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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2017-10-18 kl 09.00 - 15.00 
Ajournering 11:55-12:05 § 46, lunch 12:20 - 13:20 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Christina Höij (M) tjänstgörande ers.§§ 36-48 
Vivianne Gustafsson (S) 
Per-Arne Brink (S) §§ 36-48 
Caritha Jacobsson (S) tjänstgörande ers.§§ 36-46 
Nina J. Andersson (KD) tjänstgörande ers. 
 

Kent Carlsson (S) 
Yngve Larsson (L) 
Kerstin Magnusson (MP) 

Närvarande 
ersättare 

 Inge Löfgren (MP) 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Maria Bylund, miljöchef 
William Jörgensen, praktikant §§ 36-43  
Leif Andreasson, Sotenäs Symbioscenter § 39  
Erik Österlund, ekonom § 40 
 

Dan Jagefeldt, miljöhandläggare § 47 
Pia Bergenholtz, miljöhandläggare § 48 
Andrea Reyes, miljöhandläggare § 48 
Magnus Karlsson, miljöhandläggare § 49 
Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Vivianne Gustafsson (S) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2017-10-19, kl. 08:00  

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Vivianne Gustafsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2017-10-18 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-10-20 - 2017-11-10. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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MN § 36 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen.  
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MN § 37 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2017-08-14   -  2017-09-24 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-10-04 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 38 

Meddelande 

2016/1807 Länsstyrelsens (LST) beslut 2017-08-14, beslut om överprövad strandskyddsdispens 
med tillägg av villkor på Djupedal 1:26, Lysekils kommun 

2017/1005 LST beslut 2017-08-16, beslut i anmälan om vattenverksamhet gällande 
arbeten i vatten vid bro över bäck vid Valbo-Ryr i Munkedals kommun 

2015/802 LST beslut 2017-08-17, överklagande av beslut om klagomål på camping inom 
strandskyddat område på Dalskogen 1:11, 1:14 och 1:15 i Lysekils kommun 

2016/2379 LST beslut 2017-08-18, överklagande av beslut om förbud att släppa ut orenat 
avloppsvatten på Västra Rörvik 2:61 i Sotenäs kommun  

2016/1481 Åklagarmyndighetens strafföreläggande 2017-07-28 

2017/007 LST beslut 2017-08-28, ombyggnad av elnätet mellan Grinås 1:12 och Dalen 
2:1 i Munkedal kommun 

2017/007 
Mark- och miljödomstolens (MMD) dom 2017-08-29, överklagande av LST beslut 
gällande bygglov för uppförande av två vindkraftverk på fastigheterna Torkelsrud 1:1 
och Tuvan 1:7 i Munkedals kommun 

2016/2073 Livsmedelsverkets beslut 2017-09-01, ansökan om dispens från provtagning av 
dricksvatten 

2017/007 LST beslut 2017-09-04, dispens och tillstånd för uppförande av nätstation på 
fastigheten Håby-Torp 5:3, Munkedals kommun 

2017/007 LST beslut 2017-09-06, avslag på ansökan om nytt bostadshus på fastigheten 
Flat 2:2 i Lysekils kommun 

2017/007 LST beslut 2017-09-06, avslag på ansökan om nytt bostadshus på fastigheten 
Alsbäck 1:68 i Lysekils kommun 

 Sotenäs kommunstyrelses protokoll 2017-09-06 § 160 - folkhälsomål 2017-2019 

2016/2060 LST beslut 2017-09-11, överklagande av beslut om förbud att släppa ut orenat 
avloppsvatten på fastigheten Stensjö 2:1 i Sotenäs kommun 

2016/1838 LST beslut 2017-09-08, överklagande av beslut om strandskyddsdispens för 
musselodling på Uleberg S:4 i Sotenäs kommun 

2017/007 LST beslut 2017-09-11, arkeologisk utredning inför ny detaljplan Munkedals hamn i 
Munkedals kommun 

2017/1551 LST beslut 2017-09-13, ombyggnad av elnätet mellan Östeby och Uteby i Mellerud 
och Lysekil kommuner 

2017/007 LST beslut 2017-09-14, dispens och samråd för ledningsdragning mellan Vageln 
och Myrarna i Munkedal kommun 

