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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2021-12-21 kl 09.15-12.00 samt på distans via Teams 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
 
Närvarande på distans: 
Torgny Grahl (C) tjänstgörande ersättare 
Marianne Olsson (S) 
Per-Arne Brink (S) 
Linda Wighed (M) §§ 66-71 
Terje Skaarnes (SD) 
 

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

Närvarande 
ersättare 

 
Tina Ehn (MP), på distans 
Nina J Andersson (KD), §§ 66-71 på distans 
Mathias Johansson (SD), på distans 
 

 

Övriga deltagare 
Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Maria Bylund, miljöchef 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

 
Närvarande på distans: 
Dennis Eriksson, byggnadsinspektör § 69 
Andrea Reyes, miljöhandläggare §§ 70-71 
Ann-Katrine Stranne, miljöhandläggare § 72 
 

Justerare Yngve Larsson (L) 

Justering Kommunhuset, 2021-12-27 kl. 10:00 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Yngve Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2021-12-21 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-12-28 - 2022-01-18. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MN § 66 

Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
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MN § 67  MIMB 2021/001 

Ekonomi - helårsprognos jan-nov 
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 

Helårsprognos för november månad 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner lämnad helårsprognos.   
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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MN § 68   MIMB 2021/001 

Val av ersättare till Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott 
Christoffer Wallin (SD) inkom 2021-11-15 med avsägelse gällande sitt uppdrag som ledamot i 
miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Christoffer Wallin valdes 2019-09-25 § 55 som ersättare för Per-Arne Brink i Miljönämnden i 
mellersta Bohusläns arbetsutskott. 
 
Nämnden har nu att utse ny ersättare till Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott. 
 
Nämnden föreslår Terje Skaarnes (SD) som ersättare för Per-Arne Brink i Miljönämnden i mellersta 
Bohusläns arbetsutskott. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att utse Terje Skaarnes (SD) som ersättare för  
Per-Arne Brink i Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott. 
 
  

Skickas till 

Munkedals kommun 
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MN § 69    

Askums-Backa 2:9 - information 
Nämnden informerades kort om lämnat bygglov på fastigheten Askums-Backa 2:9. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 70  MIMB 2021/078 

Ansökan om enskilt avlopp, Askums-Backa 2:9 i Sotenäs kommun 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i tidigare beslut gällande remissvar för ansökan om bygglov 
av 18 lagerhallar på fastigheten Askums-Backa 2:9, (se MIMB-2021-1410-4), meddelat att ”Sluten 
tank bedöms inte vara en hållbar lösning för att lösa avloppsfrågan på planerade byggnation”. 
Sökande presenterat nu olika alternativ för att hantera avloppsfråga på fastigheten.  Av dessa 
framträder alternativ c) Egen lösning med vakuumtoaletter till sluten tank, och BDT-vatten till 
markbädd och d) Egen lösning – förbränningstoaletter eller torrtoaletter samt BDT-vatten till 
markbädd som möjliga för att gå vidare med tillståndsprövning. 
 
Sökandes alternativ c) går emot nämndes tidigare ställningstagande om att slutna tankar inte kan 
vara en hållbar lösning i det enskilda fallet. I det nya förslaget c) föreslås hanteringen av WC-
avlopp ske genom installation av extremt snålspolande toaletter som förbrukar väldig lite vatten (ca 
0,5 l/spolning). Då kommer slamtömningsfrekvens för den slutna tanken att minskas från ungefär 
10 gånger per år till cirka 4 gånger per år. Detta kan öppna för en ny ståndpunkt i miljönämnden. 
 
Den här typ av avloppslösning med extremt snålspolande toaletter kan även tillämpas på specifika 
område med vattenbrist, känsliga recipienter, tätbebyggda området där enskilda vattentäkter riskeras 
att förorenas med utsläpp av avloppsvatten. 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-12-13 

Yrkande 

Linda Wighed (M), Terje Skaarnes (SD), Yngve Larsson (L) och Max Jansson (LP) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag att bedöma 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. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Linda Wighed, Terje Skaarnes, Yngve Larsson och Max Janssons  
förslag och finner att nämnden antar detta. 

 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän bedömer 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. 
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forts. MN § 70 MIMB 2021/078 

Skäl till bedömning 

Sannolika alternativ för prövning 
 
Alternativ c) Egen lösning med vakuumtoaletter till sluten tank, och BDT-vatten till markbädd.  
Extrema snålspolandetoaletter spolar 0,5 liter vatten per spolning. Detta innebär att båda 
vattenförbrukning och slamtömningsintervaller minskar avsevärt jämför med vanliga snålspolande 
toaletter som spolar mellan 2 och 4 liter vattengenomsnitt. Sökande har beräknat att den totala 
klosettvattenflöde kommer att vara 28 m3/år, beräknat utifrån 36 personer per dag. 
Slamtömningsbilar har en maxtömningskapacitet på 10 m3. Om sökande skulle installera en sluten 
på 10 m3 innebär att den slutna tanken skulle behövas tömmas mellan 3 och 4 gånger per år. 
Slamtömningsintervall för en sluten tank med ansluten snålvattenspolande toalett beräknats mellan 
8 till 10 gånger per år. 
 
Sökande har presenterat en uppskattning av klossettvattenmängder i följande tabell: 
 

 
 
Detta alternativ kan det vara ett godtagbart sätt att hantera avloppsfrågan på den kommande 
byggnationen. För att kunna pröva vidare detta alternativ bör sökande skicka in en revidering av 
befintlig ansökan. 
 
Alternativ d) Egen lösning – förbränningstoaletter eller torrtoaletter samt BDT-vatten till 
markbädd. 
 
Förbränningstoaletter innebär noll utsläpp av klosettvatten likväl som i en sluten tank. Transporter 
för slamtömning behovs inte i detta fall men askan som uppstår från förbränningsprocessen ska 
omhändertas på ett lämpligt sätt. Användning av dessa toaletter kan upplevas som obekväma och 
kostsamma eftersom energiförbrukning kan öka om dessa toaletter används ofta. Sökande har angett 
följande: Om toalettlösningen i lagerhallarna upplevs som primitiv eller obekväm finns en risk att 
det blir en ökad belastning på besökstoaletterna i den närliggande padelhallen. 
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forts. MN § 70 MIMB 2021/078 

Förbränningstoalett är en lösning som framförallt används i området där det saknas vatten och 
möjlighet till slamtömning exempelvis fritidshus, husbilar. Sökande framfört denna alternativ som 
sist. För att kunna pröva vidare denna alternativ bör sökande skicka in en revidering av befintlig 
ansökan. 
 
Att bilda en gemensamhällighet för den planerad avloppsanläggning är en grund förutsättning för 
att kunna fatta ett beslut om tillstånd. 
 
Osannolika alternativ för prövning 
 
Alternativ a) Gemensam avloppslösning med padelhallen 
 
Miljöenheten är ense att det finns många fördelar med att lösa avloppsfråga genom att bilda 
gemensamhetsanläggningar. Som första alternativ föreslår sökande att leda spillvatten från 
lagerhallarna till Padelhallens befintlig avloppsanläggningen. Dimensioneringsberäkningar krävs 
för att undersöka om befintlig avloppsanläggningen har tillräckligt kapacitet för att ta emot 
ytterligare avloppsvatten. 
 
Sökande anger som motivering att detta kan förenkla framtida tillsyn genom att enbart ha en 
verksamhetsutövare att rikta sig emot. Fast i det enskilda fallet kan det vara olämplig på grund av 
att det är oklart vilka typer av verksamheter som kommer att etablera sig i de lagerhallarna. Det kan 
vara miljöfarliga verksamheter som kräver specifika villkor för att de ska kunna bedrivas. I framtida 
tillsyn, hantering av klagomål samt andra typ av ärende som kan uppstå i samband med etablering 
av miljöfarliga verksamheter är det viktig att padelhallens avloppsanläggningen behålls separat från 
den kommande byggnation. 
 
Detta innebär också att nya utsläpp från vattenspolande toaletter till Hunnebo Lera kan bidra till 
försämring av den nuvarande statusen på recipienten. ”Hunnebolera är en känslig recipient. En 
naturvärdesinventering utfördes av Naturcentrum 2007-06-30. Denna utredning visar att 
strandängen Hunnebolera har ”naturvärden”, ”höga naturvärden” eller ”unika naturvärden”. Det 
förekommer sällsynta och rödlistade växter. Direktutsläpp från enskilt avlopp till Hunnebolera bör 
inte medges” (remissvaret MIMB-2020-2563).  
 
