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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2022-04-20 kl 09.00 - 12.00 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Tina Ehn (MP) tjänstgörande ersättare 
Per-Arne Brink (S) på distans 
Linda Wighed (M) 
Mathias Johansson (SD) tjänstgörande ersättare 
 

Yngve Larsson (L) 
Gunilla Rydberg (MP) tjänstgörande ersättare, 
på distans 
Max Jansson (LP) tjänstgörande ersättare 
 

Närvarande 
ersättare 

  

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Maria Bylund, miljöchef på distans 
Andrea Reyes, miljöhandläggare §§ 20-21 på 
distans 
 

Hanna Persson, miljöhandläggare § 22  
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
 
 

Justerare Tina Ehn (MP) 

Justering Kommunhuset, 2022-04-26 kl. 16:00 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Tina Ehn 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2022-04-20 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-04-27 - 2022-05-18. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MN § 12 

Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen följande förändring; 
 
 
Ärende som utgår; 

• Utbildning - miljöskydd 
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MN § 13 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-02-07   -  2022-03-27 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-04-06 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 14 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2022-02-07  -  2022-03-27. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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MN § 15 

Konferenser och kallelser 
Kommande konferens och möte är aktuella; 

• Bohuskustens vattenvårdsförbund årsmöte 25 april 
• Styrgrupp S-M-L sammanträder 22/4, gemensamma verksamhetsområden är  

miljönämnd, lön, it 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 16 

Miljöchefen informerar 
Nämnden informerades kort om bl.a.; 

• Ärendebalansen 
• Planerad tillsyn under sommarperioden 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 17    MIMB 2022/001 

Helårsutfall februari 
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 2022-04-06 § 7 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-03-28 
Helårsprognos för februari månad  
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner lämnad helårsprognos.   
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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MN § 18   MIMB 2022/001 

Helårsutfall 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 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-04-11 
Helårsprognos för mars månad  
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner lämnad helårsprognos.   
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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MN § 19   MIMB 2022/001 

Rambudget 2023  
Förvaltningen har arbetat fram förslag till rambudget för 2023 utifrån förutsättningar från 
budgetberedningen.  
 
Enligt Miljönämnden i mellersta Bohusläns uppräkning av budget enligt budgetanvisningarna så 
kvarstår miljönämndens budget i princip oförändrad.  
 
Dock har en av samverkanskommunerna tillfört nämnden medel för egen del efter att miljönämnden 
redovisade sitt resultat av sin behovsutredning i budget 2022.  Förvaltningen kommer att 
återkomma i denna fråga sedan den pågående utredningen av miljönämndens verksamhet 
genomförts. 
 
Kommunbidraget år 2023 uppgår till 1,98 mnkr för Sotenäs kommun inklusive politisk organisation 
(varav 1,642 utgör Sotenäs andel utifrån invånarantal och 0,338 tkr extra anslag från Sotenäs 
kommun). För Munkedal och Lysekils kommuner uppgår kommunbidraget till 1,71 mnkr 
respektive 2,37 mnkr, exklusive politisk organisation.   
 
Under omvärldsanalysen i förslag till rambudget 2023 har det utmaningar nämnden står inför 
beskrivits.  

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-04-06 § 8 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-03-28 
Rambudget 2023 miljönämnden i mellersta Bohuslän, daterad 2022-03-23 
 

Yrkande 

Linda Wighed (M), Stig-Arne Helmersson (C), Per-Arne Brink (S), Max Jansson (LP),  
Yngve Larsson (L), Mathias Johansson (SD) och Eva Abrahamsson (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag att godkänna förslag till rambudget 2023. 
 
Tina Ehn (MP) och Gunilla Rydberg (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt tilläggsyrkar 
att framgent även arbeta fram nyckeltal för miljöövervakning som är en viktig del av nämndens 
arbete. För att inte endast ha nöjd-kund-index som nyckeltal. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Linda Wighed m.fl. och arbetsutskottets förslag mot Tina Ehn  
och Gunilla Rydbergs förslag och finner att nämnden antar Linda Wighed m.fl. och arbetsutskottets 
förslag. 
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forts. MN § 19  MIMB 2022/001 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner förslag till rambudget 2023.   