2017/007 LST beslut 2017-09-19, tillstånd enligt föreskrifterna för Klevekilens 
naturvårdsområde för att schakta på Vägga 1:13 och Skogen 1:5 i Sotenäs kommun 
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forts. MN § 38 

2017/967 LST beslut 2017-09-19, dispens och tillstånd för uppförande av nätstation på 
fastigheten Öbbön 1:45, Munkedals kommun 

2017/007 LST beslut 2017-09-20, tillstånd enligt föreskrifterna för Gullmarns 
naturvårdsområde för förråd på fastigheten Torgestad 1:41, Lysekils kommun 

2017/007 LST beslut 2017-09-21, tillstånd att göra ingrepp i fornlämningsområde till RAÄ 
Svarteborg 567:1, Munkedals kommun 

2017/007 LST beslut 2017-09-21, förnyad dispens från föreskrifterna för Ramsvikslandets 
naturreservat för bostadshus på fastigheten Ramsvik 1:3 i Sotenäs kommun 

2017/007 LST beslut 2017-09-21, dispens och tillstånd för nyanläggning av markkabel 
och nätverksstation samt rasering av luftledning, Lysekil och Munkedal kommuner 

 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden. 
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MN § 39  

Sotenäs Symbioscentrum - information 
Leif Andreasson informerade nämnden om Sotenäs Symbioscentrum, en arena för industriell 
symbios. 
 
I en industriell symbios utbyter de ingående parterna produkter, energi, tjänster och andra nyttor i 
syfte att skapa mervärde, minska kostnaderna och förbättra miljön. 
Genom att arbeta tillsammans i industriell symbios är de gemensamma fördelarna större än summan 
av de enskilda. 
 
Ca 70% av allt avfall skapas innan det når konsumenten. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 40 

Ekonomi - information 
Ekonomen informerade nämnden om utfallet jan-aug och prognostiserat resultat för 2017. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 41 

Avstämning miljömålsarbete 
Miljöchefen informerade nämnden om det pågående miljömålsarbetet i de tre kommunerna. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 42  Dnr MimB 2017/001 

Sammanträdestider 2018 
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 arbetsutskott beslutade 2017-10-04 § 35 att två av 
sammanträdesdagarna 2018 ska förläggas i Munkedals kommun resp. Lysekils kommun.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-10-04 § 25 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

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

20/2 
 onsd 

18/4 
 onsd 

13/6 
  onsd 

5/9 
onsd 
17/10 

 onsd 
5/12 

 
 

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

7/2 
 tisd 

3/4 
onsd 
30/5 

  onsd 
22/8 

 onsd 
3/10 

tisd 
20/11 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen, för kännedom 
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MN § 43  Dnr MimB 2017/001 

Internkontrollplan 2017 - förslag 
Förslag till interkontrollplan har tagits fram i enlighet med föreskrifter för Sotenäs kommun. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-10-04 § 23 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2017-09-26 
Anvisningar för internkontroll 2017, 2017-03-29 
Förslag till internkontrollplan 2017 
 

Yrkande 

Per-Arne Brink (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till internkontroll 2017. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks och arbetsutskottets förslag och finner att 
nämnden antar denna. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar föreliggande förslag till Internkontrollplan för 2017. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen, för kännedom 
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MN § 44  Dnr MimB 2017/001 

Styrande verksamhetsmål 2018 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Inför verksamhetsåret 2018 ska miljönämnden bryta ner kommunfullmäktiges inriktningsmål i syfte 
att styra verksamheten i önskad riktning.  
 
Miljönämndens verksamhet hanteras numera i samhällsbyggnadsbyggnadsförvaltningen (SBF) i 
Sotenäs kommun där miljönämnden har ansvar för myndighetsutövning samt för miljöstrategiskt 
arbetet.  
 
I syfte att arbeta med de tre samverkanskommunernas visioner för 2020 föreslås nedanstående 
inriktningsmål styra verksamheten under 2018 enligt bilaga, kolumn 2. 
 

