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Närvarande på distans: 
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Gunilla Rydberg (MP) tjänstgörande ersättare 
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Närvarande 
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Övriga deltagare 
Maria Bylund, miljöchef 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
 

 
Närvarande på distans: 
Eveline Karlsson, förvaltningschef §§ 46-54 
Jennie Antonsson, utredare §§ 53-54 
Magnus Karlsson, miljöhandläggare § 57 
 

Justerare Marianne Olsson (S) 

Justering Kommunhuset, 2021-10-25 kl. 10:00 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Marianne Olsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2021-10-20 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-10-26 - 2021-11-16. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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Sid: 3(18)
 

 
 

MN § 46 

Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
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MN § 47 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2021-08-23   -  2021-09-26 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-10-06 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 48 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2021-08-23  - 2021-09-26 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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MN § 49 

Miljöchefen informerar 
Nämnden informerades kort om bl.a; 

• Ärendebalansen inom miljöenheten 
• Nyanställda på miljöenheten 

 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 50  MIMB 2021/001 

Sammanträdestider 2022 
Förslag till sammanträdestider har i samråd med ekonomiavdelningen tagits fram för samtliga 
nämnder för 2022. Enligt gällande reglemente ska nämndernas sammanträden samordnas med 
tidpunkterna för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.  
 
Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidsplanen. Tid för facklig samverkan ska finnas mellan 
utskott och nämnd. 
 
Tid för sammanträde är planerade på tisdagar och onsdagar. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-10-06 § 27 
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2021-09-08 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställer följande sammanträdestider 2022: 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän; 
Onsd 2/3, Onsd 20/4, Tisd 24/5, Onsd 7/9, Onsd 12/10, Tisd 29/11 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott;  
Tisd 15/2, Onsd 6/4, Onsd 11/5, Onsd 24/8, Tisd 27/9, Tisd 8/11 

Följande tidpunkter avsätts för facklig samverkan; 
21/2, 14,3, 11/4, 23/5, 19/9, 10/10, 21/11 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom 
SBF Samverkansgruppen 
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MN § 51  MIMB 2021/001 

Miljönämndens delårsrapport för januari-augusti 2021 
I ärendet presenteras miljönämndens delårsrapport för januari-augusti 2021.  
 
Redovisningen omfattar ekonomiskt utfall, personalfrågor samt uppföljning av målrapporteringen.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-10-06 § 28 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-24 
Delårsbokslut augusti 2021 miljönämnden i mellersta Bohuslän, daterad 2021-09-22 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner upprättad delårsrapport per augusti 2021.   
 
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen i respektive Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
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MN § 52  MIMB 2021/001 

Internbudget 2022 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Förvaltningen har arbetat fram förslag på internbudget samt styrande verksamhetsmål för 2022. 
 
Föreslagna styrande verksamhetsmål och indikatorer har justerats efter kommun-fullmäktiges beslut 
om mål-och resursplan för åren som kommer. Totalt antal styrande verksamhetsmål uppgår i 
förslaget till sju. 
 
Förvaltningens handlingsplan och sifferbilaga delges miljönämnden för kännedom. Underlagen kan 
komma att justeras löpande under året i syfte att uppnå beslutade mål. 
 
Arbetsutskottets förslag till nämnden är att godkänna förslag till internbudget 2022 och notera 
information om nämndens handlingsplan. 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-10-06 § 29 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-24 
Internbudget 2022 miljönämnden i mellersta Bohuslän, daterad 2021-09-24 
Internbudget sifferbilaga 
Handlingsplan miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Yrkande 

Gunilla Rydberg (MP) tilläggsyrkar på att Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetar för ett 
hållbart samhälle i enlighet med de nationella miljömålen. 
 
Christoffer Wallin (SD) och Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att 
godkänna förslag till internbudget 2022 och notera information om nämndens handlingsplan. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets, Christoffer Wallin och Stig-Arne Helmerssons 
förslag och finner att nämnden antar denna. 
 
