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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn samt på distans via Teams, 2022-06-07 kl 07.30 - 08.15 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) på distans 
Marianne Olsson (S) 
Nina J Andersson (KD) tjänstgörande ers. på 
distans 
Linda Wighed (M) på distans 
Mathias Johansson (SD) tjänstgörande ers. på 
distans 

Yngve Larsson (L) på distans 

Närvarande 
ersättare 

 
 
 
 

 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Maria Bylund, miljöchef 
 

Hanna Persson, miljöhandläggare  
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare Marianne Olsson (S) 

Justering Kommunhuset, 2022-06-07 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Marianne Olsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2022-06-07 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-06-08 - 2022-06-29. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MN § 34 

Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
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MN § 35  MIMB 2022/915 

Yttrande till Polisen om Amazefestival, Smögenön 1:476 i Sotenäs 
kommun 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har ombetts yttra sig till polisen om musikfestivalen Amaze- 
festival på fastigheten Smögenön 1:476 i Sotenäs kommun. I ansökan söker verksamhetsutövaren 
tillstånd för en tvådagarsfestival mellan den 29–30 juli 2022. Under den 29 juli 2022 pågår 
festivalen mellan kl. 17:00-23:00. Under den 30 juli 2022 pågår festivalen mellan kl. 15:00-24:00.  
I ansökan beskrivs att uppbyggnationen av området planeras från den 25 juli 2022. Nedmonteringen 
påbörjas den 31 juli 2022 och området beräknas vara färdigställt den 3 augusti 2022. Upp- och 
nedmonteringen planerar att ske mellan kl. 07:00-23:00.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-31 
Yttrande från sökande 2022-06-02 
 

Yrkande 

Stig-Arne Helmersson (C) yrkar på följande ändringar; 
 
Punkt 1. Upp- och nedmonteringen av festivalområdet och tillhörande områden får ske under  
sex dagar mellan den 27 juli – 1 augusti 2022. 
 
Punkt 2. Monteringsarbete samt annat arbete får ske mellan klockan 07:30 – 22:00. 
 
Punkt 4. Enbart tyst arbete ska ske mellan klockan 07:30 och 08:00 samt 21:00 till 22:00. 
Användning av maskiner som ger ifrån sig ljud eller drivs av en motor samt uppbyggnad av metall-
byggnadsställning får inte ske under dessa tider.  
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Stig-Arne Helmerssons förslag och finner att nämnden antar detta. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tillstyrker ansökan om offentlig tillställning och allmän 
sammankomst för Amazefestival på fastigheten Smögenön 1:476 i Sotenäs kommun.  
 
Ansökan tillstyrks i enighet med följande villkor; 
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forts. MN § 35 MIMB 2022/915 

Villkor i yttrandet 

Buller och hälsoskydd 
1. Upp- och nedmonteringen av festivalområdet och tillhörande områden får ske under  

sex dagar mellan den 27 juli – 1 augusti 2022. 
 

2. Monteringsarbete samt annat arbete får ske mellan klockan 07:30 – 22:00. 
 

3. Maskinanvändning får endast ske mellan klockan 08:00 – 19:00.  
 

4. Enbart tyst arbete ska ske mellan klockan 07:30 och 08:00 samt 21:00 till 22:00. 
Användning av maskiner som ger ifrån sig ljud eller drivs av en motor samt uppbyggnad av 
metall-byggnadsställning får inte ske under dessa tider.  
 

5. Klockan 19:00 – 21:00 ska i största möjliga mån, tyst arbete pågå.  
 

6. Vid upp- och nedmontering av området ska Naturvårdsverkets riktvärden för buller från 
byggplatser följas, se nedan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Mätning av ljudnivåer vid upp- och nedmontering ska ske minst tre gånger per dag, vid 
minst tre fasader på närliggande bostäder i väderstrecken norr, väst och syd. Varje mätnings 
ska vara i minst tio minuter.  
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8. Signalljudet från maskinerna ska kopplas bort och ersättas av en vakt som säkerhetsåtgärd.  

 
9. Avlastningen av lastbilsfordon begränsas till den östra delen av planen som vetter mot 

Omholmen i största möjliga mån. Transporterna sker via Hamngatan med undantag från 
scen och kylcontainrar.  
 