Nämndens service mot näringslivet och alla kunder präglas av 
rättssäkerhet och hög servicegrad med ett bra bemötande. 
Det miljöstrategiska arbetet ska samordna och stödja 
miljömålsarbetet i SML-kommunerna 
Miljönämndens arbete ska stimulera god folkhälsa 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2017-09-26 
Förslag till styrande verksamhetsmål 2018 för miljönämndens verksamhet 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-10-04 § 24 

Yrkande 

Per-Arne Brink (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till styrande verksamhetsmål 2018. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks och arbetsutskottets förslag och finner att 
nämnden antar denna. 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställer Styrande verksamhetsmål 2018 för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän, enligt kolumn 2. 
 

Nämndens service mot näringslivet och alla kunder präglas av 
rättssäkerhet och hög servicegrad med ett bra bemötande. 
Det miljöstrategiska arbetet ska samordna och stödja 
miljömålsarbetet i SML-kommunerna 
Miljönämndens arbete ska stimulera god folkhälsa 

 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i respektive kommun 
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MN § 45  Dnr MimB 2017/001 

Revisionens grundläggande granskning 2017 - information 
Samhällsbyggnadschefen informerade nämnden om den grundläggande granskning 2017 som  
Ernst & Young ska utföra. 
 
Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen 
genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 46  Dnr MimB 2016/2017 

Remiss gällande ansökan om tillstånd till utökad produktion vid Ävja 
bergtäkt på fastigheten Fålbengsröd 1:6 i Sotenäs kommun 
Förslag till remissvar på ansökan om utökat tillstånd för Ävja bergtäkt på fastigheten  
Fålbengsröd 1:6 i Sotenäs kommun. 
 
Bohusgranit ekonomisk förening, del av Benders Sverige AB, ansöker om utökat tillstånd för 
bergtäkten på Fålbengsröd 1:6 till 2 miljoner ton berg samt ökat årligt uttag till maximalt 75 000 ton 
per år. Nuvarande tillstånd daterat 2008-05-23 omfattar högst 400 000 ton berg och gäller till  
2033-02-01.   

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2017-09-26 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-10-13 § 26 
 
Ajournering begärs. 

Yrkande 

Per-Arne Brink (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt tilläggsyrkar remissyttrandet med 
följande punkt; 

• Miljönämnden förutsätter att det kontrollprogram som ska fastställas omfattar 
kontrollpunkter som säkerställer både Åbyfjorden och dricksvattentäkten Tåsteröds vatten 
på ett sådant sätt att risker upptäcks i så god tid att åtgärder kan vidtas innan eventuella 
föroreningar når dricksvattentäkten eller fjorden. 

 
 
Kerstin Magnusson (MP) yrkar att nämnden i sitt remissyttrande ska avstyrka Benders ansökan om 
utökat täkttillstånd. 
 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks och arbetsutskottets förslag till att tillstyrka 
Benders ansökan mot Kerstin Magnussons förslag att avstyrka Benders ansökan om utökat 
täkttillstånd och finner att nämnden antar Per-Arne Brinks och arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner följande propositionsordning: 

• ja-röst för Per-Arne Brinks och arbetsutskottets förslag 
• nej-röst för Kerstin Magnussons förslag 
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forts. MN § 46 Dnr MimB 2016/2017 

Omröstningsresultat 

Med 8-ja röster för Per-Arne Brinks och arbetsutskottets förslag mot 1-nej röst för Kerstin 
Magnussons förslag antar Miljönämnden i mellersta Bohuslän Per-Arne Brinks och arbetsutskottets 
förslag. Se omröstningsbilaga. 
 

Propositionsordning 2 

Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks tilläggsyrkande och finner att nämnden antar 
denna. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tillstyrker ansökan och överlämnar bedömningen av om 
alternativredovisningen i miljökonsekvensbeskrivningen är tillräcklig till 
Miljöprövningsdelegationens bedömning. I punktlistan nedan anger nämnden sina synpunkter på 
vad som bör beaktas när villkor sätts. 
 

• Nollalternativ. Det nollalternativ som beskrivs i komplettering nummer två innehåller ingen 
beskrivning av vad som skulle bli resultatet av att man fortsätter med brytningen i samma 
omfattning som idag. Det vill säga ett uttag av upp till 25 000 ton per år med en ökning av 
den totala mängden uttaget berg. Det framgår inte av handlingarna varför det inte skulle 
kunna vara ett väl fungerande alternativ. 
 

