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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2017-02-22 kl 09.00 - 14.20 
Ajournering lunch 12:00-13:00, studiebesök 13:00-13:45 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Petra Olsson (S) §§ 1-6 
Bengt Sandberg (MP) tjänstgörande ers. §§ 7-9 
Per-Arne Brink (S) 
Jan Hognert (M) §§ 1-6 
 

Kent Carlsson (S) 
Yngve Larsson (L) 
Inge Löfgren (MP), tjänstgörande ers. 
 

Närvarande 
ersättare 

Gunnar Selstam (C) 
Bengt Sandberg (MP) §§ 1-6 
 

Christina Rörvall Dahlberg (C) 
 

Övriga deltagare Maria Bylund, miljöchef 
Elinor Hansson, miljöhandläggare 
Mary-Ann Grahn, kostchef Sotenäs kommun 
Gunilla Martinsson, kostchef Munkedals kommun 
 

Magnus Karlsson, miljöhandläggare 
Andrea Reyes, miljöhandläggare 
Åsa Olsson, sekreterare 
 
 

Justerare Petra Olsson (S), Bengt Sandberg (MP) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2017-02-22  

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Petra Olsson §§ 1-6 
 

 Bengt Sandberg §§ 7-9 

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2017-02-22 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-02-23 - 2017-03-16. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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MN § 1 

Fastställande av dagordning 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställer dagordningen med följande ändring; 
 
Ärende som utgår; 

• Ekonomi - rapportering internkontroll 2016 
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MN § 2 

Avstämning miljömålsarbete samt redovisning hållbarhetsarbete 
Nämnden informerades om det pågående miljömålsarbetet samt fick ta del av kostchefernas 
redovisning av hållbarhetsarbete såsom klimatsmart mat, ekologiska livsmedel, 
matsvinnsmätning/kontroll och återvinning. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 3 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2016-11-14   -  2017-01-29 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-02-07 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 4 

Meddelande 

2016/418 Överklagande 2016-11-15 av MimBs beslut (2016-09-29), strandskyddsdispens för 
väg, Sotenäs Amhult 1:4 

2016/1803 Länsstyrelsens (Lst) beslut 2016-11-14, dispens och tillstånd för markavvattning i 
Ävjabäcken utmed väg 174 i Sotenäs kommun 

2016/036 
Lst beslut 2016-11-16, överklagande av beslut om beviljad strandskyddsdispens för 
gång- och cykelväg samt träbro på fastigheterna Lönndal 1:6, Lönndal 1:7 och 
Skaftö-Backa 3:4 i Lysekils kommun 

2015/284 Lst beslut 2016-11-15, överklagande av beslut om föreläggande beträffande eldning 
på fastigheten Dingle 1:146 i Munkedals kommun 

2016/232 Lst beslut 2016-11-22, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Tossene 569:1 på 
fastigheten Klev 4:4 i Sotenäs kommun 

2016/1757 Lst beslut 2016-11-23, anläggning av våtmark på fastigheten Ulkeröd 1:1 i 
Munkedals kommun 

2016/1757 Lst beslut 2016-11-23, anläggning av våtmark på fastigheterna Ulkeröd 1:1 
och Gertrudseröd 2:3 i Munkedals kommun 

2016/1759 Lst beslut 2016-11-23, anläggning av våtmark på fastigheten Sanne-Toröd 1:2 i 
Munkedals kommun 

2016/232 Lst missiv 2016-11-23, beslut om bildande av naturreservatet Harkerudssjöns 
gammelskog i Munkedals kommun 

2016/1980 Tillståndsbevis, skyddsjakt i Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, 
Uddevalla, Orust och Tjörns kommuner 

2016/232 Lst beslut 2016-11-10, underhållsröjning av ledningsgata mellan Munkedal och Ryr i 
Munkedals kommun 

2016/1451 Regeringsbeslut 2016-11-24, överklagande i fråga om tillfälligt förordnande om 
strandskydd för Sotenäs kommun; nu fråga om inhibition 

2016/1838 Lst beslut 2016-12-05, tillstånd till blötdjursodling 

2016/001 Sotenäs kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-10,  
§ 102 - revidering av budgetramar 2017 

2016/232 Lst beslut 2016-12-08, biotopskyddsdispens för att ta bort träd i en allé 
på fastigheten Askum 2:12 i Sotenäs kommun 

2016/1240 Lst beslut 2016-12-12, överklagande av beslut om föreläggande att föreslå åtgärd av 
avlopp på fastigheten Foss-Liane 2:6 i Munkedals kommun 

2016/1838 Överklagande av Miljönämndens beslut 2016-11-23 gällande strandskyddsdispens för 
musselodling på Sotenäs Uleberg S:4 
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forts. MN § 4 

2016/232 
Lst beslut 2016-12-13, uppföljning av föreläggande att utföra åtgärder för 
instängd havsvik vid väg 882 på fastigheten Ramsvik 
3:1 i Sotenäs kommun 

2016/232 Lst beslut 2016-12-15, tillstånd till nedtagning av träd på Askums begravningsplats 
Sotenäs kommun 

2016/1648 Överklagande av Miljönämndens beslut 2016-11-23 gällande strandskyddsdispens på 
fastigheten Sotenäs Långevik 1:54. 

2016/001 Lysekils kommunstyrelses protokoll 2016-11-30, 
§ 202 - sammanställning av internkontroll 2016 för Lysekils kommun 

2016/001 Lysekils kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-24, 
§ 174 - Lysekils kommuns plan för arbete med krisberedskap 

2015/628 
Lst beslut 2016-12-20, överklagande av beslut om föreläggande att reducera 
vägtrafikbuller samt tillsynsavgift på fastigheten Slätten 1:220 i 
Lysekils kommun 

2016/001 
Munkedals kommunstyrelses protokoll 2016-12-14; 
§ 184 - uppföljning internkontroll 2016 
§ 185 - förslag internkontrollplan 2017 

2016/232 Lst beslut 2016-12-29, begäran om tillsyn rörande vattenverksamhet på 
fastigheten Smögenön 1:1 i Sotenäs kommun 

2016/2160 Lst beslut 2016-12-29, renovering och byte av befintliga pontoner på 
fastigheterna Malmön 1:654 och 1:219 i Sotenäs kommun 

2016/2245 Lst beslut 2017-01-03, auktorisation av bilskrotare 

2016/2292 
Lst beslut 2017-01-04, anmälan enligt miljöbalken angående försöksverksamhet med 
ny process vid Lysekil Plating Technology AB på fastigheten Sivik 1:8 i Lysekils 
kommun 

2016/2164 Lst beslut 2017-01-09, anläggande av brygga vid fastigheten Gravarne 60:3 i 
Sotenäs kommun 

2016/2163 Lst beslut 2017-01-09, anläggande av brygga vid fastigheten Gravarne 60:3 i 
Sotenäs kommun 

2016/2168 Lst beslut 2017-01-09, anläggande av brygga vid fastigheten Gravarne 60:3 i 
Sotenäs kommun 

2017/001 Lysekils kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-15; 
§ 197 - policy och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet i Lysekils kommun 

2016/1715 Överklagande 2017-01-11 av Miljönämndens beslut 2016-12-07 gällande 
strandskyddsdispens och föreläggande på fastigheten Sotenäs Långevik 1:48 
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forts. MN § 4 

2017/035 
Lst beslut 2017-01-16, beslut att pröva kommunalt beslut om 
strandskyddsdispens med dnr MIMB-2017-35 på fastigheten Krokstad 1:1 
Munkedals kommun 

 Lst beslut 2017-01-17, upphävande av strandskydd inom detaljplan för del av Ödby 
1:2 m.fl. Sotenäs kommun, Västra Götalands län 

2017/007 Lst beslut 2017-01-23, tillstånd till transport av farligt avfall och icke-farligt 
Avfall 

2015/284 Mark- och miljödomstolens dom 2017-01-23, överklagande av Lst beslut gällande 
störande vedeldning på fastigheten Dingle 1:146 i Munkedals kommun 

2016/2245 Rättelse av Länsstyrelsens beslut 2017-01-03 gällande auktorisation av bilskrotare 

2016/2091 
Mark- och miljödomstolens dom 2017-01-25, ansökan om ändringstillstånd för 
fortsatt användning av flytande naturgas (LNG) vid bolagets anläggning inom 
fastigheten Munkedal 1:1 i Munkedals kommun 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden. 
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MN § 5  Dnr MimB 2017/001 

Ekonomi - bokslut 2016 
Bokslutsrapportering för 2016 års verksamhet redovisas, med resultat, verksamhetsbeskrivning, 
målsättning. Följande huvudpunkter kan urskiljas. 