10. Läktarna ska monteras ihop på annan plats för att sedan transporteras till området. 
 

11. Kylcontainrar får startas max 24 timmar innan konserten och placeras så att de inte stör 
närboende och ska vid behov ljudisoleras. 
 

12. Närboende ska informeras om arrangemanget, tid för soundcheck och pyroteknik i god tid 
innan förberedelser påbörjas.  
 

13. Högtalarförstärkt musikspelande får inte spelas utomhus efter klockan 23:00  
den 29 juli 2022.  
 

14. Högtalarförstärkt musikspelande får inte spelas utomhus efter klockan 24:00  
den 30 juli 2022.  
 

15. Basarna ska hängas upp över marken eller placeras på vibrationsdämpande material. 
Basarna får inte riktas mot omkringliggande bostäder.  
 

16. Under festivaldagarna ska verksamhetsutövaren mäta buller i publiken under spelning för att 
upprätthålla Folkhälsomyndigheten allmänna råd till skydd mot höga ljudnivåer (se nedan).  
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17. Under festivaldagarna ska mätning av ljudnivåer ske vid minst tre fasader, minst en i 

respektive väderstäck, norr, väst och syd på närliggande bostäder till festivalområdet.  
 

18. Ljudnivån under festivaldagarna ska mätas i publiken och vid fasaderna minst tre gånger 
under respektive kväll, varje mätning ska vara i minst tio minuter.  
 

19. Samtliga ljudnivåmätningar ska redovisas till miljönämnden senast tre veckor efter 
arrangemanget och vara utförda av auktoriserad buller/ljud-konsult. 
 

20. Av mätningarna ska det framgå ekvivalent ljudnivå samt maximal ljudnivå för varje 
mätperiod. 
 

21. All form av rökning är förbjuden inom Havsvallens inhägnade område.  

Renhållning 
22. Arrangören ska tillhandahålla tillräckligt antal toaletter. 

 
23. Närområdet kring havsvallen ska vara grovstädad senast två dagar efter arrangemanget och 

finstädat senas en vecka efter arrangemanget. 

Livsmedel 
24. För hantering eller försäljning av oförpackade livsmedel utomhus, i tex tält, krävs att 

hanteringsstället/försäljningsstället har någon form av varuskydd som skyddar livsmedlen 
mot direkt solljus, damm, väta och föroreningar (bakterier och liknande). 
 

25. Arbetsbord och annan utrustning på hanterings-/försäljningsplatsen ska vara tillverkade av 
tätt, slätt och lätt rengörbart material. 
 

26. Det ska finnas tillfredsställande förvaringsutrymmen för de olika livsmedlen. Finns kyl- 
eller frysvaror ska det finnas utrustning som klarar att hålla livsmedlen vid rätt temperatur 
under hela hanterings- och försäljningstiden. Termometer skall finnas på plats under hela 
hanterings- och försäljningstiden för att personalen skall kunna bedriva egenkontroll av 
temperaturerna. Det måste också finnas utrymmen där livsmedel och utrustning förvaras när 
verksamheten inte pågår. 
 

27. Det ska finnas nära tillgång till handtvätt med rinnande vatten, flytande tvål, 
handdesinfektionsmedel och engångshandukar. Andra rutiner för handhygien kan beviljas 
efter kontakt med miljöenhetens livsmedelskontrollanter. 
 

28. Personaltoalett ska finnas. 
 

29. Om diskmöjlighet saknas ska tallrikar, bestick, glas och allt annat serveringsporslin vara av 
engångsmaterial. 
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30. Rena skyddskläder och hårskydd ska alltid användas vid hantering och försäljning av 

oförpackade livsmedel. 
 

31. Oförpackade livsmedel ska hanteras med redskap. 
 

32. Rökning är inte tillåten och husdjur får inte vistas där livsmedel hanteras eller oförpackade 
livsmedel säljs. 
 

33. Förpackade livsmedel ska märkas enligt gällande lagstiftning. Kontroll på spårbarhet ska 
finnas. Verksamheten måste kunna redogöra varifrån livsmedlen kommer både till kunder 
och kontrollmyndigheten. 
 