Gemensam avloppslösning med padelhallen, sammanfaller inte med åtgärdsprogrammet för 
Västerhavet kopplad för att uppnå målet om god ekologisk status. Vattenutbyte i Hunnebolera är 
begränsat, detta gör recipienten mer känsligt för lokal belastning, det vill säga tillförsel av 
näringsämnen. Det är också till denna typ av områden som förekomsten av snabbväxande 
makroalger kopplas och observationer av snabbväxande makroalger användas som indikator för 
övergödningseffekter på denna skalnivå. (Restaurering av övergödda havsvikar i Västerhavets 
vattendistrikt – redovisning av regeringsuppdrag). 
 
Fastighetens avrinning till Hunnebo Lera är betydlig snabb, avståndet mellan den befintlig 
avloppsanläggning och recipienten är cirka 400 meter. Miljöenheten anser som skäligt att inte 
godkänna nya utsläpp från vattenspolande till Hunnebo Lera, i det enskilda fallet. 
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Alternativ b) BDT-vatten till padelhallens anläggning, vakuumtoaletter till sluten tank 
 
Gällande BDT-rening till befintlig BDT-anläggning bedöms inte som lämplig av samma anledning 
som beskrevs i alternativ a). I framtida tillsyn, hantering av klagomål samt andra typer av ärende 
som kan uppstå i samband med eventuellt etablering av miljöfarliga verksamheter är det viktig att 
padelhallens avloppsanläggningen behålls separat från den kommande byggnation. 
 
Padelhallen bedöms inte vara en miljöfarlig verksamhet utifrån det som bedrivs idag till skillnad på 
de eventuella verksamheter som kan komma att etablera sig i den nya byggnationen. 
 

Skickas till 

Sökande 
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Protokollsanteckning 
 
23 december 2021 
 
Protokollsanteckning  i ärendet Askum Backa 2:9 
 
Med anledning av sökt bygglov för 18 lagerlokaler och/ eller industrilokaler och därtill 
avloppslösning för wc- avlopp  
 
Vi anser att avloppsfrågan och ev. lösningar på avlopp mm på  Askum – Backa 2: 9 borde föregåtts 
av en detaljplan av området! Det var även miljönämndens åsikt vid tidigare hantering av frågan.  
 
Miljönämnden avstyrkte bygglov när ärendet tidigare var på remiss i miljönämnden. 
 
Att byggnadsnämnden genom arbetsutskottet beviljat bygglov utan att faktiskt genomföra en 
detaljplan på området är svårt att förstå, då platsen befinner sig mellan två känsliga miljöer. På ena 
sidan Sotenäs kommuns reserv-vattentäkt, Dale vatten, och på andra sidan ligger Hunnebo Lera, en 
grund vik med känslig miljö.  
 
Förutom toalettavfall så tillkommer även bdt- avlopp som kräver markbädd och rening.  Vilket kan 
öka belastningen i området.  
 
Förutom de 18 lokaler som kommer uppföras på platsen finns det redan en Padelhall uppförd samt 
ett antal utomhus- padelbanor. Avloppet från padelhallen ska redan vara godkänt, men har ingen 
kapacitet att ta emot mer än den redan gör.  
 
Ärendet är enligt oss olyckligt hanterad då vi anser att en detaljplan av området kunde fångat upp 
många fler frågeställningar och fått en större helhetsbedömning, vi ifrågasätter också att bygglov 
getts till dessa byggnader med något oklara användningsområden, och att miljönämnden därefter 
ställs inför faktum.  
 
Tina Ehn 
 Gunilla Rydberg 
Miljöpartiet de gröna.          
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MN § 71  MIMB 2020/1552 

Ansökan om enskilt avlopp, Flat 2:23 i Lysekils kommun 
Miljöenheten mottog den 24 juni 2021 en ansökan om tillstånd för att anlägga en avloppsanläggning 
för WC och BDT-avloppsvatten på fastigheten Flat 2:23 och betjäna ett tilltänkt Attefallshus. 
Sökande har reviderat sin ansökan för en torrtoalett och en BDT-avloppsanläggning.  
 
