
 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2021-04-21 | §§ 9-20 

Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2021-04-21 kl 09.00 - 12.30, samt via Teams 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
 
Närvarande på distans 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Stellan Welin (S) 
Nina J Andersson (KD) tjänstgörande ers. 
Linda Wighed (M) 
Christoffer Wallin (SD) 
 

 
 
forts. närvarande på distans 
Yngve Larsson (L) 
Gunilla Rydberg (MP) tjänstgörande ers. 
Max Jansson (LP) tjänstgörande ers. 

Närvarande 
ersättare 

Tina Ehn (MP) på distans 
Mathias Johansson (SD) på distans 
 
 

 

Övriga deltagare Maria Bylund, miljöchef 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
Närvarande på distans 
Eveline Savik, förvaltningschef §§ 9-17 
Johanna Lundin, administratör § 14 
Petra Hassellöv, controller § 16 
 

 
forts. närvarande på distans 
Rebecka Olsson, miljöhandläggare §§ 18-19 
Andrea Reyes, miljöhandläggare § 20 

Justerare Stig-Arne Helmersson (C) 

Justering Kommunhuset, 2021-04-26 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Stig-Arne Helmersson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2021-04-21 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-04-27 - 2021-05-18 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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Sid: 2(16)
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(16)
 

 
 

MN § 9 

Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
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MN § 10 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2021-02-08   -  2021-03-28 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från miljöpartiet de gröna, avseende hanteringen av remissvar på SOU 
2020:78 Tillgängliga stränder ett mer differentierat strandskydd 
 
Ordförande i miljönämnden i mellersta Bohuslän har via delegation den 2021-03-10 lämnat ett 
yttrande på remissen.  
 
Remisstiden till regeringen, är till den 3 maj 2021, vilket hade kunnat ge miljönämnden möjlighet 
att inför dagens sammanträde 21 april 2021, ta del av och behandla ett remissyttrande.  
 
Enligt information på dagens sammanträde har Lysekils kommun bett om ett svar från Sotenäs 
miljönämnd senast den 10 mars 2021 vilket förklarar ett delegationsbeslut. Det är olyckligt om 
miljönämnden inte får utrymme att yttra sig i övergripande frågor.  
 
Vi anser att nämnden bör får delta i strategiska och övergripande beslutsfrågor såsom 
remissyttranden mm, när den möjligheten finns. 
 
Gunilla Rydberg, Miljöpartiet de gröna i Lysekil 
Tina Ehn, Miljöpartiet de gröna i Sotenäs 
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Sid: 5(16)
 

 
 

MN § 11 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2021-02-08  -  2021-03-28 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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MN § 12 

Konferenser och kallelser 
Inga konferenser eller kallelser är aktuella. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 13 

Miljöchefen informerar 
Miljöchefen informerade bl.a. om följande;  

• Ny förordning från Livsmedelsverket, innebär ny taxa för livsmedelskontroll 
• Bemanningen för smittskyddskontrollen i sommar 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 14  MIMB 2021/001 

Ekonomi - revisorernas grundläggande granskning 2020  
Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna genomfört en grundläggande granskning av 
nämnderna i Sotenäs kommun. Miljönämnden i mellersta Bohusläns förbättringsområden är 
ekonomisk uppföljning av helårsprognoser samt måluppfyllelse.  
 
Nämnden har bedrivit ett arbete i enlighet med barnkonventionen där det ingått i 
myndighetsutövningen.  
 
Nämnden har agerat för att främja näringslivet och fokus har legat på att skapa goda förutsättningar 
för företagsklimatet.  
 
Nämndens internkontrollplan för 2020 visade två av fem avvikelser. Nämnden fattade beslut att 
dessa behövde vidareutvecklas. Resultat och åtgärdsförslag har presenterats för de genomförda 
kontrollerna. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 6 
Administratörens tjänsteutlåtande 2021-03-26 
Grundläggande granskning 2020 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar de åtgärder som upprättats.    
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
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MN § 15  MIMB 2021/001 

Ekonomi - prognos för helårsutfall, jan-feb samt jan-mars 
Ärendet avser helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.   
 