34. Verksamheten som hanterar och säljer livsmedel ska kunna tala om vilka allergener och 
ingredienser som finns i livsmedlen. 
 

35. Avfall ska kunna tas omhand på ett riktigt sätt och försäljningsplatsen städas efter avslutad 
försäljning. 
 

Skäl till yttrandet 

Festivalen planeras att genomföras på en idrottsplats i ett tätbebyggt område. Amazefestival har 
tidigare arrangerats under åren 2018 och 2019. Det närmsta bostadshuset ligger knappt fyra meter 
från festivalområdet. Kommunen har mottagits flertalet klagomål från de närboende under båda 
åren. Inför årets festival har närboende kontaktat miljöenheten och beskrivit en oro inför årets 
festival. De klagande har uppgett att de upplever höga ljudnivåer både från musiken och bastonerna, 
vibrationer från basen och buller från upp- och nedmontering av festivalområdet. Störningarna 
upplevs både under festivalen och vid upp- och nedmonteringen. I sin helhet upplever flertalet av de 
närboende störningen stora delar av dagen under den period som enligt årets ansökan skulle pågå 
mellan 25 juli och 3 augusti, det vill säga tio dagar. Buller och höga ljudnivåer kan bli ett hinder för 
god livskvalitet genom att vila, avkoppling och sömn störs.  
 
Miljönämnden ska bedöma om arrangemanget är en olägenhet för människors hälsa. Med olägenhet 
avses i 9 kap. 3 § miljöbalken en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan 
påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk mening. Störningen bör ha en viss 
varaktighet för att anses vara en olägenhet. Antingen bör störningen pågå under en 
sammanhängande tid eller så ska den vara återkommande. Ringa eller helt tillfälliga störningar 
omfattas inte. I bedömningen ska man ta hänsyn till personer som är något känsligare än normalt.  
 
Mark- och miljööverdomstolen har i ett avgörande från den 11 januari 2013 i mål nr M 4798-12 
anfört att det inte kan uteslutas att en återkommande stadsfestival som pågått under fyra dagar och 
sena kvällar i rad kan utgöra en olägenhet för människors hälsa i den mening som avses i 9 kap. 3 § 
miljöbalken och att störningen i sådana fall inte kan bedömas som helt tillfällig.  
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Mark- och Miljödomstolen har i ett avgörande från den 16 november 2017 i mål nr M 3060-17 
bedöms att musikevenemanget Summerburst vara en tillfällig störning med motiveringen att 
festivalen pågår under två dagar en gång om året, under en begränsad tid. Den begränsade tiden 
avsågs vara under ett veckoslut, från eftermiddag till natt, fredag respektive lördag. Mark- och 
miljödomstolen ansåg inte att festivalen utgjorde någon olägenhet enligt 9 kap. 3 § miljöbalken.  
 
Vid båda domstolsbesluten ovan, har inte upp- och nedmontering av området räknats med i 
bedömningen. Hänsyn bör också tas till lokaliseringen av stadsfestivalen och Summerburst. 
Summerburst genomfördes på Gärdet i Stockholm vilket är ett stort grönområde. Stadsfestivalen 
genomfördes i Hässleholms innerstad. Amazefestival är lokaliserad i ett tätbebyggt område.  
 
Miljönämnden anser det skäligt att begränsa tiden för upp- och nedmontering till max sex dagar 
under tidsperioden från den 27 juli - 1 augusti 2022. Begränsningen i monteringstid kan leda till att 
exempelvis VIP-läktarna inte hinner monteras.  
 
Det anses även skäligt att verksamheten ska begränsa sina ljudnivåer för att följa 
Folkhälsomyndigheten allmänna råd om höga ljudnivåer och Naturvårdsverkets riktlinjer om buller 
från byggplatser. Naturvårdsverkets riktlinjer om buller vid byggplatser ska inte överskridas vid 
upp- och nedmontering. Verksamheten ska kontrollera att riktlinjerna följs genom att genomföra 
mätningar både i publiken och fasaderna vid de närliggande husen. Dessa mätningar ska 
genomföras vid upp- och nedmontering samt under festivaldagarna.  
 
 

Beslutet skickas till 

Tillstand.vast@polisen.se  
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