Fastigheten ligger inom detaljplanområde 14-LYE-969 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”. 
 
Gällande godkännande av tillstånd för att anlägga en avloppsanläggning på fastigheter där det 
planeras att uppföra byggnationer eller ändra befintlig byggnad, så att dess användande påkallar 
anläggande av avloppsledning ska inte medges. Med hänvisning till 2 kapitlet 6§ 3st Miljöbalken 
(1998:808) ”Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får dock göras, om 
syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas”. 
Små avvikelse får inte göras om det skulle strida mot planes syfte. I kommentaren till Miljöbalken 
(1998:508) skriver man: Allmänt sett bör man särskilt efter Miljöbalkens tillkomst vara restriktiv 
med att tillåta avvikelser från plan-eller områdes-bestämmelser som tillvaratar miljöhänsyn. Om 
syftet med planen är miljömässiga, exempelvis skyddet av yt- eller grundvatten, minska risken för 
vattenbrist, förebygga risk för olägenhet för miljö och människor hälsa, så bör man vara försiktig 
med att hänvisa till mindre avvikelser. 
 
Utsläpp av BDT-avloppsvatten bidrar vanligtvis inte till övergödning i sjöar och vattendrag. I BDT-
avloppsvatten kan eventuellt förekomma smitta och hushållskemikalier. Vid bedömning av hur 
BDT-avloppsvattnet kan utgöra en risk för miljö eller människor hälsa är det svårare att uppskatta 
och ställa rimliga krav på skyddsåtgärder. Men om det föreligger omständigheter för att BDT-
avloppsvatten kan utgöra en risk anses som rimlig att kräva någon typ av rening innan det kan 
släppas ut i miljön. 
 
Enligt Havs och vattenmyndigheten allmänna råd (HVMFS 2016:7) genererar en person cirka 120 
liter (100–150) BDT-vattnet per dag. Detta innebär att vattenförsörjning i området är en avgörande 
fråga för att kunna bedöma om det kan vara möjligt att godkänna nya byggnationer med hög 
standard i dessa fritidshusområden.  
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Miljöenheten bedömer att en utgångspunkt för fortsatt utveckling av områdets bebyggelse och 
användning, är möjlighet att upphäva gällande planbestämmelse. En grund förutsättning för att detta 
ska vara genomförbart är att utreda vattentillgång, hantering av dagvatten och avlopp.  
 
Förutsättningar för planens genomförande är att allmänna avloppsledningar inte ifrågakomma inom 
området. Separata avlopp bör av sanitära ska inte medges.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-12-13 
 

Yrkande 

Gunilla Rydberg (MP), Marianne Olsson (S) och Max Jansson (LP) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag om avslag. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Gunilla Rydberg, Marianne Olsson och Max Janssons förslag och 
finner att nämnden antar detta. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar om avslag till ansökan om tillstånd för att anlägga en 
BDT-avloppsanläggningen på fastigheten Flat 2:23 i Lysekils kommun. Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän beslutar om möjligt att tillståndspröva en ansökan om torrtoalett på fastigheten Flat 2:23. 
 

Skäl till beslut 
Fastigheten ligger inom detaljplanområde 14-LYE-969 från 1964 för fritidsbebyggelse. I plan-
bestämmelser 1§ Inledande bestämmelser står att inom planområdet får icke uppföras byggnad, 
vars användande påkallar anläggande av avloppsledning. Ett miljöbalkenstillstånd får inte ges i 
strid med en detaljplan eller områdesbestämmelserna. Små avvikelser får göras om syftet med 
planen eller bestämmelserna inte motverkas.  
 
Området är tätbebyggd och omfattas av 61 bebyggda fastigheter. Det finns tre 
gemensamhetsanläggningar för vatten och under 2012–2013 förekom problem med bakterier i 
vattnet. I en princip bildades dessa område med som fritidsbebyggelse med bostäder med låg 
standard, oftast med torra lösningar i form av utedass, mulltoa och ett handfat. Idag ser behovet 
annorlunda ut, flera fastighetsägarna vill bosätta sig permanent och höja standard på sina hus genom 
installation av vattenspolande toaletter, diskmaskin, tvättmaskin, bland annat. Detta kan leda till 
stora problem med vattentillgång och kvalitet. Många av dessa området betraktas som 
omvandlingsområde.  
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forts. MN § 71  MIMB 2020/1552 

 
Det är väl känd att kustnära området har problem med uppträngning av salt i grundvatten och 
begränsade uttagmöjligheter. Mark och miljööverdomstolen (MÖD 2006:53) avslog en ansökan om 
installation av vattenspolande toalett i Stockholms yttre skärgård med anledning att ”om varje 
fastighetsägare i skärgården skulle få denna möjlighet så skulle detta riskera miljöbalkens mål om 
hållbarhet liksom riksdagens miljökvalitetsmål att hejda övergödningen. Därför upphävde ett 
tillstånd till en enskild avloppsanläggning med vattentoalett”. De sammanlagda utsläppen från 
dessa tänkta fastigheter låg till grund för bedömningen. 
 
I de fall det gäller nya byggnader så ligger beslutet egentligen hos byggnadsnämnden att avslå 
bygglovsansökningar till nya byggnader som kräver avloppsledning eller avloppsanläggning. Att 
uppföra ett hus som ska förses med torrtoa eller för-bränningstoalett torde det dock inte finnas några 
planmässiga hinder mot. 
 
Fastigheten ligger inom avrinningsområde mot Gullmarn centralbassäng som är en Natura 2000-
området och musselvatten. Nuvarande ekologisk status är måttlig med avseende på övergödning. 
Enskilda avloppsanläggningar har ett betydande påverkan för vattenförekomsten. 
Vattenförekomsten har klassats som extra känsligt.  
 
Enligt GIS- stöd för planering och tillsyn av enskilt avlopp från länsstyrelsen, så finns det: 

• Hög risk för att nå grundvattennivå 
• Hög risk för förorening av dricksvattentäkter 
• Hög risk för belastning av kväve och fosfor i vattenförekomsten. 

 
Nämnden bedömer att en utgångspunkt för fortsatt utveckling av områdets bebyggelse och 
användning, är möjlighet att upphäva gällande planbestämmelse. En grund förutsättning för att detta 
ska vara genomförbart är att utreda vattentillgång, hantering av dagvatten och avlopp.  
 

Skickas till 

Sökande  
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MN § 72  MIMB 2021/2532 

Samråd förslag till översiktsplan 2022 för Lysekils kommun 
Lysekils kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän har fått möjlighet att lämna sina synpunkter under samrådsprocessen mellan 1 november 
till och med 31 december 2021.  
 
Förslag till remissvar daterat 2021-12-10 föreligger. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-12-10 
Remissvar gällande översiktsplanen för Lysekil kommun 2021-12-10 
 

Yrkande 

Gunilla Rydberg (MP) tilläggsyrkar att miljönämndens remissyttrande tydligt tar upp i vad mån de 
16 miljökvalitetsmålen uppfylls i Lysekils nya ÖP. Även på att begreppet 
”naturmiljöinventeringar” läggs till stycket "Naturvärden och skyddad natur Miljönämnden ser ett 
behov av att Naturvårdsplanen och Naturvårdsprogrammet ses över och uppdateras." i vad som 
behöver kompletteras innan ÖP kan antas. 
 
Terje Skaarnes (SD) och Per-Arne Brink (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till remissvar 
daterat 2021-12-10. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Terje Skaarnes och Per-Arne Brinks förslag och finner att 
nämnden antar detta. 
 
Ordförande ställer proposition på Gunilla Rydbergs tilläggsyrkande och finner att nämnden antar 
detta. 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till 
remissvar, daterat 2021-12-10 samt med tillägg att miljönämndens remissyttrande tydligt tar upp i 
vad mån de 16 miljökvalitetsmålen uppfylls i Lysekils nya ÖP. Även på att begreppet 
”naturmiljöinventeringar” läggs till stycket "Naturvärden och skyddad natur Miljönämnden ser ett 
behov av att Naturvårdsplanen och Naturvårdsprogrammet ses över och uppdateras." i vad som 
behöver kompletteras innan ÖP kan antas. 

Skickas till 

Lysekils kommun 
registrator@lysekil.se 
planochbygg@lysekil.se 

mailto:registrator@lysekil.se
mailto:planochbygg@lysekil.se
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