uppmanat övriga nämnder att göra samma 
ändring. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-11-29 
Komplettering till avsnitt A i delegationsordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställer förvaltningens förslag till komplettering till avsnitt A 
i delegationsordning 2016-02-24 § 8, enligt bilaga. 
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forts. MN § 46 Dnr MimB 2016/001 

Bilaga 

Komplettering till avsnitt A i Miljönämnden i mellersta Bohusläns delegationsordning, 
2016-02-24 § 8. 
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MN § 47  Dnr MimB 2016/2015 

Verksamhetsplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017-2019   
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. Den innehåller målbeskrivning och 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. Enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken 
är miljönämnden skyldig att upprätta en behovsutredning och årligen göra en tillsynsplan.  
Kommunerna bör enligt Livsmedelsverket upprätta en årlig kontrollplan vilket innebär samma sak 
som en tillsynsplan. Inom miljönämndens verksamhet ingår ytterligare ett antal lagstiftningar.  
 
Verksamhetsplanen samt föreliggande behovsutredning och tillsynsplan omfattar nämndens hela 
verksamhet. 
 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2017-2019 
Tillsynsplan Tobak 2017 
Tillsynsplan Receptfria läkemedel 2017 
Kontrollplan Läkemedel 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-11-29 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar verksamhetsplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
2017-2019. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner, för kännedom. 
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MN § 48 

Miljöchefen informerar 
Miljöchefen informerade nämnden om; 

• Bemanning och nyanställningar inom miljöenheten 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
 


	Innehållsförteckning
	MN § 39
	Fastställande av dagordning
	MN § 40

	Anmälan av delegationsbeslut
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut
	MN § 41

	Meddelande
	forts. MN § 41
	forts. MN § 41
	forts. MN § 41
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut
	MN § 42

	Ekonomi
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut
	MN § 43

	Avstämning miljömålsarbete
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut
	MN § 44  Dnr MimB 2016/1715

	Ansökan om strandskyddsdispens för utfyllnad på fastigheten Långevik 1:48 i Sotenäs kommun
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut
	forts. MN § 44 Dnr MimB 2016/1715
	Lagstöd
	Skäl till beslutet
	Avgift
	Upplysningar

	Skickas till
	Protokollsanteckning

	MN § 45  Dnr MimB 2016/1906

	Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete 2016-2019
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut
	Skickas till
	MN § 46  Dnr MimB 2016/001

	Revidering av delegationsordning
	Beslutsunderlag
	Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslut
	forts. MN § 46 Dnr MimB 2016/001
	Bilaga
	Komplettering till avsnitt A i Miljönämnden i mellersta Bohusläns delegationsordning, 2016-02-24 § 8.

	MN § 47  Dnr MimB 2016/2015

	Verksamhetsplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017-2019
	Beslutsunderlag
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut
	Skickas till
	MN § 48

	Miljöchefen informerar
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut




