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Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2017-08-23 kl 09.00 - 12.00 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Per-Arne Brink (S) 
 

Kent Carlsson (S) 
 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef §§ 22-24 
Maria Bylund, miljöchef 
 

Magnus Karlsson, miljöhandläggare § 26 
Åsa Olsson, sekreterare 
 
 

Justerare Kent Carlsson (S) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2017-08-28 kl. 09:00 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Kent Carlsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-08-29 - 2017-09-19. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott | Beslutsprotokoll | 2017-08-23 | §§ 21-27 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2017\2017-09-06\Kallelser & Protokoll\MNAU protokoll 
2017-08-23.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 2(9)
 

 
 

Innehållsförteckning 

Fastställande av dagordning ................................................................................................................. 3 
Konferenser och kallelser ..................................................................................................................... 4 
Avstämning miljömålsarbete ............................................................................................................... 5 
Förslag till utbildningsplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017 ......................................... 6 
Information om sommarens hantering av buller, lukt och livsmedelstillsyn ....................................... 7 
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad på fastigheten Träleberg 1:56 i Lysekil kommun . 8 
Information om ärende gällande ansökan om att få gräva ner avlidet hästdjur, kommunikation med 
miljökontoret ........................................................................................................................................ 9 



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott | Beslutsprotokoll | 2017-08-23 | §§ 21-27 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2017\2017-09-06\Kallelser & Protokoll\MNAU protokoll 
2017-08-23.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 3(9)
 

 
 

MNAU § 21 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott fastställer dagordningen.  
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MNAU § 22 

Konferenser och kallelser 
• Effektivisera ärendeberedningsprocessen i nämnder och styrelser, Göteborg 29 november 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen och beslutar att presidiet 
ska delta i ovanstående utbildning. 
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MNAU § 23 

Avstämning miljömålsarbete 
Arbetsutskottet diskuterade kort om det pågående miljömålsarbetet. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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MNAU § 24 

Förslag till utbildningsplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
2017 
 

 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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MNAU § 25  

Information om sommarens hantering av buller, lukt och 
livsmedelstillsyn 
Arbetsutskottet informerades kort om sommarens hantering av buller, lukt och livsmedelstillsyn. 
Mer information kommer att presenteras på nämndens sammanträde i september. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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MNAU § 26 Dnr MimB 2017/778 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad på fastigheten 
Träleberg 1:56 i Lysekil kommun 
Sökande har hos Miljönämnden i mellersta Bohuslän (härefter kallad miljönämnden) 2017-05-03 
ansökt om strandskyddsdispens för bostadshus på fastigheten Träleberg 1:56 i Lysekil kommun. 
Ärendet gäller en helt ny byggnad som bostadshus med förråd, 120 m2.  

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-07-13 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om 
strandskyddsdispens för byggnad för bostadshus på fastigheten Träleberg 1:56, vid ett biflöde till 
Hedarnaån vid Trälebergs kilen, i Lysekil kommun. 

Lagstöd 
Beslutet fattas med stöd av 7 kapitlet 15 § miljöbalken. 

Skäl till beslut 
Nämnden bedömer att det inte finns några särskilda skäl för att medge strandskyddsdispens. I 
ansökan anges följande skäl för strandskyddsdispens: 

1. Har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften 

2. Är genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från 
området närmast strandlinjen.  

Nämnden bedömer att inget av ovanstående skäl omfattas av den åtgärd som planerats. Sökanden 
har även hänvisat till LIS-områden men Lysekil inte har några LIS-områden. På fastigheten finns en 
byggnad men byggnaden bedöms inte utgöra en hemfridszon.  

Delegationshänvisning 
Beslutet fattas med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
fastställt 2016-02-24 § 8 enligt punkt M.4.7. 

Avgift 
Avgiften för prövning av detta ärende tas ut motsvarande 8 timmars handläggning enligt 
kommunens fastställda taxa och faktureras separat. 

Upplysning 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning. 

 
Skickas till 

Sökande 
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MNAU § 27   

Information om ärende gällande ansökan om att få gräva ner avlidet 
hästdjur, kommunikation med miljökontoret 
Arbetsutskottet informerades om ärendehanteringen gällande en ansökan om att få gräva ner avlidet 
hästdjur. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
 
 
 
 
 


	Innehållsförteckning
	MNAU § 21
	Fastställande av dagordning
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut
	MNAU § 22

	Konferenser och kallelser
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut
	MNAU § 23

	Avstämning miljömålsarbete
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut
	MNAU § 24

	Förslag till utbildningsplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut
	MNAU § 25

	Information om sommarens hantering av buller, lukt och livsmedelstillsyn
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut
	MNAU § 26 Dnr MimB 2017/778

	Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad på fastigheten Träleberg 1:56 i Lysekil kommun
	Beslutsunderlag
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut
	Lagstöd
	Skäl till beslut
	Delegationshänvisning
	Avgift
	Upplysning

	Skickas till
	MNAU § 27

	Information om ärende gällande ansökan om att få gräva ner avlidet hästdjur, kommunikation med miljökontoret
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut


