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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, samt på distans via Teams, 2022-05-24 kl. 09.00 - 11.45 
 

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

Yngve Larsson (L) 
Gunilla Rydberg (MP) tjänstgörande ers. på 
distans 
Max Jansson (LP) tjänstgörande ers. 

Närvarande 
ersättare 

 
Torgny Grahl (C)  
 

 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef §§ 23-28 
Maria Bylund, miljöchef 
Johanna Törnqvist, miljöhandläggare §§ 29-32 
 

Hanna Karlsson, miljöhandläggare § 33 
Yvonne Petersson, miljöhandläggare § 33 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare  

Justering Kommunhuset, 2022-05-31 kl. 10:00 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Nina J Andersson    
 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2022-05-24 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-06-01 - 2022-06-22. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 2(3)
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(4)
 

 
 

MN § 23 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställer dagordningen.  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(5)
 

 
 

MN § 24 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-03-28   -  2022-05-01 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-05-11 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 5(6)
 

 
 

MN § 25 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2022-03-28  -  2022-05-01. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 6(7)
 

 
 

MN § 26 

Konferenser och kallelser 
Följande konferenser och kallelser var/är aktuella; 
 

• Återkoppling från Vattenvårdsförbundets årsmöte 25 april 
• Seminarium, Mötesplats samhällsbyggande, Sveriges kommuner och regioner 20-21 juni 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(8)
 

 
 

MN § 27  MIMB 2022/001 

Tertialrapport för januari-april 2022 
I ärendet presenteras Miljönämnden i mellersta Bohusläns tertialrapport för januari – april 2022.  
 
Redovisningen omfattar ekonomiskt utfall, personalfrågor samt uppföljning av målrapporteringen.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-05-11 § 14 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2022-05-10 
Tertialrapport januari – april 2022 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns godkänner upprättad tertialrapport per april 2022.  

 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 
Munkedals kommun  
Lysekils kommun 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(9)
 

 
 

MN § 28 

Miljöchefen informerar 
Nämnden informerades kort om bl.a.; 

• Ärendeuppföljning, statistik 
• Pågående arbetet med utvärdering gemensam miljönämnd 
• Personalsituationen  
• Evenemang under sommaren, t.ex. Amazefestival, 29-30 juli Smögen  

och Cruising Lysekil, 25 juni 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen och beslutar att hålla ett extra digitalt 
nämndssammanträde 7 juni kl. 07:30, gällande evenemang Amazefestivalen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 9(10)
 

 
 

MN § 29  MIMB 2019/1340 

Föreläggande förenat med vite, Hamnen 4 Smögen AB,  
Smögenön 15:15 i Sotenäs kommun 
Det finns en identifierad bullerproblematik då Hamnen 4 Smögen AB och bostadshus ligger i nära 
anslutning till varandra. Miljönämnden har fått in klagomål om buller från verksamheten sedan 
2018. Miljönämnden bedömer att stängda dörrar och fönster kan vara en tillräcklig och skälig 
åtgärd för att dämpa bullret som uppstår från verksamhetens musikspelande. Denna åtgärd bedöms 
inte påverka verksamheten i för stor utsträckning. 
 
Verksamhetens rutiner har brustit då miljönämnden vid tillsyn har kunnat konstatera att dörrar stått 
uppställda efter kl. 23.00 när musik spelats i lokalen. Utefter detta bedömer miljönämnden det 
skäligt att förena föreläggandet med vite. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-05-11 § 15 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-26 
 

Yrkande 

Gunilla Rydberg (MP), Max Jansson (LP) och Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag om föreläggande med vite. 
 

Propositionsordning 

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

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att:  
1. förelägga Hamnen 4 Smögen AB, organisationsnummer 5565042685 på fastigheten 

Smögenön 15:15 i Sotenäs kommun, att dörrar och fönster ska hållas stängda efter kl. 23.00 
om musik spelas i lokalen, in- och utsläpp av besökare tillåts, 

2. föreläggandet förenas med vite om 25 000 (tjugofemtusen) kronor vid varje tillfälle 
miljönämnden uppmärksammar att beslutspunkt 1 inte efterlevs.  

3. Detta beslut gäller omedelbart även om det överklagas.  
 
Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 2 kap 2–3 §§ och 7 § i hänsynsreglerna miljöbalken och 26 
kapitlet 1 och 9 §§ miljöbalken (1998:808). 
Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 26 kapitlet 14 § miljöbalken (1998:808).  
Beslutspunkt 3 har fattats med stöd av 26 kapitlet 26 § miljöbalken (1998:808).  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 10(11)
 

 
 

forts. MN § 29 MIMB 2019/1340 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2022-04-26. 
 