Nämnderna gör månadsvisa budgetuppföljningar efter februari, mars, maj, juni, september, oktober 
och november. 
 
Vid negativ helårsprognos jämfört med budget beslutar nämnden om åtgärder för att nå ett 
helårsresultat i nivå med budget. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 7 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-03-26 
Helårsprognos för februari samt mars månad. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner lämnad helårsprognos, jan-feb samt jan-mars. 

 

Skickas till 

Kommunrevisionen, Sotenäs kommun 
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MN § 16   

Ekonomi - målstyrningsmodell 
Controller, Petra Hassellöv, informerade nämnden om den målstyrningsmodell, ekonomiskt årshjul 
samt budgetprocessen som nämnden arbetar efter med hänsyn till vision, god ekonomisk 
hushållning och styrande verksamhetsmål. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 17  MIMB 2021/001 

Ekonomi - rambudget 2022 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Förvaltningen har arbetat fram förslag till rambudget för 2022 utifrån förutsättningar från 
budgetberedningen.  
 
Enligt Miljönämnden i mellersta Bohusläns uppräkning av budget och minskning enligt 
budgetanvisningarna så kvarstår miljönämndens budget i princip oförändrad.  
 
Kommunbidraget år 2022 uppgår till 1,6 mnkr för Sotenäs kommun inklusive politisk organisation. 
För Munkedal och Lysekils kommuner uppgår kommunbidraget till 1,4 mnkr respektive 2,3 mnkr, 
exklusive politisk organisation.   
 
Under omvärldsanalysen i förslag till rambudget 2022 har det utmaningar nämnden står inför 
beskrivits.  

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 8 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-03-29 
Rambudget 2022 miljönämnden i mellersta Bohuslän, daterad 2021-03-30 

Yrkande 

Linda Wighed (M), Christoffer Wallin (SD) Nina J. Andersson (KD) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag om oförändrad budgetram. 
 
Eva Abrahamsson (M), Max Jansson (LP) och Gunilla Rydberg (MP), Stig-Arne Helmersson (C)  
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om utökad budgetram. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Linda Wighed m.fl. förslag mot Eva Abrahamsson m.fl. förslag 
och finner att nämnden antar Eva Abrahamssons m.fl. förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner följande beslutsgång: 

• ja-röst för Eva Abrahamssons förslag 
• nej-röst för Linda Wigheds förslag 

 

Omröstningsresultat 
Med 6-ja röster för Eva Abrahamsson m.fl. förslag mot 3-nej röster för Linda Wigheds m.fl. förslag 
antar Miljönämnden i mellersta Bohuslän Eva Abrahamsson m.fl. förslag.  
 
Se omröstningsbilaga. 
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forts. MN § 17  MIMB 2021/001 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän anhåller om, med anledning av ökad efterfrågan av nämndens 
verksamhet, att kommunbidraget utökas med 1,3 miljoner kronor, enligt gällande fördelnings-
modell.  
 

 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen, Sotenäs kommun 
 
 

Reservation 
Christoffer Wallin (SD), Linda Wighed (M) och Nina J. Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget yrkande. 
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forts. MN § 17  MIMB 2021/001 

Omröstningsbilaga 

Namn Parti Ja Nej Avstår 
Eva Abrahamsson M X   
Stig-Arne Helmersson C X   
Stellan Welin S X   
Linda Wighed M  X  
Christoffer Wallin SD  X  
Yngve Larsson L X   
Nina J. Andersson KD  X  
Gunilla Rydberg MP X   
Max Jansson LP X   
Summa  6 3  
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MN § 18  MIMB 2019/2088 

Planerad strandskyddstillsyn, Lyse-Berga 1:137 i Lysekil kommun 
Miljöenheten genomförde tillsyn på bland annat fastigheten Lyse-Berga 1:137 angående 
komplementbyggnader, staket och skötsel av mark. Det finns ingen strandskyddsdispens för 
komplementbyggnad, staket eller skötsel av mark därför föreslås nämnden att förelägga 
fastighetsägarna att flytta komplementbyggnader och staket samt upphöra att sköta marken utanför 
tomtplats.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 10 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-25 
  