Ordförande ställer proposition på Gunilla Rydbergs tilläggsyrkande och finner att nämnden antar 
detta. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner förslag till internbudget 2022 och noterar 
information om nämndens handlingsplan.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetar för ett hållbart samhälle i enlighet med de nationella 
miljömålen. 
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forts. MN § 52 MIMB 2021/001 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
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MN § 53  MIMB 2021/001 

Uppföljning av internkontrollplan för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 2021 
Resultatet av den interna kontrollen 2021 ska rapporteras till nämnden senast i oktober 2021. 
Nämnden har kontrollerat de tre kontrollområden som beslutades om förgående år.  
 
Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, är att säkerställa att 
styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med 
rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås: 
 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal med mera 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-10-06 § 30 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-24 
Rapport internkontrollplan Miljönämnden i mellersta Bohuslän, daterad 2021-09-23 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner uppföljning av internkontrollplan 2021. 

 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
Utvecklare SBF 
Controller 
Kommunrevisorerna 
Kommunstyrelsen i respektive Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
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MN § 54   MIMB 2021/001 

Förslag till intern kontroll 2022 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Syftet med internkontrollplanen är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 
följande uppnås: 
 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal med mera 
 
Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2022 beslutat om tre kontroller som gäller 
för kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 
 
- Kreditering av kundfakturor 
- Processen kring delegationsbeslut 
- Beslutade klimatlöften 
 
Utöver dessa antas ytterligare några kontroller som endast avser miljönämndens verksamheter.  
I Miljönämndens internkontrollplan 2022 återfinns fyra förslagna områden från vilka miljönämnden 
kan prioritera ett antal. 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-10-06 § 20 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-24 
Miljönämndens internkontrollplan 2022, daterad 2021-09-23 

Yrkande 

Yngve Larsson (L) yrkar på att granskningsområdet gällande kommunstyrelsens remisser ska ingå i 
internkontrollplan för år 2022. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Yngve Larssons förslag och finner att nämnden antar detta. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att följande granskningsområde, förutom de anvisade, 
ska ingå i internkontrollplan för år 2022: 
- kommunstyrelsens remisser 
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forts. MN § 54  MIMB 2021/001 

 
Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
Utvecklare SBF 
Kommunrevisorerna 
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MN § 55   MIMB 2021/001 

Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk 
produktion och material i kontakt med livsmedel för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras regelverket för finansieringen 
av livsmedelskontrollen. Den stora skillnaden mot dagens system är att det nuvarande systemet med 
förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. 
Genom en övergångsbestämmelse till förordning (2021:176) får dock bestämmelserna om 
förskottsbetalade årliga avgifter i den numera upphävda förordningen (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter fortsatt tillämpas fram till utgången av 
2023 i syfte att möjliggöra för en successiv övergång mellan avgiftssystemen. Med anledning av det 
nya regelverket behöver nämnden ta ställning till hur övergången till det nya systemet med 
efterhandsdebitering ska ske utifrån livsmedelsföretagarnas intressen samt utifrån nämndens 
möjligheter. Förvaltningen har föreslagit ett alternativ för hur övergången kan ske. 
 
En större förändring i taxan är att efterhandsdebitering införs genom en succesiv övergång. De nya 
verksamheter som registreras under år 2022 och 2023 kommer enligt förvaltningens förslag att 
riskklassas och få beslut om efterhandsdebitering enligt den nya taxan.  Det innebär att taxan tar 
höjd för parallella avgiftssystem under övergångstiden. Från 1 januari 2024 kommer alla 
verksamheter att efterhandsdebiteras. Drygt 50 verksamheter om året nyregistreras och de kommer 
att efterhandsdebiteras från start. Miljöenheten får med detta förslag tillräckligt med tid för att 
kunna kommunicera vad det nya avgiftssystemet innebär för de enskilda livsmedelsverksamheterna 
samt att arbeta fram de rutiner och stöd som behövs för ett korrekt avgiftsuttag vilket är en 
förutsättning för att övergången för alla verksamheter år 2024 ska bli effektiv och ändamålsenlig. 
Det finns även tid att trimma in enhetens verksamhetssystem. 
 
