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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2022-03-02 kl 09.00 - 12.15 samt på distans via Teams 
Ajournering: rast kl. 10.35-10.45 
 

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

 
 
forts. närvarande på distans: 
Yngve Larsson (L) 
Gunilla Rydberg (MP) tjänstgörande ersättare 
Max Jansson (LP) tjänstgörande ersättare 

Närvarande 
ersättare 

Tina Ehn (MP) på distans  

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Maria Bylund, miljöchef 
Åsa Amandusson, sekreterare 

Närvarande på distans: 
Yvonne Petersson, miljöhandläggare § 4 
Henrik Wallin, miljöhandläggare § 9 
Andrea Reyes, miljöhandläggare §§ 10-11 

Justerare Marianne Olsson (S) 

Justering Kommunhuset, 2022-03-07 kl. 11:00 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Marianne Olsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2022-03-02 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-03-08 - 2022-03-29. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MN § 1 

Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
 
  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2022-03-02 | §§ 1-11 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\MN\2022\MN 
protokoll 2022-03-02.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid:4(5)
 

 
 

MN § 2 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2021-11-08   -  2022-02-06 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-02-15 
 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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Sid:5(6)
 

 
 

MN § 3 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2021-11-08  -  2022-02-06. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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MN § 4  

Havsbaserad vindkraft - information 
Vindkraft är en förnybar energikälla och en utbyggnad kan bidra till att uppfylla flera 
miljökvalitetsmål. Samtidigt måste hänsyn tas i frågor som rör lokalisering, utformning och 
påverkan på människors hälsa och miljön. 
 
Nämnden informerades om regeringens beslut om Sveriges första havsplaner. I samband med 
beslutet om havsplaner har regeringen gett Energimyndigheten, HaV och flera andra centrala 
myndigheter i uppdrag att tillsammans ta fram planeringsunderlag för ytterligare områden för 
havsbaserad vindkraft.  Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och skynda på utbyggnaden av 
havsbaserad vindkraft för att kunna möta det ökade elbehovet till följd av den gröna industriella 
utvecklingen. 
 
Nämnden presenterades en plankarta över havsområden för Norra Västerhavet. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 5   Dnr MIMB 2021/001 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns bokslutsrapport för 2021 
I ärendet presenteras Miljönämndens i mellersta Bohusläns bokslutsrapport för 2021.  
 
Redovisningen omfattar måluppfyllelse, ekonomisk uppföljning, personalrelaterad uppföljning, 
övriga verksamhetsnyckeltal och årets verksamheter.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-02-15 § 3 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-02-04 
Bokslutsrapport för miljönämnden i mellersta Bohuslän, daterad 2022-02-02 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner bokslutsrapport för 2021. 
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen i respektive kommuner 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
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MN § 6 

Miljöchefen informerar 
Nämnden informerades kort om bl.a; 
 

• Personalläget 
• Frågor från nämnden om tillsyn kring byggavfall samt hantering av inkomna ärenden från 

Lysekil 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 7  Dnr MIMB 2022/001 

Utbildningsplan för nämnden 2022 
Ärendet avser fastställande av utbildningsplan för innevarande år. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2022-02-15 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar följande utbildningsplan för 2022. 
 
Mars Information om vindkraft till havs 
April Miljöskydd 
Maj Förorenad mark 
September Behovsutredning 
Oktober Miljösamverkan Väst 
December Strandskydd 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive kommuner 
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MN § 8  Dnr MIMB 2022/001 

Tidplan revidering av taxor för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
2022–2024 

ning 

Ärendet avser fastställande av tidplan för revidering av nämndens olika taxor. Med målet för att få 
efterhandsdebitering i alla ärendetyper för miljönämnden i mellersta Bohuslän innan 1 januari 2024. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Munkedals och Lysekils Kommuner har fattat beslut om att implementera 
Rättviksmodellen vid kommunernas myndighetsutövning. Sotenäs kommun har ställt sig bakom att 
nämnden arbetar i enlighet med de besluten. Att tillsyn debiteras i efterhand är en del i arbetet med 
att förbättra näringslivsklimatet i kommunerna. Beslut om livsmedelskontrollens avgifter fattades 
2021. Införande av efterhandsdebitering kommer att ske stegvis från 2022–2024. 
 