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän förelägger   
att: 

1. Flytta komplementbyggnaden (den röda) in på fastigheten Lyse-Berga 1:137 från  
Lyse-Berga 1:154. 

2. Flytta staket in på fastigheten Lyse-Berga 1:137 från Lyse-Berga 1:154. 
3. Upphöra sköta mark utanför tomtplats  
4. Senast fyra veckor efter det att åtgärden i punkt 1 - 3 ska vara färdiga, ska bilder som styrker 

att föreläggandet utförts på ett tillfredsställande sätt ha skickats till miljöenheten. Åtgärderna 
ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. 

5. Ska betala en avgift om 4040 kr motsvarande 4 timmars handläggning enligt taxa fastställd 
av kommunfullmäktige med 2019 års timtaxa, faktura skickas separat.  

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och  information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2021-03-25. 
  

Skickas till 
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MN § 19  MIMB 2019/2087 

Planerad strandskyddstillsyn, Lyse-Berga 1:262 i Lysekil kommun 
Miljöenheten genomförde tillsyn på bland annat fastigheten Lyse-Berga 1:262 angående skötsel av 
mark. Det finns ingen strandskyddsdispens för komplementbyggnad, staket eller skötsel av mark 
därför föreslås miljönämnden att förelägga fastighetsägarna att upphöra att sköta marken utanför 
tomtplats, ta bort planteringen samt att tomtplatsen ska avgränsas med staket, häck eller liknande.   
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 11 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-25 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän förelägger  
 att: 

1. Upphöra att sköta mark utanför tomtplats, enligt bilaga 3 i tjänsteutlåtande 2021-03-25 
2. Ta bort planteringen 
3. Tomtplatsen ska avgränsas med staket, häck eller liknande (gäller endast relevanta 

väderstreck)  
4. Senast fyra veckor efter det att åtgärden i punkt 1 - 3 ska vara färdiga, ska bilder som styrker 

att föreläggandet utförts på ett tillfredsställande sätt ha skickats till miljöenheten. Åtgärderna 
ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. 

5. Ska betala en avgift om 4040 kr motsvarande 4 timmars handläggning enligt taxa fastställd 
av kommunfullmäktige med 2019 års timtaxa, faktura skickas separat.  
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och  information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2021-03-25. 

 

Skickas till 
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MN § 20  MIMB 2020/2563 

Yttrande angående ansökan om bygglov gällande nybyggnad av 
industri eller lagerbyggnad på Askums-Backa 2:9 i Sotenäs kommun 
Miljöenheten har 2020-07-21 mottagit en remiss angående bygglov från bygglovsenheten i 
Sotenäs kommun. Remissen gäller en ansökan om bygglov för nybyggnadindustri eller 
lagerbyggnad. Enligt inlämnade planritningar avses bygga totalt 18 lagerlokaler med en area på 
cirka 115 m2 per fack. I varje fack planeras dras vatten- och avloppsledningar samt golvbrunnar. 
Industrilokalerna planeras att styckas av till enskilda fastigheter. 
 
Remissen besvarades en första gång den 16 september 2020. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
avstyrkte bygglov skulle ges för den aktuella åtgärden. 
 
Förvaltningen föreslår nämnden att avstyrka att bygglov ges för den aktuella åtgärden på platsen, 
Askums-Backa 2:9.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 § 9 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-31 
 

Yrkande 

Max Jansson (LP), Gunilla Rydberg (MP), Nina J. Andersson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag om att avstyrka att bygglov ges. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Max Jansson m.fl. förslag och finner att nämnden antar denna. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att avstyrka att bygglov ges för den aktuella åtgärden 
på platsen, Askums-Backa 2:9 i Sotenäs kommun.  
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och  information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2021-03-31. 
 

Skickas till 

Byggenheten, Sotenäs kommun 
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