Förslaget innebär att minskade intäkter till nämnden för 2024. Vissa livsmedelsverksamheter 
kommer inte fullt ut betala för den planerade kontroll som redan utförts.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-10-06 § 31 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27 

Yrkande 

Max Jansson (LP) och Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2021-10-20 | §§ 46-57 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\MN\2021\MN 
protokoll 2021-10-20.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 15(18)
 

 
 

forts. MN § 55 MIMB 2021/001 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa inom 
livsmedelsområdet, att gälla från och med 2022-01-01, och skicka den vidare till 
kommunfullmäktige i respektive kommun för beslut. 
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
Utvecklare 
Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
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MN § 56  MIMB 2021/001 

Förslag till ledamot i Hållbarhetsrådet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-22 § 102 att entlediga Stellan Welin (S) från uppdraget 
som ersättare i Hållbarhetsrådet. 
 
Nämnden har nu att föreslå kommunstyrelsen en ny ersättare i Hållbarhetsrådet. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit Marianne Olsson (S) som ersättare i Hållbarhetsrådet. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-10-06 § 32 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår kommunstyrelsen att utse Marianne Olsson (S) som 
ersättare i Hållbarhetsrådet. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun, för beslut 
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MN § 57  MIMB 2021/1281 

Ansökan om strandskyddsdispens för tillfälligt boende i sjöbod,  
Vägga Skärgård 3:1 i Sotenäs kommun 
Den 7 maj 2021 inkom en ansökan om strandskyddsdispens för tillfälligt boende i befintlig sjöbod 
på Mellom-Hamphomlen, fastigheten Vägga Skärgård 3:1 i Sotenäs kommun.  
 
Sökanden har sedan år 2010 arrenderat marken från Sotenäs kommun för uthyrning, arrangemang 
och konferens. Sjöboden har tidigare använts till yrkesfiskare och byggnaden var därför undantagen 
från strandskyddsbestämmelserna för den verksamheten.  
 
2007 meddelade miljö- och byggnämnden bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av ett 
266m2 stort bryggdäck (inklusive sjöbod) samt renovering av befintlig sjöbod. Beslutet villkorades 
med att anläggningen skall utföras enligt inlämnade ritningar samt att bryggdäcket och området i 
anslutning till sjöboden inte får privatiseras utan skall vara tillgänglig för allmänheten. 
 
Länsstyrelsen meddelade 2008-06-18 dispens för en 14m2 stor bastu/förråd på befintligt brygga. 
Efter att sökanden byggt bastu/förråd på 20 m2 meddelade Länsstyrelsen 2010-10-28 en dispens för 
utökningen av byggnaden.  
 
På platsen finns idag ett 266 m2 stort bryggdäck på vilket det står en sjöbod 38 m2, en bastu med 
förråd 20 m2, en toalett 4 m2 samt ett skärmtak 3,5 m2. Toaletten och sjöboden är kopplat till 
kommunalt VA. Omkringliggande klipphällar har även använts för uppställning av en badtunna. På 
bryggan sitter en skylt med företagets namn, hemsidadress och telefonnummer dit man kan ringa 
för att boka lokalen. 
 
Verksamheten ansöker nu om dispens för att inreda och använda befintlig sjöbod för tillfälligt 
övernattning för små sällskap. Sökanden har angett som särskilda skäl att den sökta åtgärden  
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
samt behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området. 
 
Förvaltningen bedömer att det inte finns särskilda skäl att ge strandskyddsdispens för ändrad 
användning av befintlig sjöbod för att tillåta tillfälliga övernattningar på den aktuella platsen. 
 
Arbetsutskottets föreslog nämnden att avslå ansökan om dispens. Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän beslutade (2021-09-15 § 44) att bordlägga ärendet. 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2021-09-15 § 44 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-09-01 § 24 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-18 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 18(18)
 

 
 

forts. MN § 57 MIMB 2021/1281 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M) yrkar på att bevilja ansökan om dispens. 
 
Marianne Olsson (S), Max Jansson (LP), Gunilla Ryberg (MP), Stig-Arne Helmersson (C) och  
Nina J. Andersson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå ansökan om dispens. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Eva Abrahamssons förslag mot arbetsutskottet och  
Marianne Olssons m.fl. förslag och finner att nämnden antar arbetsutskottet och Marianne Olssons 
m.fl. förslag. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän avslår, med stöd av 7 kapitlet 15§ miljöbalken (1998:808), 
ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning på fastigheten VÄGGA SKÄRGÅRD 3:1  
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 skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2021-08-18. 
 

Beslut skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen 
Sotenäs - sbf@sotenas.se 
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