
 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-07 | §§ 36-45 

Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, samt på distans via Teams 2022-09-07 kl 09.00 - 12.15 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Marianne Olsson (S) 
Per-Arne Brink (S) på distans 
Linda Wighed (M) 
Terje Skaarnes (SD) 
 

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

Närvarande 
ersättare 

Tina Ehn (MP) 
Mathias Johansson (SD) 
 

 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Maria Bylund, miljöchef 
Hanna Persson, miljöhandläggare §§ 41-45 
 

Åsa Behrman, administratör 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare Marianne Olsson (S) 

Justering Kommunhuset, 2022-09-13 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Marianne Olsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2022-09-07 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-09-14 - 2022-10-05. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-07 | §§ 36-45 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 2(15)
 

 
 

Innehållsförteckning 

Fastställande av dagordning ................................................................................................................. 3 
Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................................................. 4 
Meddelande .......................................................................................................................................... 5 
Miljöchefen informerar ........................................................................................................................ 6 
Prognos för helårsutfall, maj och juni .................................................................................................. 7 
Remissvar gällande förslag till ny översiktsplan i Sotenäs kommun................................................... 8 
Ansökan om strandskyddsdispens för pålad brygga på fastigheten Näverkärr 1:8 i Lysekil kommun
 ............................................................................................................................................................ 10 
Föreläggande om rättelse gällande befintlig brygga på fastigheten Näverkärr 1:8 i Lysekil kommun
 ............................................................................................................................................................ 12 
Föreläggande om rättelse om strandskyddsöverträdelse på fastigheten Ed 1:16 i Lysekil kommun 13 
Ansökan om strandskyddsdispens för muddring på fastigheten Vik 1:7 i Sotenäs kommun ............ 14 

 

 
 
 
 
 

  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2022-09-07 | §§ 36-45 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(15)
 

 
 

MN § 36 

Fastställande av dagordning 
 
 

Yrkande 

Per-Arne Brink (S) yrkar bifall till fastställande av utsänd dagordning. 
 

Propositionsordning 

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

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställer dagordningen. 
 
Ärende som utgick; 

• Utbildning - behovsutredning 
 
 
 
 
 
 

Protokollsanteckning 
Ville ta upp ett remissvar från Miljönämnden på en plan i Lysekil; Fossa 1:116 (bebyggelse på helt 
oexploaterad naturmark (häll, skog) med plansprängningar), som fattats på delegation, med 
nämndens ledamöter och visa några bilder från området i fråga. Nämnden röstade om frågan skulle 
läggas till dagordningen men förslaget röstades ned med muntlig acklamation av nämndens 
ledamöter 
 
Gunilla Rydberg, Mp Lysekil, 
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MN § 37 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-05-02   -  2022-08-14 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-08-24 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 38 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2022-05-02  -  2022-08-14 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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MN § 39 

Miljöchefen informerar 
Nämnden informerades kort om bl.a.; 

• Uppföljning tillsyn sommaren 2022  
• Uppföljning ärendebalans 
• Underlag för Utredning gällande Miljönämnden i mellersta Bohuslän, skickas ut separat till 

nämnden för kännedom 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 40  MIMB 2022/001 

Prognos för helårsutfall, maj och juni 
Ärendet avser helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis. Helårsprognosen pekar mot 
ett resultat i linje med budget. 
 
Nämnderna gör månadsvisa budgetuppföljningar efter februari, mars, maj, juni, september, oktober 
och november. 
 
Vid negativ helårsprognos jämfört med budget beslutar nämnden om åtgärder för att nå ett 
helårsresultat i nivå med budget. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-08-24 § 21 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2022-07-08 
Helårsprognos för juni månad.  
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2022-06-10 
Helårsprognos för maj månad.  
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner lämnad helårsprognos för maj och juni månad.   
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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MN § 41  MIMB 2022/1214 

Remissvar gällande förslag till ny översiktsplan i Sotenäs kommun   
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har fått möjlighet att yttra sig gällande översiktsplanen i 
Sotenäs kommun.  
 