 

Reservation 

Gunilla Rydberg (MP) och Tina Ehn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
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MN § 20  MIMB 2021/078 

Enskilt avlopp, Askums-Backa 2:9 i Sotenäs kommun 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutade den 21 december 2021 MN § 70 MIMB 2021/078,  
… det som möjligt att gå vidare med tillståndsprövning enligt alternativ c) eller d), förutsatt att 
sökande inkommer med en revidering av ansökan där det tydlig framgår vilken av dessa alternativ 
ansökan gäller. Ansökan ska innehålla allt underlag som behövs för att kunna bedöma om tillstånd 
den planerade avloppsanläggning kan medges. 
 
Miljöenheten mottog den 17 januari 2022 en revidering av ansökan om enskilt avlopp på fastigheten 
Askums-Backa 2:9. Ansökan avser installation av extrem snålspolande toaletter JETS 
Vakuumsystem till två slutna tankar av typ Baga med en volym på 6 m3 vardera. För att behandla 
BDT-avlopp (bad-, disk- och tvätt) kommer en slamavskiljare av tillverkare BAGA med en 
våtvolym på 3 m3 och efterföljande rening i en tätmarkbädd av typ vertikal med moduler av BAGA 
anläggas. Avloppsanläggningen ska vara gemensamt för alla 18 lagerlokaler. 
 
Miljöenheten har handlagt ärende och begärt in alla uppgifter och förundersökningar som krävs för 
att kunna fatta ett beslut om tillstånd att anlägga den planerad avloppsanläggning. Berörda grannar 
har blivit hörda i ärende och inga synpunkter har inkommit.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslås att lämna tillstånd att anlägga en avloppsanläggning för 
extrem snålvattentoalett av typ Jets till två Baga slutna tankar och separat anläggning för bad-, disk- 
och tvättvatten (BDT) av typ tätmarkbädd med moduler av tillverkaren Baga på fastigheten 
Askums-Backa 2:9 i Sotenäs kommun.  

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-04-06 § 9 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-25 

Yrkande 

Linda Wighed (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att lämna tillstånd 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Linda Wighed och arbetsutskottets förslag och finner att nämnden 
antar Linda Wighed och arbetsutskottets förslag. 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att lämna tillstånd att anlägga en avloppsanläggning 
för extrem snålvattentoalett av typ Jets till två Baga slutna tankar och separat anläggning för bad-, 
disk- och tvättvatten (BDT) av typ tätmarkbädd med moduler av tillverkaren Baga på fastigheten 
Askums-Backa 2:9 i Sotenäs kommun.  
 
Ta ut en avgift om 47 250 kronor, motsvarande 45 timmars handläggningstid. 
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forts. MN § 20 MIMB 2021/078 

Villkor för beslut, skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i villkor för beslut, skäl till beslut samt övrig 
upplysning och information framfört i tjänsteutlåtande 2022-03-25. 
 

Skickas till 

Sökande 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning 
Askum backa 2:9 
 
Anser att hela området skulle föregåtts av detaljplanering före olika tillstånd getts. 
 
Tina Ehn,  Miljöpartiet de gröna. 
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MN § 21  MIMB 2021/144 

Enskilt avlopp, Sköllungen 2:19 i Lysekils kommun 
Miljöenheten mottog den 1 februari 2021 en ansökan om enskilt avlopp för att anlägga en sluten 
tank av fabrikat Uponor med en volym på 3 m3 och en separat BDT-avloppsanläggning av typ 
gråvattenfilter Raita Biobox M. Den planerad avloppsanläggning är tänkt att betjäna fastighetens 
befintlig huvudbyggnad och vara dimensionerad för ett hushåll.  
 
Fastighetens befintlig huvudbyggnad avloppsanläggning består av en torrtoalett och BDT-avlopp 
som går till en stenkista. Vattenförsörjning under sommarsäsongen sker genom en gemensam 
dricksvattentäkt som är belägen 200 meter ifrån bostaden.  
 
