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Sekreterare    
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 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Nina J. Andersson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2017-09-06 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-09-07 - 2017-09-28. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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MN § 20 

Fastställande av dagordning 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

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

• Yttrande Preemraff Lysekil, dnr MimB 2016/1025 
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MN § 21 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2017-03-27   -  2017-05-21 
Delegationslista 2017-05-22   -  2017-08-13 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-05-31 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-08-23 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 22 

Meddelande 

2017/007 
Länsstyrelsens beslut 2017-03-27, tillstånd att göra ingrepp i fornlämningarna RAÄ 
Krokstad 210:1 samt RÄA Gesäter 54 och 55, Munkedals respektive Dals-Eds 
kommuner 

2016/1451 Regeringsbeslut 2017-03-16, överklagande i fråga om tillfälligt utvidgat strandskydd 
i Sotenäs kommun 

2016/1530 Länsstyrelsens beslut 2017-03-29, överklagande av beslut om nekad 
strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Vägga 2:262 i Sotenäs kommun 

2017/631 Länsstyrelsens beslut 2017-04-03, föreläggande om recipientkontrollprogram för 
Dingle avloppsreningsverk, Munkedals kommun 

2017/007 Länsstyrelsens beslut 2017-04-07, tillstånd enligt kameraövervakningslagen 

2017/251 Länsstyrelsens beslut 2017-04-10, tillstånd enligt föreskrifterna för Gullmarns 
naturvårdsområde för tillbyggnad av bostadshus på Alsbäck 1:43, Lysekils kommun 

2017/279 Länsstyrelsens beslut 2017-04-12, vattenverksamhet avseende brygganläggning på 
fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:9 i Lysekils kommun 

 Sotenäs kommunstyrelse protokoll 2017-03-15 § 46 - uppföljning internkontrollplan 

 Sotenäs kommunstyrelse protokoll 2017-04-05 § 75 - anvisningar budget 2018 

2016/1807 Länsstyrelsens beslut 2017-04-13, beslut att pröva kommunalt beslut om 
strandskyddsdispens med dnr MimB 2016/1807 på Djupedal 1:26, Lysekils kommun 

2017/256 Länsstyrelsens beslut 2017-04-13, ändring av skötselplan för naturreservatet Vågsäter 
bokskog i Munkedals kommun 

2017/559 Länsstyrelsens beslut 2017-04-20, nedläggning av jordbruksmark på Utäng 1:4 och 
Kopparhult 1:8 Munkedals kommun 

2017/007 Länsstyrelsens beslut 2017-04-19, statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Västra 
Götalands län 2017 

2017/007 
Länsstyrelsens beslut 2017-04-21, strandskyddsdispens och tillstånd enligt 
föreskrifterna för Gullmarns naturvårdsområde, för tillbyggnad av bostadshus på 
fastigheten Torgestad 1:18, i Lysekils kommun 

2017/344 Länsstyrelsens beslut 2017-04-25, anläggande av tre snorkelleder på fastigheterna 
Kyrkvik 1:150, Evensås 1:18, Skaftö-Fiskebäck 1:9 i Lysekils kommun 

2017/186 
Länsstyrelsens beslut 2017-04-26, strandskyddsdispens och tillstånd enligt 
föreskrifterna för Gullmarns naturvårdsområde, för uppförande av fritidshus 
(ersättningsbyggnad) på fastigheten Torreby 3:3, i Munkedals kommun 

2017/007 
Länsstyrelsens beslut 2017-04-26, tillstånd för att schakta enligt föreskrifterna för 
Broälvens naturvårdsområde och strandskyddsdispens för transformatorstation på 
fastigheten Skarstad 5:2, i Lysekils kommun 
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forts. MN § 22 

2017/637 Länsstyrelsens beslut 2017-04-26, tillstånd för att uppföra gäststuga inom 
landskapsbildsskyddat område på fastigheten Stuveröd 2:43 i Lysekils kommun 

2017/517 Länsstyrelsens beslut 2017-04-26, tillstånd att bedriva fiskodling 

2014/5128 Mark- och miljödomstolens dom 2017-05-04, överklagande av beslut dispens från 
strandskyddet för parkering på fastigheten Lysekil Skaftö-Fiskebäck 1:5 

2016/418 
Länsstyrelsens beslut 2017-05-04, överklagande av beslut om nekad 
strandskyddsdispens för gemensam tillfartsväg samt utfyllnad på fastigheten Amhult 
1:4 Sotenäs kommun 

2017/007 Länsstyrelsens beslut 2017-05-04, tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ 
Tossene 931:1- 3 och 932:1 på Tossene-Backa 1:1 m fl i Sotenäs kommun 

 Lysekils kommunfullmäktige protokoll 2017-04-20 § 48 - revisionsberättelse 
avseende 2016 års verksamhet samt fråga om ansvarsfrihet 

2017/007 Länsstyrelsens beslut 2017-05-08, tillstånd att göra ingrepp i fornlämning RAÄ 
Svarteborg 11:1, 105:1, 376:1, 426:3, Bärfendal 26:1, 48:1 i Munkedals kommun 

2017/007 Länsstyrelsens beslut 2017-05-11, tillstånd enligt föreskrifterna för Gullmarns 
naturvårdsområde för carport och hönshus på Skaftö 1:28 i Lysekils kommun 

 Sotenäs kommunfullmäktige protokoll 2017-04-20 § 31 - behandling av resultat i 
bokslut 2016 

 Munkedals kommunfullmäktige protokoll 2017-04-27 § 43 - årsredovisning 2016  

 Munkedals kommunfullmäktige protokoll 2017-04-27 § 44 - ansvarsfrihet 2016 

2017/007 Länsstyrelsens beslut 2017-05-16, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Foss 
330:1 på fastigheten Röstorp 1:9 i Munkedals kommun 

2017/007 Länsstyrelsens beslut 2017-05-18, tillstånd enligt föreskrifterna för Gullmarns 
naturvårdsområde för gäststuga på fastigheten Sköllungen 1:20, Lysekils kommun 

2017/007 Länsstyrelsens beslut 2017-05-19, rensning av dike på fastigheten Hensbacka 2:1 i 
Munkedals kommun 

2017/007 Länsstyrelsens (LST) beslut 2017-05-22, tillstånd att göra ingrepp i fornlämning 
RAÄ Askum 305:1, Sotenäs kommun 

2017/219 LST beslut 2017-05-23, begäran om utlämnande av uppgifter om 
produktionsuppgifter i bergtäkt på fastigheten Fålbengsröd 1:6 i Sotenäs kommun 

2017/007 LST beslut 2017-05-24, begäran om tillsyn rörande vattenverksamhet på 
fastigheten Kleven 2:3 med flera i Sotenäs kommun 

2014/5128 Mark- och miljödomstolens (MMD) dom 2017-05-04, gällande dispens från 
strandskyddet för parkering på fastigheten Lysekil Skaftö-Fiskebäck 1:5 
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2016/2044 LST beslut 2017-06-02, överklagande av beslut om nekat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall på fastigheten Brastad 1:30 i Lysekils kommun 

2017/007 LST beslut 2017-05-31, dispens för att beträda fågelskyddsområden under förbudstid 
inom Soteskär, Soteskärsskären, Lilla och Stora Gyltran i Sotenäs kommun 

2017/007 
LST beslut 2017-06-08, strandskyddsdispens och tillstånd enligt föreskrifterna 
för Gullmarns naturvårdsområde för uppförande av ett attefallshus på fastigheten 
Holma 2:8 i Lysekils kommun 

2017/007 
LST beslut 2017-06-08, strandskyddsdispens och tillstånd enligt föreskrifterna 
för Gullmarns naturvårdsområde för uppförande av ett attefallshus på fastigheten 
Kärr 1:12 i Lysekils kommun 

 Munkedals kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-07, val till kommunala 
förtroendeuppdrag - fyllnadsval 

2017/1073 LST beslut 2017-06-14, statsbidrag för kalkningar inom Munkedal kommun 2017 

 Lysekils kommunstyrelses protokoll 2017-05-31, riktlinjer för direktinbetalning med 
kontanter, betalkort och andra digitala lösningar till Lysekils kommun 

2017/629 Skogsstyrelsens beslut 2017-06-15, biotopskyddsområde på Lysekil Lännestad 1:2 

2017/007 LST beslut 2017-06-15, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Svarteborg 
293:1 på fastigheten Västersäter 3:1 i Munkedals kommun 

2017/594 LST beslut 2017-06-16, anmälan om vattenverksamhet avseende förläggande 
av trumma i Kasebäcken på fastigheten Skrapeland 1:8 i Munkedals kommun 

2016/1648 LST beslut 2017-06-16, överklagande av beslut om nekad strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Långevik 1:54 i Sotenäs kommun 

2017/001 
Sotenäs kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-01, avsägelse från uppdrag som 
ledamot Miljönämnden i mellersta Bohuslän och ledamot i Valnämnden, Petra 
Olsson (S) 

2017/007 LST beslut 2017-06-19, tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Svarteborg 
567:1 och 671 på fastigheten Bräcke 1:6 i Munkedals kommun 

2017/007 LST beslut 2017-06-20, anmälan om vattenverksamhet för tidsbegränsat 
anläggande av flytbrygga utanför Havets Hus Kyrkvik 1:150 i Lysekils kommun 

2017/1064 LST beslut 2017-06-19, anmälan om vattenverksamhet för åtgärder i vatten på 
fastigheterna Brevik 1:8 och 3:85 i Munkedals kommun 

2017/007 LST beslut 2017-06-21, tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Tossene 
507:1 och 619:1-4 på fastigheten Hommedal S:2 i Sotenäs kommun 

2016/2080 LST beslut 2017-06-26, överklagande av beslut om förbud vid vite att släppa ut 
avloppsvatten på fastigheten Svälte 1:6 i Sotenäs kommun 
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2016/1715 
LST beslut 2017-06-27, överklagande av beslut om nekad strandskyddsdispens för 
utfyllnad samt föreläggande vid vite om återställande och förbud mot mark-
användning vid fastigheten Långevik 1:48 i Sotenäs kommun 

2017/007 LST beslut 2017-06-27, betydande miljöpåverkan från planerad vattenverksamhet på 
fastigheten Västra Rörvik 2:13 i Sotenäs kommun 

2017/531 MMD dom 2017-06-29, överklagande av beslut om tillstånd enligt miljöbalken för att 
anlägga och driva en biobränsleeldad panna i Munkedals kommun 

2017/007 LST beslut 2017-06-28, tillstånd enligt föreskrifterna för Gullmarns Naturvårds-
område för att ta ner tre bokar inom fastigheten Alsbäck 1:43 i Lysekils kommun 

2017/1213 Jordbruksverkets beslut 2017-06-22, beslut om användning av animaliska biprodukter 
för utfodring av djurparksdjur 

2016/2315 LST beslut 2017-06-30, överklagande av beslut om avgift för prövning av tillstånd 
till avloppsanläggning på fastigheten Bua 1:20 i Sotenäs kommun 

2017/007 LST beslut 2017-06-30, tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Sanne 62:1 på 
fastigheten Björnebön 1:5 i Munkedals kommun 

 Lysekils fullmäktiges protokoll 2017-06-21 § 85, uppföljningsrapport 2 2017 

2017/973 LST beslut 2017-07-03, beslut om vattenverksamhet avseende handikappramp 
på fastigheten Risdal 1:17 i Sotenäs kommun 

2017/505 LST beslut 2017-07-04, beslut gällande vattenverksamhet på fastigheten SVEE 
S:1 i Lysekils kommun 

2017/007 LST beslut 2017-07-05, betydande miljöpåverkan från planerad vattenverksamhet på 
fastigheten Skaftö-backa 3:4 m.fl. i Lysekils i kommun 

2017/007 
LST beslut 2017-07-06, strandskyddsdispens och dispens enligt föreskrifterna 
för Broälvens naturvårdsområde för rensning i och vid Broälvens fåra inom 
fastigheterna Hallind 3:23, Fjäll 1:8, Fjäll 1:4 och Medby 6:1 i Lysekils kommun 

2017/007 LST beslut 2017-06-30, tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Askum 
469:1 och 470:1 på fastigheten Ståleröd 1:2 i Sotenäs kommun 

2017/1281 Jordbruksverkets beslut 2017-07-04, beslut om hemisolering av djur som inte 
uppfyller kraven för införsel 

2015/260 Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) dom 2017-07-07, överklagande av beslut om 
detaljplan för del av Gravarne 3:1 och 3:6 i Kungshamn i Sotenäs kommun 

2017/1214 LST beslut 2017-07-18, säkerhet för täktverksamhet på fastigheten Håle 
Nedergård 2:38 i Sotenäs kommun 

2017/1158 LST beslut 2017-07-19, anmälan om vattenverksamhet avseende 
sänkning av båt för dykupplevelse på fastigheten Kleven 2:1 m.fl. i Sotenäs kommun 
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2017/1281 Jordbruksverkets beslut 2017-07-26, beslut om hemisolering av djur som inte 
uppfyller kraven för införsel 

2017/007 LST beslut 2017-08-08, ombyggnad av elnätet mellan Keberg 1:10, Skärperöd 
1:3, Östebo 1:13 och Kisteröd 1:1 i Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden. 
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MN § 23 

Presentation av ny personal 
Nyanställd personal presenterades för nämnden. 
 
Pia Bergenholtz, miljöhandläggare hälsoskydd och avlopp 
Lars Forsberg, miljöhandläggare avlopp 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen 
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Tobakstillsyn - utbildning 
Den som säljer tobak är skyldig att anmäla detta till miljönämnden i mellersta Bohuslän innan 
försäljningen påbörjas. Miljönämnden tar ut en avgift för anmälan samt tillsynen därefter. 
  
Tillsynen innebär bland annat att miljöenhetens handläggare kontrollerar att försäljningsstället 
uppfyller tobakslagens krav och att egentillsynsprogrammet upprätthålls och hålls levande. 
  
För att få sälja tobak måste man upprätta ett egentillsynsprogram där det bland annat framgår vem 
som ansvarar för försäljningen, hur man ska undvika att sälja tobak till personer under 18 år och hur 
personalen informeras om tobakslagens regler. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen 
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MN § 25 

Avstämning miljömålsarbete 
Miljöstrategen informerade nämnden om det pågående miljömålsarbetet i de tre kommunerna.  
 
Områden som arbetas med är bland annat; 

• Hållbar konsumtion 
• Ekologisk och klimatsmart mat 
• Information till projektet Ren kustlinje, strandstädning 

 
Miljöstrategen sitter med i olika projekt i de tre samverkande kommunerna, bl.a. Blå ÖP. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen 
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MN § 26 

Sommarens hantering av buller, lukt och livsmedelstillsyn - information 
Nämnden fick information kring sommarens hantering av buller, lukt och livsmedelstillsyn. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för att kontrollera att livsmedelsföretagen följer 
lagstiftningen. Det innebär bland annat att kommunerna registrerar och inspekterar företag som 
säljer, tillagar eller serverar livsmedel.  
 
Inom hälsoskyddsområdet utövas tillsyn som syftar till att skydda människors hälsa i bostäder, 
offentliga eller allmänna lokaler samt lokaler där människor får vård eller behandling. 
Miljöenheten arbetar med inomhusmiljöproblem som buller, fukt, mögel, radon, dålig ventilation 
och för höga eller för låga temperaturer. 
   
Tillsynsområdena omfattar både förebyggande arbete (egenkontroll) och åtgärder för att undanröja 
problem. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 27  Dnr MimB 2017/001 

Ekonomi 
Delårsrapporten för Sotenäs kommun har perioden januari till juni. Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän ingår i Sotenäs kommuns organisation och redovisar i enlighet med kommunens 
redovisningsrutiner.  
 
Ekonomen informerade arbetsutskottet om utfallet jan-juni och prognostiserat resultat för 2017. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2017-08-24 
Delårsbokslut Miljönämnden i mellersta Bohuslän jan-juni 2017 

 
Yrkande 

Per-Arne Brink (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks förslag och finner att nämnden antar denna. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ställer sig bakom redovisningen och lämnar delårsbokslutet 
vidare för beslut i kommunstyrelsen i Sotenäs kommun. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen, Sotenäs kommun 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2017-09-06 | §§ 20-35 

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

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
15(23)

 

 
 

MN § 28 

Förslag till utbildningsplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
2017 
 

 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 29  Dnr MimB 2017/1352 

Svar på initiativyrkanden enligt kommunallagen 4 kap, 17 § 
Miljöpartiet i Lysekil inkom med ett initiativyrkande till miljönämndens sammanträde den 19 april 
2017. Miljönämnden beslutade att bereda frågeställningarna. 
 
De åtgärder miljöpartiet i Lysekil efterfrågar ligger, när det gäller hela kommunernas arbete för att 
medverka till att Sverige når de nationella miljömålen, utanför nämndens myndighetsområde. För 
de arbetsuppgifter som ingår i nämndens reglemente finns en verksamhetsplan. Miljöstrategen, som 
på uppdrag av de tre samverkande kommunerna arbetar med att samordna kommunernas 
miljömålsarbete, bidrar till att tydliggöra miljömålsarbetet. De efterfrågade dokumenten och 
sammanställningarna för nämndens verksamhetsområde finns i nämndens verksamhetsplan. I 
samband med ny verksamhetsplan görs en översyn gällande uppföljning och förtydliganden i 
målkedjan.  

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2017-07-21 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-08-23 § 15 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att inte vidta några ytterligare åtgärder med anledning 
av initiativyrkandet från miljöpartiet i Lysekil. 

Skäl till beslut 
En sammanställning av nämndens arbetsuppgifter som leder till uppfyllnad av de nationella 
miljömålen finns idag i verksamhetsplanen. Nämnden har fått påpekande från kommunrevisionen 
att man vill se en tydligare koppling mellan kommunfullmäktiges mål och nämndens prioritering 
och uppföljning av verksamheten. Det arbetet pågår och kommer att redovisas i samband med 
förslag till verksamhetsplan för åren 2018-2020. För övriga delar av kommunernas verksamhet 
ansvarar respektive nämnd i de tre samverkande kommunerna. Övergripande ansvar för att 
kommunerna medverkar till att de nationella miljömålen nås ligger på respektive 
kommunfullmäktige. Beslut gällande mål och resursfördelning samt uppföljning fattas av respektive 
kommunfullmäktige i samband med budget för kommande år. 
Nämndens verksamhetsplan innehåller även en samanställning över de verksamheter som ingår i 
nämndens myndighetsansvar. I verksamhetsplanen redovisas uppskattad tidsåtgång för prövning 
och tillsyn och prioriteringar görs utifrån befintliga resurser. 
 

Skickas till 

Miljöpartiet i Lysekil, Inge Löfgren 
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MN § 30  Dnr MimB 2017/1335 

Återlämnande av miljötillsyn för jordbruk med mer än 400 
djurenheter, i Munkedals Kommun 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Munkedal anhöll om att få överta tillsyn för jordbruk med mer än 
100 djurenheter. Den 27 december 1994 fattade Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län beslut om 
att överlämna tillsynsansvaret till Munkedals kommun i enlighet med ansökan. Nu önskar 
miljönämnden i mellersta Bohuslän återlämna tillsynsansvaret till Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län. Förutsättningarna för tillsynen har förändrats på många sätt sedan 1994. Gränsen för vad som är 
anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och därmed har 
kommunalt tillsynsansvar, anmälningsplikt-C, har ändrats och ligger nu mellan 100 och 400 
djurenheter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Munkedals kommun som ansökte om övertagandet 
finns inte längre utan ingår sedan 1 januari 2013 i Miljönämnden i mellersta Bohuslän som är en 
samverkan på miljö- och hälsoskyddsområdet mellan Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. 
Det finns i dag inte något jordbruk med djurhållning med mer än 400 djurenheter registrerat i 
Munkedals kommun. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän bedömer att det inte finns resurser i organisationen för att 
bedriva miljötillsyn på så stora anläggningar. Kompetensutveckling och resurser läggs nu på att 
utveckla jordbrukstillsyn på jordbruk med djurhållning med upp till 400 djurenheter. 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-07-19 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-08-23 § 16 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
• återlämna tillsynsansvaret för tillståndspliktiga jordbruk med djurhållning med mer än 400 