Skickas till 

Hamnen 4 Smögen AB   
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 11(12)
 

 
 

MN § 30  MIMB 2019/1341 

Föreläggande förenat med vite, Bremers Smögen AB, Smögenön 1:264 
i Sotenäs kommun 
Det finns en identifierad bullerproblematik då Bremers och bostadshus ligger i nära anslutning till 
varandra. Miljönämnden har fått in klagomål om buller från verksamheten sedan 2019. 
Miljönämnden bedömer att stängda dörrar och fönster kan vara en tillräcklig och skälig åtgärd för 
att dämpa bullret som uppstår från verksamhetens musikspelande. Denna åtgärd bedöms inte 
påverka verksamheten i för stor utsträckning. 
 
19 juli 2019 beslutade miljönämnden om ett föreläggande med försiktighetsmått att dörrar och 
fönster ska hållas stängda efter kl. 23.00 om musik spelas i lokalen, in- och utsläpp av besökare 
tillåts. Verksamhetens rutiner har brustit då miljönämnden vid tillsyn har kunnat konstatera att 
dörrar stått uppställda efter kl. 23.00 när musik spelats i lokalen. Utefter detta bedömer 
miljönämnden det skäligt att förena föreläggandet med vite. 
 
Den 17 juli 2021, kl. 00.55, genomförde miljönämnden tillsyn och uppmärksammade att 
föreläggandet inte följdes eftersom en dörr var öppen efter klockan 23:00 då musik spelades i 
lokalen. Dörren stod öppen även om inga in- och utsläpp skedde. Den 20 juli 2021 skickade 
miljöenheten en tillsynsrapport och verksamheten återkopplade med att de oftast har personal som 
ska stänga och öppna dörren för personal samt gäster och att dom anstränger sig för att göra rätt. 
Verksamheten meddelade även att de planerar att installera dörrar som öppnas och stängs 
automatiskt inför sommaren 2022. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-05-11 § 16 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-27 
 

Yrkande 

Gunilla Rydberg (MP), Max Jansson (LP) och Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag om föreläggande med vite. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Gunilla Rydberg, Max Jansson och Stig-Arne Helmerssons 
förslag och finner att nämnden antar detta. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 12(13)
 

 
 

forts. MN § 30 MIMB 2019/1341 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att:  
• förelägga Bremers Smögen AB, organisationsnummer 556847–6708 på fastigheten 

Smögenön 1:264 i Sotenäs kommun, att dörrar och fönster ska hållas stängda efter kl. 23.00 
om musik spelas i lokalen, in- och utsläpp av besökare tillåts, 

• föreläggandet förenas med vite om 25 000 (tjugofemtusen) kronor vid varje tillfälle 
miljönämnden uppmärksammar att beslutspunkt 1 inte efterlevs.  

• Detta beslut gäller omedelbart även om det överklagas.  
 
Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 2 kap 2–3 §§ och 7 § samt 26 kapitlet 1 och 9 §§ miljöbalken 
(1998:808). 
Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 26 kapitlet 14 § miljöbalken (1998:808).  
Beslutspunkt 3 har fattats med stöd av 26 kapitlet 26 § miljöbalken (1998:808).  
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2022-04-27. 
 

Skickas till 

Bremers Smögen AB 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 13(14)
 

 
 

MN § 31  MIMB 2019/1342 

Föreläggande förenat med vite, Ocean Group Smögen AB,  
Smögenön 1:481 i Sotenäs kommun 
Det finns en identifierad bullerproblematik då Ocean Group Smögen AB och bostadshus ligger i 
nära anslutning till varandra. Miljönämnden har fått in klagomål om buller från verksamheten sedan 
2018. Miljönämnden bedömer att stängda dörrar och fönster kan vara en tillräcklig och skälig 
åtgärd för att dämpa bullret som uppstår från verksamhetens musikspelande. Denna åtgärd bedöms 
inte påverka verksamheten i för stor utsträckning. 
 
Den 19 juli 2019 beslutade miljönämnden om ett föreläggande med försiktighetsmått att dörrar och 
fönster ska hållas stängda efter kl. 23.00 om musik spelas i lokalen, in och utsläpp av besökare 
tillåts. Inkomna klagomål indikerar på att verksamhetens rutiner har brustit då de tyder på att dörrar 
stått uppställda efter kl. 23.00 när musik spelats i lokalen. Utefter detta bedömer miljönämnden det 
skäligt att förena föreläggandet med vite. 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-05-11 § 17 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-27 

Yrkande 

Gunilla Rydberg (MP), Max Jansson (LP) och Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag om föreläggande med vite. 

Propositionsordning 

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

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att:  
• förelägga Ocean Group Smögen AB, organisationsnummer 5569682585 på fastigheten 

Smögenön 1:481 i Sotenäs kommun, att dörrar och fönster ska hållas stängda efter kl. 23.00 
om musik spelas i lokalen, in- och utsläpp av besökare tillåts, 

• föreläggandet förenas med vite om 25 000 (tjugofemtusen) kronor vid varje tillfälle 
miljönämnden uppmärksammar att beslutspunkt 1 inte efterlevs.  

• Detta beslut gäller omedelbart även om det överklagas.  
 
Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 2 kap 2–3 §§ och 7 § i hänsynsreglerna miljöbalken och 26 
kapitlet 1 och 9 §§ miljöbalken (1998:808). 
Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 26 kapitlet 14 § miljöbalken (1998:808).  
Beslutspunkt 3 har fattats med stöd av 26 kapitlet 26 § miljöbalken (1998:808).  
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 14(15)
 

 
 

forts. MN § 31 MIMB 2019/1342 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2022-04-27. 
 

Skickas till 

Ocean Group Smögen AB 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 15(16)
 

 
 

MN § 32  MIMB 2019/1343 

Föreläggande förenat med vite, Lagergrens, Smögenön 1:418 i  
Sotenäs kommun 
Det finns en identifierad bullerproblematik då Lagergrens och bostadshus ligger i nära anslutning 
till varandra. Miljönämnden bedömer att stängda dörrar och fönster kan vara en tillräcklig och 
skälig åtgärd för att dämpa bullret som uppstår från verksamhetens musikspelande. Denna åtgärd 
bedöms inte påverka verksamheten i för stor utsträckning. 
 
19 juli 2019 beslutade miljönämnden om ett föreläggande med försiktighetsmått att dörrar och 
fönster ska hållas stängda efter kl. 23.00 om musik spelas i lokalen, in- och utsläpp av besökare 
tillåts. Verksamhetens rutiner har brustit då miljönämnden vid tillsyn har kunnat konstatera att 
dörrar stått uppställda efter kl. 23.00 när musik spelats i lokalen. Utefter detta bedömer 
miljönämnden det skäligt att förena föreläggandet med vite. 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-05-11 § 18 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-27 

Yrkande 

Gunilla Rydberg (MP), Max Jansson (LP) och Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag om föreläggande med vite. 

Propositionsordning 

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

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att:  
• förelägga L-Bar Smögen AB, organisationsnummer 556718–5086 på fastigheten  

Smögenön  1:418 i Sotenäs kommun, att dörrar och fönster ska hållas stängda efter kl. 23.00 
om musik spelas i lokalen, in- och utsläpp av besökare tillåts, 

• föreläggandet förenas med vite om 25 000 (tjugofemtusen) kronor vid varje tillfälle 
miljönämnden uppmärksammar att beslutspunkt 1 inte efterlevs.  

• Detta beslut gäller omedelbart även om det överklagas.  
 
Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 2 kap 2–3 §§ och 7 § i hänsynsreglerna miljöbalken och 26 
kapitlet 1 och 9 §§ miljöbalken (1998:808). 
Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 26 kapitlet 14 § miljöbalken (1998:808).  
Beslutspunkt 3 har fattats med stöd av 26 kapitlet 26 § miljöbalken (1998:808).  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 16(17)
 

 
 

forts. MN § 32 MIMB 2019/1343 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2022-04-27. 
 

Skickas till 

L-Bar Smögen AB 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(17)
 

 
 

MN § 33  

Utbildning - miljöskydd samt förorenad mark  

Miljöskydd 
De delar som ingår i arbetet med miljöskydd är bl.a. anmälningsärenden, klagomål, arbete med 
detaljplaner och remisser, tillsyn på miljöfarliga verksamheter och samverkan med andra 
kommuner. Arbetet delas upp i händelsestyrd tid, styrd tid och behovsprioriterad tillsyn. 
 

Förorenad mark 
Miljömålet Giftfrimiljö - ett av de regionala målen är att kommunerna ska ha åtgärdat alla 
riskklassade förorenade områden senast år 2050. Åtgärdstakten är idag för långsam för att nå målet. 
Kommunerna behöver fokusera på områdena med riskklass 1 (mycket stor risk) och 2 (stor risk) för 
människors hälsa samt miljön. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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