Begreppet Rättviksmodellen  
Rättviksmodellen handlar om att skapa ömsesidig förståelse och förtroende mellan företag och 
myndigheter när det gäller verksamheternas och myndighetens olika villkor och uppdrag Det här 
synsättet ska vårt arbete genomsyras av: 

• En kommunikation som är enkel och tydlig  
• Snabb och rättssäker handläggning  
• Rådgivande förhållningssätt som underlättar för företagen att göra rätt  
• Transparenta och tydliga avgifter och taxor  
• Tillsyn debiteras efter utförd tillsyn  
• Vi använder oss av rättelsetrappan när vi kommunicerar med företagare  

 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2022-02-15 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljöenheten föreslår nämnden att anta följande tidsplan för arbete med revidering av taxor: 
År 2022: Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter 
År 2023: Taxa för miljöbalkens område 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive kommuner 
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MN § 9  Dnr MIMB 2022/001 

Kontrollplan livsmedel för Miljönämnden i mellersta Bohuslän,  
2022–2024 
Ärendet avser fastställande av kontrollplan för livsmedel för Miljönämnden i mellersta Bohuslän år 
2022–2024 
 
Kontrollplanen för livsmedelstillsynen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de 
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Ansvaret 
innefattar kontroll av livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet samt registrering och riskklassning 
av livsmedelsanläggningar. Miljönämnden ansvarar för kontrollen vid cirka 450 
livsmedelsanläggningar, vilka är riktade direkt till konsument såsom livsmedelsbutiker och 
restauranger, kök inom kommunernas omsorgs- och utbildningsverksamheter samt vattenverk för 
allmän förbrukning. Kontrollen under 2022–2024 innebär att alla verksamheter ska erhålla sina 
kontroller under den aktuella treårsperioden. Aktiviteter som särskilt lyfts fram för att nå nämndens 
styrande verksamhetsmål är: 

• Delta i Livsmedelsverkets samordnade kontrollprojekt 
o Kontroll av akrylamid 
o Kontroll av allergena ingredienser 

 
• Genomföra provtagningsprojekt med gemensam provtagningsplan för övriga kommuner i 

norra Bohuslän. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-02-15 § 4 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-02-15 
Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2022–2024 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar kontrollplanen för livsmedelskontrollen för  
år 2022–2024. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner 
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MN § 10  Dnr MIMB 2021/1083 

Ansökan om enskilt avlopp, Lyse-Berga 1:246 i Lysekil kommun 
Den 13 april 2021 inkom en ansökan om att ansluta ett Attefallshus till befintlig avloppsanläggning 
på fastigheten Lyse-Berga 1:246. På fastigheten finns det idag ett fritidshus med påkopplad 
vattenspolande toalett. Fastighetens befintliga avloppsanläggning består av en sluten tank med en 
volym på 3m3 och för BDT (bad-, disk- och tvätt) en slamavskiljare på 2m3 med efterföljande 
rening i infiltrations/resorptionsanläggning. Beslut för att anlägga den befintliga 
avloppsanläggningen medgavs 13 juni 1977.  
 
Fastighetsägaren fick den 5 maj 2021 från byggenheten ett starbesked för att bygga ett Attefalls på 
30 m2. Av inlämnade ritningar till byggenheten framkommer att ett wc med dusch och handfat samt 
ett kök skulle installeras.  
 
Ansökan om påkoppling av den planerade attefallshus börjades att handläggas hos miljöenheten i 
slutet av november 2021. När vi tog första kontakt med sökande var attefallshuset redan byggts. I 
startbeskedet har byggenheten skrivit följande: Krav Fastighetsägaren ansvarar för att beslut 
inhämtas från Miljönämnden i mellersta Bohuslän gällande eventuella krav på uppgradering av 
den enskilda avloppsanläggningen samt att anläggningen är utförd i enlighet med dessa krav, 
senast vid begäran om slutbesked. 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanområde 14-LYE-1257 med planbestämmelse att 3§ Mom 3 "Inom 
området får icke uppföras eller ändras byggnad, så att dess användande påkallar anläggandet av 
avloppsledning." I Lysekils kommun finns det cirka 20 tal sådana stadsplaner från 1960 med den 
inledande bestämmelsen. Dessa äldre stadsplaner med områdesbestämmelserna är gällande med 
hänvisning till punkt 5 i övergångsbestämmelserna till PBL (Plan och bygglagen 2010:900). Om 
kommunen inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den formellt att gälla. 
 