Fastigheten ligger inom detaljplanområde 14-BRA-1049 med gällande planbestämmelse 1§ 
Inledande bestämmelse: ”att inom planområdet får icke uppföras byggnad, vars användande 
påkallar anläggande av avloppsledning”.  
 
I Lysekils kommun finns det cirka 20 tal sådana stadsplaner från 1960 med den inledande 
bestämmelsen. Dessa äldre stadsplaner med områdesbestämmelserna är gällande med hänvisning 
till punkt 5 i övergångsbestämmelserna till PBL (Plan och bygglagen 2010:900). Om kommunen 
inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den formellt att gälla.  
 
Planbestämmelsen i frågan reglerar egentligen inte inrättande av avloppsanläggningar eller 
ledningar, utan den reglerar rätten att få uppföra nya byggnader som kan kräva avloppsledningar 
(eller avloppsanläggningar). Det är därför i ansökningar om små avlopp till befintliga hus, bör inte 
planbestämmelsen utgöra ett hinder. Samma slutsats drar mark-och miljödomstolen vid Växjö 
tingsrätt i målet M 394–02 ” ansågs inte en detaljplan med formuleringen: ”Inom planområdet får 
inte uppföras byggnad vars användande påkallar anläggande av avloppsledning.” innebära hinder 
mot anläggande av avlopp i befintlig byggnad”.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har den 21 december 2021 MN § 71 beslutad om avslag till 
ansökan om tillstånd för att anlägga en BDT-avloppsanläggningen på fastigheten Flat 2:23 i 
Lysekils kommun. Den planerade BDT-anläggning skulle betjäna ett tilltänkt Attefalls hus. 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar om möjligt att tillståndspröva en ansökan om 
torrtoalett på det tilltänkta Attefalls hus. 
 
Ansökan om enskilt avlopp avser att betjäna befintlig huvudbyggnad, där det finns idag en 
undermåligt BDT- anläggning och en torrtoa. Det finns inga pågående planer eller bygglovsärende 
på fastigheten och huset är på 40 m2, oisolerad med enbart sommarvatten. Sökande anger att 
torrtoalett har fungerat utan större anmärkningar men att de inte längre klarar av att hantera befintlig 
torrtoa. 
  
Den planerade avloppsanläggning är tänkt att anläggas cirka 14 meter sydväst från den befintliga 
huvudbyggnaden. Utgående vatten från den tilltänkta BDT-anläggning kommer med stor 
sannolikhet att rinna vidare sydväst mot närliggande åkermark. Det finns inga kända närliggande 
dricksvattentäkter som kan anses kunna påverkas av utsläpp från planerad avloppsanläggning.  
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forts. MN § 21 MIMB 2021/144 

Miljöenheten bedömer att i den enskilda fallet är det möjligt att ge tillstånd till en extrem 
snålspolande toalett för det befintliga huvudbyggnad. Installation av en extrem snålspolande toalett 
till en sluten tank bedöms inte strida mot gällande planbestämmelse, eftersom det gäller inga nya 
byggnationer. Uppgradering av befintlig BDT-anläggning kommer att prövas som vanligt eftersom 
det innebär en förbättring. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-04-06 § 10 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-29 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att lämna tillstånd för en extrem snålspolande toalett 
av typ EcoFlush till en sluten tank med en volym på 3m3 av tillverkare Uponor. Den planerad BDT-
anläggning kommer att prövas utifrån platsen förutsättningar i enlighet med miljöenheten 
tillståndsprövningsprocess.  
 
Avgiften kommer att tas ut i samma beslut för den planerad BDT-anläggning och i enlighet med 
gällande taxa. 

 
Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2022-03-29. 
 

Skickas till 

Sökande 
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MN § 22   MIMB 2022/117 

Strandskyddsdispens för ny byggnad, komplementbyggnad och 
parkeringsplats på fastigheten Ramsvik 3:18 i Sotenäs kommun 
Den 25 januari 2022 inkom en ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus, en 
tillhörande komplementbyggnad samt en grusad parkeringsplats. på fastigheten Ramsvik 3:18 i 
Sotenäs kommun.  
 