• Visuell påverkan. Det har varit svårt att få en tydlig bild av den utökade verksamhetens 
visuella påverkan. Vilket gör det svårt att bedöma om skyddszonen är tillräckligt omfattande 
för att ge ett tillfredsställande insynsskydd. 
 

• Insynsskydd. Tillfredsställande insynsskydd ska finnas under hela brytningsperioden. I dag 
kan man se den nya hallen samt massor som lagts ut över branten åt norr, synligt från väg 
174. Vad man menar med tillfredsställande insynsskydd bör definieras tydligt. 
Skyddszonerna som angetts i handlingarna är i öster och söder relativt smala, 15–40 meter, 
enligt nämndens bedömning. De består av glesbevuxen hällmarkskog. Det framgår inte 
tydligt av ansökningshandlingarna hur funktionen som tillfredsställande insynsskydd kan 
säkerställas. Man anger i ansökan att gallring kan komma ske i skyddszonen. Det bör tydligt 
framgå av villkoren vad man ska uppnå med insynsskydd. 
 

• Störning av stark belysning. I samrådsredogörelsen har verksamhetsutövaren angett att 
närboendes klagomål gällande belysning ska tas upp i MKB: n. Detta har inte gjorts vad 
nämnden kan se. Störande belysning främst nattetid bör regleras i tillståndet. 
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forts. MN § 46 Dnr MimB 2016/2017 

 
• Angående vilka villkor som ska gälla för verksamheten, villkor 1) allmänt: Det är svårt att 

följa handlingarna som lämnats in i samband med ansökan och dess omfattande 
kompletteringar. Bilagor har inte numrerats eller rubriksatts så att man med säkerhet kan 
veta vilka man hänvisar till. Det första allmänna villkoret för tillståndet kan därför vara svårt 
att följa och att kontrollera framöver. Denna punkt bör därför utgå i sin nuvarande form.  
  

• Kartunderlag. Nämnden önskar att det kartmaterial som ska ligga till grund för beslutet bör 
vara mer omfattande och tydligare. Bland annat bör den innehålla en karta med höjdkurvor 
om en meter, där täktområde samt skyddszon är markerade. 
 

• Ekonomisk säkerhet. Säkerheten ska motsvara kostnaderna för tillsynsmyndigheten att 
upphandla iordningställande av området. Att man i ansökan om nytt tillstånd önskar sänka 
säkerheten till mindre än en fjärdedel av den ursprungliga summan ser nämnden som en 
potentiell risk för framtida kostnader.   
 

• Efterbehandling. Enligt efterbehandlingsplan 2017-05-03, ser det ut att vara ett betydande 
stup både ovanför den nya sjön och ovanför den västra delen av täktområdet. Det är inte 
angivet några höjder och det finns inte någon risk eller konsekvensanalys. Att platsen är 
säker efter avslutad verksamhet är viktigt. 
 

• Krossning och skutknackning. I anmälan anges att man avser att utföra krossning, inklusive 
skutknackning, en gång per år eller vid behov. Detta i perioder om cirka sex veckor samt att 
man planerar att ingen krossning sker under maj-augusti. I komplettering nummer två har 
man dock inte yrkat på något villkor gällande detta. Krossningen och särskilt 
skutknackningen kan anses orsaka större störningar än den vanliga verksamheten. Det vore 
därför önskvärt att ett villkor tillkommer i tillståndet som reglerar längden på 
krossningsperioder samt totalt antal dagar eller veckor per år som tillåts. Eventuellt bör det 
även tilläggas att krossning bör undvikas under större högtider. 
 

• Omgivningspåverkan. Nämnden önskar att villkor nio i nuvarande tillstånd kvarstår. Starkt 
bullrande verksamhet som krossning, borrning, sågning, sprängning och skutknackning får 
bedrivas endast helgfria vardagar, måndag till och med fredag, klockan 07:00–18:00. 
Utlastning, transporter och annan mindre bullrande verksamhet får bedrivas på andra tider. 
Villkorspunkt 6) i nya tillståndet behöver då ändras till 50 dBA vardagar måndag till fredag 
klockan 07:00-18:00 
 

  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2017-10-18 | §§ 36-49 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2017\2017-10-18\Kallelser & Protokoll\MN protokoll 2017-
10-18.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
17(23)

 