djurenheter till Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Skäl till beslut 
Förutsättningarna som rådde vid förövertagandet av tillsynsansvaret för miljötillsyn på jordbruk 
med djurhållning har ändrats på många punkter. Gränsen för anmälningspliktig verksamhet, C-
verksamhet, har höjts till 100-400 djurenheter vilket innebär att de anläggningar som nämnden 
önskade överta nu ligger inom det kommunala tillsynsansvaret i och med förändringar i 
miljöprövningsförordningen. Nämndsorganisationen har förändrats i kommunen och i den nya 
organisationen strävar vi efter att ha så lika förutsättningar som möjligt i de tre kommunerna som 
ingår i samverkan gällande miljö- och hälsoskydd. 
Det finns i dag inte några registrerade B-objekt i Munkedals kommun. 

Skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, miljöskyddsenheten, 46282 VÄNERSBORG 
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MN § 31  Dnr MimB 2017/1336 

Återlämnande av tillsynsansvar enligt miljöbalken, för Sotenäs 
kommun 
Sotenäs kommun ansökte den 28 oktober 2004 om att få ta över tillsynen för viss tillståndspliktig 
verksamhet enligt 9 kapitlet miljöbalken samt för bergtäkter enligt 12 kapitlet miljöbalken. Den 3 
februari 2005 fattade Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut om att överlämna tillsynsansvaret 
i vissa delar i enlighet med ansökan. Nu önskar Miljönämnden i mellersta Bohuslän återlämna 
tillsynsansvaret till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Förutsättningarna för tillsynen har 
förändrats sedan 2005.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän bedömer att det inte finns tillräckliga resurser i organisationen 
för att bedriva miljötillsyn på de här anläggningarna. Kompetensutveckling och resurser läggs nu på 
att utveckla tillsynen av anmälningspliktiga verksamheter, anmälningsplikt-C. 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2017-07-19 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-08-23 § 17 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
1. Återlämna tillsynen enligt miljöbalken över tillståndspliktiga verksamheter med 

beteckningen B enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) om miljöfarliga verksamhet 
och hälsoskydd avseende  

• Hamnar med tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.10 
• Vindkraftverk med tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.90 samt 40.95 
• Leröy, tidigare Strannes Rökeri, organisationsnummer: 556051-4357 (enskilt objekt) 

 
2. Återlämna tillsynen över all täktverksamhet som Länsstyrelsen meddelat tillstånd till enligt 

miljöbalken. Återlämnandet gäller även ansvaret för slutbesiktning av täktområdena. 
 

Skäl till beslut 
Förutsättningarna som rådde vid förövertagandet av tillsynsansvaret för miljötillsyn har ändrats på 
många punkter. Nämndsorganisationen har förändrats i kommunen och i den nya organisationen 
strävar vi efter att ha så lika förutsättningar som möjligt i de tre kommunerna som ingår i 
samverkan gällande miljö- och hälsoskydd. 
 

Skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, miljöskyddsenheten, 46282 VÄNERSBORG 
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MN § 32  Dnr MimB 2017/1398 

Förslag till ny taxa tobak, i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun 
Miljöenheten har de senaste året börjat jobba mer med tobakstillsyn. Tillsynen innebär besök på 
skolgårdar, kontrollköp av tobak och vanliga tillsynsbesök. För tillfället har miljöenheten 76 
stycken registrerade verksamheter som säljer tobak i våra tre kommuner. Miljöenheten har märkt att 
tiden för tillsyn av tobak överskrider en timme. För att kunna utföra den grundliga tillsynen anser 
miljöenheten att vi behöver utöka tillsynstiden från en till två timmars. Avgiften skulle då totalt 
hamna på 1972kr/år. 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-08-23 § 18 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-08 
Förslag taxa Tobakslagen Sotenäs 2018 
Förslag taxa Tobakslagen Lysekil 2018 
Förslag taxa Tobakslagen Munkedal 2018 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
1. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommuner att ändra 

taxan enligt Tobakslagen så att årsavgiften för tobaksförsäljning motsvarar två timmars 
handläggning. 

 
Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 19b § Tobakslag (1993:581)  
 
Denna taxa träder ikraft den 2018-01-01. 

Skäl till beslut 
Tiden som läggs på tobakstillsyn motsvarar inte den nuvarande taxan som endast ligger på en 
timme. Behov finns av att höja taxan till två timmar per tillsynsbesök och år. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
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MN § 33  Dnr MimB 2017/1384 

Förslag till delegation av tillsyn enligt Lag (2017:435) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils 
kommun 
1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en produkt som kan 
användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, 
inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som 
innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. 
 
Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan om 
registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt skicka in ett 
egenkontrollprogram. 
 
Miljöenheten föreslår att ansvaret för tillsynen ska ligga på miljönämnden. 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-08-23 § 19 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-03 
Taxa E-cigarettlagen Sotenäs 2018 
Taxa E-cigarettlagen Lysekil 2018 
Taxa E-cigarettlagen Munkedal 2018 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
1. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommuner att delegera 

tillsyn enligt ”Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 

Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 46§ Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 

Skäl till beslut 
Ansvaret för den omedelbara tillsynen av e-cigarettförsäljningen ligger på kommunen. Ansvaret för 
övrig försäljningstillsyn det vill säga tobak och läkemedel ligger idag hos miljönämnden. 
Miljöenheten anser att miljönämnden är den kommunala myndigheten som är bäst lämpad att 
ansvara för tillsynen enligt ”Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”. 
Därför föreslår miljöenheten att kommunfullmäktige i respektive kommun delegerar ansvaret för 
tillsynen till miljönämnden. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
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MN § 34  Dnr MimB 2017/1384 

Förslag till ny taxa enligt Lag (2017:435) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun 
1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en produkt som kan 
användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, 
inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som 
innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. 
 
Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan om 
registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt skicka in ett 
egenkontrollprogram. 
 
För att miljönämnden ska kunna utföra tillsynen enligt Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare behöver nämnden ta ut en avgift. Miljönämnden bedömer att den årliga 
tillsynstiden i medeltal för varje tillsynsobjekt är 2 timmar och avgiften skulle då bli 1972 kronor 
per år.  

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-08-23 § 20 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-03 
Taxa E-cigarettlagen Sotenäs 2018 
Taxa E-cigarettlagen Lysekil 2018 
Taxa E-cigarettlagen Munkedal 2018 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
1. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommuner om att anta 

förslag till taxa för tillsyn enligt ”Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare” som motsvarar två timmars handläggning. 

2. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommuner om att anta 
en timtaxa om 986 kronor per timme för tillsyn enligt ”Lag (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare”. 

 
Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 46§ Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 
 
Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. 
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forts. MN § 34 Dnr MimB 2017/1384 

Skäl till det föreslagna beslutet 
Enligt miljöenhetens erfarenhet med tillsyn av tobaksförsäljning så räcker inte en timmes 
handläggningstid för att genomföra en tillsyn på e-cigaretter av god kvalité. Miljöenheten föreslår 
därför att tillsynsavgiften baseras på två timmars handläggning. I dagsläget hamnar den årliga taxan 
på 1972 kronor. 
 

Skickas till 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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MN § 35 

Miljöchefen informerar 
Miljöchefen informerade nämnden om våren/sommarens sanering av tjockolja som läckte ut vid en 
bunkring av ett fartyg utanför Skagen. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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