Fritidshuset planeras till 85 m2 och komplementbyggnaden till 25 m2. Sökande planerar att stycka 
av fastigheten till två tomter, se bilaga 2. Som särskilt skäl anges att platsen redan är ianspråktagen 
och att åtgärden är väl avskild från området närmast strandlinjen. Skälen motiveras med att det finns 
tre hus, två komplementbyggnader samt en uppställningsplats för husbilar/parkering som ligger 
mellan den planerade avstyckade fastigheten och strandlinjen. Udden begränsas även av ett stängsel 
samt grind som bedöms ha uppförts i samband med uppförandet av övrig bebyggelse, 
uppskattningsvis på 1950-talet. 
 
Den 11 januari 2022 kommunicerade miljönämnden ett förslag till beslut om avslag av ansökan. 
Avslaget motiverades med att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddat område samt att 
inga särskilda skäl bedöms uppfyllas för att möjliggöra en dispens. Den sökande fick möjlighet att 
inkomma med yttrande innan beslut fattas i ärendet senast den 25 februari 2022.  Den 23 februari 
2022 informerade den sökanden om att de vill fortsätta handläggningen av ärendet och att de 
hoppas att politikerna ser annorlunda på saken. Den sökande ansåg att de angiva skälen var 
tillräckliga.  
 
Miljöenheten bedömer att det inte finns några särskilda skäl för att ge strandskyddsdispens för de 
sökta åtgärderna på den aktuella platsen. 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-04-06 § 11 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-24 

Yrkande 

Mathias Johansson (SD) yrkar på att bevilja strandskyddsdispens. 
 
Linda Wighed (M) yrkar bifall till Mathias Johanssons förslag att bevilja strandskyddsdispens. 
 
Tina Ehn (MP) och Gunilla Rydberg (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå ansökan 
om strandskyddsdispens. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mathias Johansson och Linda Wigheds förslag mot Tina Ehn, 
Gunilla Rydberg och arbetsutskottets förslag och finner att nämnden antar Tina Ehn, Gunilla 
Rydberg och arbetsutskottets förslag. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(18)
 

 
 

forts. MN § 22 MIMB 2022/117 

 
Omröstning begärs. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner följande propositionsordning: 

• ja-röst för Tina Ehn, Gunilla Rydberg och arbetsutskottets förslag 
• nej-röst för Mathias Johansson och Linda Wigheds förslag 

 

Omröstningsresultat 
Med 7-ja röster för Tina Ehn, Gunilla Rydberg och arbetsutskottets förslag mot 2-nej röster för 
Mathias Johansson och Linda Wigheds förslag antar Miljönämnden i mellersta Bohuslän Tina Ehn, 
Gunilla Rydberg och arbetsutskottets förslag. Se omröstningsbilaga. 

 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän avslår, med stöd av 7 kapitlet 15§ miljöbalken (1998:808), 
ansökan om strandskyddsdispens för ny byggnad, komplementbyggnad och parkeringsplats på 
fastigheten Ramsvik 3:18 i Sotenäs kommun. 
 
Sökande ska betala en avgift om 8400 kr motsvarande 8 timmars handläggning med stöd av  
27 kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av kommunfullmäktige fastställd taxa, faktura skickas 
separat. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i villkor för beslut, skäl till beslut samt övrig 
upplysning och information framfört i tjänsteutlåtande 2022-02-24. 
 

Skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen 
Sotenäs kommun - mbk@sotenas.se 
 
 
 

Reservation 

Mathias Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande  

mailto:mbk@sotenas.se
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 18(18)
 

 
 

forts. MN § 22  MIMB 2022/117 

 

Omröstningsbilaga 
 
 

Namn Parti Ja Nej  
Eva Abrahamsson 
Stig-Arne Helmersson 
Tina Ehn 
Per-Arne Brink 
Linda Wighed 
Mathias Johansson 
Yngve Larsson 
Gunilla Rydberg 
Max Jansson 

M 
C 
MP 
S 
M 
SD 
L 
MP 
LP 

X 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
X 

 
 
 
 
X 
X 

 

Summa  7 2  
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