Planbestämmelsen i frågan reglerar egentligen inte inrättande av avloppsanläggningar eller 
ledningar, utan den reglerar rätten att få uppföra nya byggnader som kan kräva avloppsledningar 
(eller avloppsanläggningar). Det är därför i ansökningar om små avlopp till befintliga hus, bör inte 
planbestämmelsen utgöra ett hinder. Samma slutsats drar mark-och miljödomstolen vid Växjö 
tingsrätt i målet M 394–02 ” ansågs inte en detaljplan med formuleringen: ”Inom planområdet får 
inte uppföras byggnad vars användande påkallar anläggande av avloppsledning.” innebära hinder 
mot anläggande av avlopp i befintlig byggnad”. 
 
I ärendena som kan medföra ett beslut som strider mot en planbestämmelse tillämpas 2 kapitlet 6§ 
3st Miljöbalken (1998:808) ”Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får dock göras, om 
syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas”. 
Små avvikelse får inte göras om det skulle strida mot planes syfte. I kommentaren till Miljöbalken 
(1998:508) skriver man: Allmänt sett bör man särskilt efter Miljöbalkens tillkomst vara restriktiv 
med att tillåta avvikelser från plan-eller områdes-bestämmelser som tillvaratar miljöhänsyn. Om 
syftet med planen är miljömässiga, exempelvis skyddet av yt- eller grundvatten, minska risken för 
vattenbrist, förebygga risk för olägenhet för miljö och människor hälsa, så bör man vara försiktig 
med att hänvisa till mindre avvikelser. 
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forts. MN § 10 Dnr MIMB 2021/1083 

Fastigheten ligger inom ett område som omfattas av 117 bebyggda fastigheter. Området har 
påpekats i Lysekils VA-planen som ett område ur översiktsplaneringsperspektiv intressant för 
omvandling till ökat helårsboende. Området ingår i Lysekils VA-plan som ett VA-
utbyggnadsområde nummer 32. Enligt framlagd tidsplan kommer projektering av kommunalt VA-
nät för Lyse-Berga ske 2024–2027 och målsättning är att besluta om verksamhetsområde i år.  
 
Miljöenheten bedömer att påkoppling av det nybyggda attefallshuset till befintlig 
avloppsanläggningen kan betraktas som en mindre och specifik avvikelse eftersom området är 
utpekad i kommunens VA-plan som utbyggnadsområdet för det kommunala VA-nätet. Detta 
område kommer med stor sannolikhet att beslutas som verksamhetsområde i år och fastigheten 
kommer att ingå i den. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-25 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar om tillstånd att påkoppla det nybyggda Attefallshuset 
till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Lyse-Berga 1:246 i Lysekils kommun. Beslutet 
kommer att gälla under en begränsad tid.  

Villkor för beslut  
Vid anläggande av kommunalt avloppsnät i området ska fastigheten Lyse-Berga 1:246 anslutas.  
Den befintliga slutna tanken ska uppgraderas till en sluten tank med en volym på 6 m3. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2022-02-25. 
 

Skickas till 

Sökande 
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MN § 11  Dnr MIMB 2021/078 

Ansökan om enskilt avlopp, Askums-Backa 2:9 i Sotenäs kommun - 
information 
En ansökan om enskilt avlopp på fastigheten Askums-Backa 2:9 har inkommit.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän bedömde (2021-12-21 § 70) det som möjligt att gå vidare med 
tillståndsprövning enligt alternativ c) egen lösning med vakuumtoaletter till sluten tank, och BDT-
vatten till markbädd eller d) egen lösning – förbränningstoaletter eller torrtoaletter samt BDT-
vatten till markbädd som möjliga för att gå vidare med tillståndsprövning förutsatt att sökande 
inkommer med en revidering av ansökan där det tydlig framgår vilken av dessa alternativ ansökan 
gäller. Ansökan ska innehålla allt underlag som behövs för att kunna bedöma om tillstånd den 
planerade avloppsanläggning kan medges. 
 
En reviderad ansökan och kompletteringar har inkommit och nämnden informerades om status i 
ärendet. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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