• Resultatet för Miljönämndens verksamhet 2016 visar på ett överskott av 1 056 tkr, främst 
beroende på minskade personalkostnader och ett bidrag för projektet för avloppsinventering. 
All avgiftsfinansierad tillsyn är utförd och i balans.  

• Måluppfyllnad för livsmedelskontrollen är uppfylld för övriga delar av verksamheten är 
målen till stor del uppfyllda. 

• Miljöenhetens utvecklingsarbete och arbete med kvalitetssäkring fortgår. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2017-02-15 
Verksamhetsberättelse Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2016 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
• godkänna verksamhetsberättelsen för 2016. 
• överlämna verksamhetsberättelsen inklusive årsbokslut till Sotenäs, Munkedal och Lysekils 

kommuner. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 
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MN § 6  Dnr MN 2015/802 

Tillsyn över Gullmarsbaden Camping på fastigheterna Dalskogen 1:11, 
1:14 och 1:15 i Lysekil kommun  
Miljönämnden mottog 2015-05-28 en skrivelse om att campingverksamhet påbörjats inom 
strandskyddat område på de aktuella fastigheterna. På platsen har det bedrivits camping sedan  
1960-talet, före det generella strandskyddet infördes. Enligt Länsstyrelsen behöver campingen 
dispensprövas om det varit uppehåll i verksamheten. Den nya verksamhetsutövaren har under 
ärendets gång lämnat in uppgifter för att visa att det inte varit något uppehåll i verksamheten. Efter 
ett föreläggande lämnades 2016-09-12 in uppgifter om strömförbrukning för campingens tre 
abonnemang. Miljönämnden bedömer dessa uppgifter visar att verksamhet pågått på platsen varje år 
om än i mindre skala än normalt.  
 
Miljönämnden bedömer att verksamheten inte behöver dispensprövas.  

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-01-26 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-02-07 § 5 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän avskriver tillsynsärendet.  
 
Verksamhetsutövaren kan fortsätta bedriva rörlig camping, d.v.s. tillfällig uppställning av husbilar, 
husvagnar och tält på fastigheterna Dalskogen 1:11 1:14 och 1:15 inom strandskyddat område, 
enligt lila områden, bilaga 2 i tjänsteutlåtande daterat 2017-01-26. 

Skäl för beslut 
Nuvarande verksamhetsutövare har lämnat in flera olika uppgifter som ensamma inte tillräckligt 
tydligt visar att camping varit aktiv mellan 2009 och 2014. Genom siffror på elförbrukning bedömer 
miljönämnden att verksamhetsutövaren kunnat visa att campingen som helhet varit aktiv mellan 
2009 och 2014. Det är tydligt att verksamheten inte varit igång med full kapacitet under denna 
period men delar av campingen har varje år haft besökare som konsumerat el. Miljönämnden 
bedömer att detta är tillräckligt för att säga att verksamheten varit aktiv under perioden. 
Miljönämnden bedömer därför att nuvarande verksamhetsutövare kan fortsätta driva rörlig 
camping, d.v.s. tillfällig uppställning av husbilar, husvagnar och tält på fastigheterna Dalskogen 
1:11 1:14 och 1:15 inom strandskyddat område. 

Avgift  
Ingen avgift tas ut för prövning av detta ärende.  

Skickas till 

Gullmarsbaden Camping, för kännedom 
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MN § 7  

Studiebesök - nybyggnad av Solhagens förskola 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän besökte den pågående nybyggnationen av Solhagens förskola i 
Sotenäs kommun. Förskolan ingår miljömålsarbetet - giftfri förskola. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Nämnden beslutar om ett återbesök till hösten 2017 för att titta på inventarier och lekredskap m.m.  
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MN § 8  Dnr MN 2017/001 

Ekonomi - redovisning till revisionen, information 
Nämnden fick information om lämnad svarsskrivelse gällande uppföljande granskning av 
verksamhetsstyrning för Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteskrivelse 2017-01-18 
Övriga mallar m.m. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 9  

Miljöchefen informerar 
Miljöchefen informerade nämnden om följande; 

• rekrytering av nya inspektörer 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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