Miljönämnden har lämnats utrymme att yttra sig angående granskningshandlingen för Sotenäs 
kommuns översiktsplan. Granskningen följer på ett samråd som hölls sommaren 2021.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-08-24 § 22 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2022-08-16 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har följande synpunkter på rubricerat förslag till översiktsplan:  
• B10 – Inom området finns vattensalamander. Det behöver beaktas. 
• Vindkraft Valla - det finns uppgifter om häckande rovfågel i närområdet. Det behöver 

beaktas. 
 
 

Skickas till 

Planenheten, mbk@sotenas.se  
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forts. MN § 41 MIMB 2022/1214 

 

Protokollsanteckning 
Synpunkter på Översiktsplan för Sotenäs, från Miljöpartiet de Gröna  
 
1.Mp anser att ett 140 ha stort område som är planerat som industriområde är olämpligt.  
*I området finns skyddsvärda träd och områden klassade med höga naturvärden. 
 
*Vattenskyddsområdet runt Dale vatten ligger inom det planerade verksamhetsområdet.  
 
*Inom verksamhetsområdet finns förorenade områden som behöver omhändertas / saneras 
2.Långeviksbergen B14 har visat sig innehålla höga naturvärden med rödlistade arter, djur och 
växter och bör utgå i nuvarande omfattning. 
 
3.En naturvårdsplan för Sotenäs kommun behöver tas fram, samt inventering av kustens 
ålgräsängar. 
 
3.En planerad djuphaven i Hovenäset bör tas bort, då en sådan hamn kommer ha stor påverkan på 
havsmiljön. 
 
3.Jordbruksmarken bör skyddas från exploatering. 
 
Mvh Tina Ehn Gunilla Rydberg för Miljöpartiet de gröna   
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MN § 42  MIMB 2022/944 

Ansökan om strandskyddsdispens för pålad brygga på fastigheten 
Näverkärr 1:8 i Lysekil kommun 
Den 21 april 2022 inkom en ansökan om strandskyddsdispens för en befintlig brygga på fastigheten 
Näverkärr 1:8. Platsen anses inte lämplig för en brygga på grund av otillräckligt vattendjup. Vid en 
samlad bedömning anses bryggan påverka livsvillkoren för växt- och djurlivet negativt och inga 
särskilda skäl finns för att lämna strandskyddsdispens.  
 
Den 26 april 2022 meddelade miljönämnden den sökande att nämnden överväger att avslå ansökan 
om strandskyddsdispens. 
 
Den 10 maj 2022 inkom den sökande med en komplettering till ansökan. De ändrar ansökan från en 
flytbrygga till en pålad brygga.  
 
Det finns inte några särskilda skäl att ge strandskyddsdispens för en pålad brygga på den aktuella 
platsen. Bryggan motverkar även strandskyddets syfte. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-08-24 § 23 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-07-06 

Yrkande 

Terje Skaarnes (SD) yrkar på att bevilja ansökan om strandskyddsdispens. 
 
Marianne Olsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå ansökan om 
strandskyddsdispens 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Terje Skaarnes förslag mot Marianne Olsson och arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden antar Marianne Olsson och arbetsutskottets förslag. 

 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän avslår, med stöd av 7 kapitlet 15§ miljöbalken (1998:808), 
ansökan om strandskyddsdispens gällande en pålad brygga på fastigheten Näverkärr 1:8 i Lysekil 
kommun. 
 
Sökande ska betala en avgift om 8400 kr motsvarande 8 timmars handläggning med stöd av  
27 kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av kommunfullmäktige fastställd taxa, faktura skickas 
separat. 
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forts. MN § 42 MIMB 2022/944 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2022-07-06. 
 

Skickas till 

Sökande  
Länsstyrelsen i Västra Götaland  
Lysekils kommun, plan- och bygg, för kännedom  

 

 

 

Reservation 
Terje Skaarnes (SD) reserverar sig mot beslutet.  
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MN § 43  MIMB 2020/1787 

Föreläggande om rättelse gällande befintlig brygga på fastigheten 
Näverkärr 1:8 i Lysekil kommun 
Miljönämnden mottog två anmälningar under 2020 gällande en 50 meter lång flytbrygga på 
Näverkärr 1:8 i Lysekils kommun. Flytbryggan har upprättats utan strandskyddsdispens och bedöms 
påverka djur- och växtlivet negativt. Vid en samlad bedömning anses det skäligt att flytbryggan och 
tillhörande anordningar ska avlägsnas.  
 