 
 

forts. MN § 46 Dnr MimB 2016/2017 
 

• Gränsdragning av täktområde. I komplettering nummer ett anges att man inte vill ändra 
dragningen till att följa höjdkurvorna av den södra gränsen till det ansökta täktområdet. 
Detta då man skulle förlora möjligheter att bryta i ett område man hävdar att man vet har 
berg av bra kvalitet. I ansökan skriver man att man söker tillstånd för ett område som 
innehåller mycket större mängder berg än de mängder man ansöker om som maximal 
brytning. Detta motiveras med att det är svårt att veta kvaliteten på bergmassorna innan man 
bryter. Det blir en motsättning när man då i komplettering nummer ett hävdar att man vet att 
ett område har bra kvalitet, men inte hänvisar till hur man fått den kunskapen. Om 
höjdkurvorna skulle följas så att höjdtoppar sparas skulle dessa verka som en bullervall mot 
närliggande fastigheter söder om täktområdet. Det är i synnerhet höjdplatån i den sydöstra 
delen av det sökta täktområdet som vore önskvärt att spara. Den västra delen av platån ligger 
inom det sökta täktområdet. Om denna platå till stor del tas bort kan störningar för 
närliggande fastigheter antas öka kraftigt. Naturvärdesinventeringen har visat på två 
skyddsvärda naturvärdesobjekt, varav det ena ligger vid den västra kanten av höjdplatån. 
Om lägre höjdkurvor skulle följas norr om platån skulle naturvärdesobjektet bli mindre 
påverkat. Dessutom skulle ett bättre buller-, och insynsskydd uppnås. Se bifogad karta med 
höjdkurvor om en meter i bilaga 1. 
 

• Påverkan på friluftslivet. Soteleden passerar i dag cirka 100 meter utanför sydöstra delen av 
verksamhetsområdet. En skyddszon som fungerar som insynsskydd borde räcka för att 
Soteleden inte nämnvärt ska påverkas. 
 

• Miljönämnden förutsätter att det kontrollprogram som ska fastställas omfattar 
kontrollpunkter som säkerställer både Åbyfjorden och dricksvattentäkten Tåsteröds vatten 
på ett sådant sätt att risker upptäcks i så god tid att åtgärder kan vidtas innan eventuella 
föroreningar når dricksvattentäkten eller fjorden. 

 
 

Skickas till 

Miljöprövningsdelegationen, 46282 VÄNERSBORG 
 
 
 
 

Reservation 
Kerstin Magnusson MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga. 
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Bilaga 1. Karta med höjdkurvor om en meter 
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Omröstningsbilaga 
 

Namn Parti Ja Nej Avstår 
Eva Abrahamsson M X   
Christina Höij M X   
Vivianne Gustafsson S X   
Per-Arne Brink S X   
Caritha Jacobsson S X   
Nina J. Andersson KD X   
Kent Carlsson S X   
Yngve Larsson L X   
Kerstin Magnusson MP  X  

Summa     
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Skriftlig reservation (MP) 
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MN § 47  Dnr MimB 2016/1025 

Yttrande Preemraff Lysekil - information 
Nämnden informerades om det yttrande som lämnades 2017-06-19 till Mark- och miljödomstolen 
gällande Preem AB:s ansökan om tillstånd till framtida drift av Preemraff Lysekil med genomförda 
utbyggnader. 
 

Underlag 

Delegationsbeslut daterat 2017-06-19 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 48  

Enskilda avlopp - utbildning 
Alla avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet räknas som enskild anläggning 
och omfattas av särskilda bestämmelser som finns i miljöbalken. Det är fastighetsägaren som 
ansvarar för att avloppsutsläpp sker utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 
 
Nämnden fick information om bl.a. olika anläggningar, tillsyn, inventering och beslut. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 49  

Nuläge för naturvårdsarbetet - information 
Nämnden fick information om miljöenhetens naturvårdsarbete med bl.a. detaljplaner, bygglov och 
rådgivning. Sotenäs kommun har flera arbetslag som jobbar med naturvård. Allt från strandstädning 
till skogsröjning och underhåll av kommunens vandringsleder 
 
Miljöenheten medverkar som stöd i olika projekt som t.ex. LONA-projekt, kalkning i Munkedal, 
vattenråd för Gullmaren. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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