Flytbryggan har upprättats utan strandskyddsdispens och bedöms påverka växt- och djurlivet 
negativt. Bryggan och tillhörande anordningar ska därför avlägsnas.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-08-24 § 24 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-07-06 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att förelägga   
 med stöd av 26 kap. 9 § och 7 kap 15 § 

miljöbalken att vidta följande åtgärder på fastigheten Näverkärr 1:8 i Lysekils kommun:  
• Avlägsna flytbryggan inklusive fästen på land och fästen i vatten i form av järnrör och 

kedjor.  
• Åtgärderna i punkten ovan ska vara genomförda senast tre månader efter beslutet mottagits. 

 
Med hänvisning till 27 kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av kommunfullmäktige fastställd 
taxa ska  betala en avgift om 
5250 kr motsvarande 5 timmars handläggning, faktura skickas separat.  
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2022-07-06. 
 

Skickas till 

Fastighetsägaren 
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MN § 44  MIMB 2022/266 

Föreläggande om rättelse om strandskyddsöverträdelse på fastigheten 
Ed 1:16 i Lysekil kommun 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän mottog ett tips om en varaktig placerad husbåt utanför 
fastigheten Ed 1:16 i Lysekils kommun. Husbåten har legat på platsen mellan mars och juli 2022.  
 
Miljönämnden bedömer att husbåten är att betrakta som en byggnad och anser det skäligt att ägaren 
avlägsnar husbåten från strandskyddat område.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-08-24 § 25 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-07-20 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän förelägger , 
med stöd av 7 kap 13 och 15 §§ och 26 kap. 1 och 9 §§ miljöbalken (1998:808) att:  

• avlägsna sin husbåt från strandskyddat område senast fyra veckor efter att detta beslut 
mottagits.  

• meddela miljönämnden genom foto och markering på en kartbild var husbåten placerats, 
rivits eller omhändertagits på annat sätt, senast fyra veckor efter att detta beslut mottagits.  

 
Med hänvisning till 27 kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av kommunfullmäktige fastställd 
taxa ska  betala en avgift om 5250 kr motsvarande  
5 timmars handläggning, faktura skickas separat.  
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2022-07-20. 
 

Skickas till 

Ägaren till husbåten 
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MN § 45  MIMB 2022/1233 

Ansökan om strandskyddsdispens för muddring på fastigheten Vik 1:7 
i Sotenäs kommun 
Den 13 juni 2022 inkom en ansökan om strandskyddsdispens för en muddring av befintlig båtränna 
och hamnbassäng på fastigheten Vik 1:7. Vid en samlad bedömning anses muddring förändra 
livsvillkoren för växt- och djurlivet negativt och inga särskilda skäl finns för att lämna 
strandskyddsdispens. Områdets strandskyddsvärden bedöms väga tyngre än den enskildes intresse. 
 
Det finns inte särskilda skäl att ge strandskyddsdispens för muddring på den aktuella platsen och 
åtgärden motverkar strandskyddets syfte. 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-08-24 § 26 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-07-14 
 

Yrkande 

Gunilla Rydberg (MP) och Max Jansson (LP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå 
ansökan om strandskyddsdispens. 
 
Terje Skaarnes (SD) yrkar på att bevilja ansökan om strandskyddsdispens 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Gunilla Rydberg, Max Jansson och arbetsutskottets förslag mot 
Terje Skaarnes förslag och finner att nämnden antar Gunilla Rydberg, Max Jansson och 
arbetsutskottets förslag. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns avslår med stöd av 7 kapitlet 15§ miljöbalken (1998:808) 
ansökan om strandskyddsdispens för muddring på fastigheten Vik 1:7 i Sotenäs kommun. 
 
Sökande ska betala en avgift om 8400 kr motsvarande 8 timmars handläggning med stöd av  
27 kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av kommunfullmäktige fastställd taxa, faktura skickas 
separat. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2022-07-14. 
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Skickas till 

Ombud  
Länsstyrelsen i Västra Götaland  
Sotenäs kommun, plan- och byggenheten 
 
 

Reservation 

Terje Skaarnes (SD) reserverar sig mot beslutet. 




