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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn samt på distans via Teams, 2022-10-12 kl. 09.00 - 12.00 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Marianne Olsson (S) 
Per-Arne Brink (S) på distans §§ 46-53 
Linda Wighed (M) 
Terje Skaarnes (SD) 
Nina J Andersson (KD) tjänstgörande ersättare  
§§ 54-58 
 
 

Yngve Larsson (L) 
Gunilla Rydberg (MP) tjänstgörande ersättare, på 
distans 
Max Jansson (LP) tjänstgörande ersättare 
 
 

Närvarande 
ersättare 

Nina J Andersson (KD) §§ 46-53 
 

 
 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Maria Bylund, miljöchef 
Hanna Persson, miljöhandläggare § 55, på distans 
 

Magnus Karlsson, miljöhandläggare § 57 på 
distans 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare Linda Wighed (M) 

Justering Kommunhuset, 2022-10-12  

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Linda Wighed 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2022-10-12 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-10-13 - 2022-11-03 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(19)
 

 
 

MN § 46 

Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen med följande ändring; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Helårsprognos september, dnr 2022/001 
 
Ärende som utgår; 

• Internbudget 2023 - ändras till informationspunkt 
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Sid: 4(19)
 

 
 

MN § 47 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-08-15   -  2022-09-18 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-09-27 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 48 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2022-08-15  -  2022-09-18. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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MN § 49  MIMB 2022/001 

Sammanträdestider 2023 
Förslag på sammanträdestider har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram för samtliga 
nämnder för 2023. Enligt gällande reglemente ska nämndernas sammanträden samordnas med 
tidpunkterna för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.  
 
Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidsplanen och för att minska handläggningstiden.  
Tid för facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd. 
 
Tid för sammanträde är planerade främst på onsdagar, undantag kan förekomma. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-09-27 § 31 
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2022-09-20 
Sammanträdestider 2023 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställer följande sammanträdestider 2023: 

För Miljönämnden i mellersta Bohuslän; 
11/1, 1/3, 19/4, 24/5, 6/9, 11/10, 29/11 

För Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott;  
15/2, 5/4, 10/5, 23/8, 26/9, 15/11 

Följande tidpunkter avsätts för facklig samverkan; 
20/2, 13/3, 17/4, 15/5, 18/9, 9/10, 20/11 
 
Nämndssammanträdet 1/3 ska hållas i Munkedals kommun och sammanträdet 11/10 ska hållas  
i Lysekils kommun. Vid dessa sammanträden bjuder nämnden in SBN/BN presidiet och 
samhällsbyggnadscheferna i respektive kommuner för respektive sammanträde. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive kommuner, för kännedom 
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Sid: 7(19)
 

 
 

MN § 50   

Miljöchefen informerar 
Nämnden informerades kort om bl.a.; 

• Pågående personalrekrytering 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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Sid: 8(19)
 

 
 

MN § 51  MIMB 2022/001 

Delårsrapport för januari-augusti 2022 
Vid årets slut väntas fyra verksamhetsmål vara helt uppfyllda och två i hög grad uppfyllda. 
Periodens utfall är -1,3mnkr vilket är i nivå med budget och även för helåret prognostiseras ett 
resultat i nivå med budget. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-09-27 § 32 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2022-09-16 
Miljönämndens tertialrapport daterad 2022-09-16 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner upprättad delårsrapport per augusti,  
daterad 2022-09-16. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive kommuner 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
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Sid: 9(19)
 

 
 

MN § 52  MIMB 2022/001 

Prognos för helårsutfall, september 
Ärendet avser helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.   
 
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 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2022-10-07 
Helårsprognos för september månad 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner lämnad helårsprognos.   
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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Sid: 10(19)
 

 
 

MN § 53  MIMB 2022/001  

Behovsutredning för Miljönämnden i mellersta Bohusläns 
ansvarsområde 2023–2025 
För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen ansvar för att se till att miljönämnden i mellersta Bohuslän har tillräckliga 
resurser för att systematiskt kunna genomföra sitt uppdrag. För att skapa förutsättningar för det har 
denna behovsutredning tagits fram. Den bygger på en gemensam modell för Västra Götalands län 
och Hallands län.  
 
Behovsutredningen omfattar myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddet samt 
livsmedelskontrollen och tobak och receptfria läkemedel. Utredningen är flerårig för att kunna visa 
hur tillsynen behöver utvecklas för att bättre bidra till att nå miljömålen samt anpassas till 
förändrade förutsättningar med avseende på lagstiftning och de verksamheter som tillsynen riktar 
sig mot.  
 

Resursbehov 
Årets behovsutredning visar på ett totalt resursbehov för 2023 (år 1) på cirka 20 årsarbetare 

Behovet jämfört med föregående års behovsutredning 
Det samlade behovet 2023 ligger i stort sett i linje med den bedömning som gjordes förra året.  
 

Förändring under kommande 3-årsperioden  
Resursbehovet är ganska konstant över den här treårsperioden. Under perioden 2023–2024 är det en 
större del av livsmedelskontrollen som behöver vara skattefinansierad. Detta på grund av ändrad 
lagstiftning och det arbetet som behöver göras i en övergångsperiod. 
 

Jämförelse mellan behov och resurser 
Det skiljer 2,5 årsarbetare mellan behov och tillgängliga resurser. Om medel inte tillförs så medför 
skillnaden mellan beräknat behov och tillgängliga resurser att nämnden kommer behöva prioritera 
bort cirka 2500 timmar 2023. 
 

Finansiering av tillsynen  
Av de fastställda behoven 2023 går 52% att avgiftsfinansiera. Resterande 48% måste 
skattefinansieras. Om medel inte tillsätts så behöver nämnden vid sin prioritering av den 
behovsprioriterade tillsynen lägga större fokus på den avgiftsfinansierade tillsynen för att klara en 
budget i balans trots att det inte alltid är där störst nytta för miljö och hälsa uppnås. 
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forts. MN § 53 MIMB 2022/001  

Särskilt viktiga områden inom det behovsprioriterade arbetet  
Inom det behovsprioriterade arbetet bedöms följande områden särskilt viktiga att lyfta fram för 
prioritering om inte hela behovet kan täckas under kommande år:  
 

• Tillsyn av spolplattor och båtupptagningsplatser 
• Tillsyn av byggavfall 
• Tillsyn inom vattenskyddsområden 
• Inventering av enskilda avlopp 
• Delta i arbetet med VA-planering i Sotenäs och Lysekils kommuner 
• Tillsyn inomhusmiljö i bostäder (egenkontroll) 
• Fortsätta arbetet med digitaliseringen med fokus på E-tjänster 
• Införande av nytt avgiftssystem inom livsmedelskontrollen 

 
Inom de andra tillsynsområdena behöver också nya taxor tas fram.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-09-27 § 34 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2022-09-15 
Bilaga 1 Behovsutredning 2022–2024 
Bilaga 2 Underlag för behovsutredning 2022-2024 

 
Yrkande 

Gunilla Ryberg (MP) yrkar på återremiss av behovsutredningen för mer detaljerad beskrivning av 
de områden som inte kommer att prioriteras utifrån de förslag som behovsutredningen föreslagit för 
nämnden att prioritera under kommande mandatperiod. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller senare och 
finner att ärendet ska av göras på dagens sammanträde. 
 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden antar denna. 
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Sid: 12(19)
 

 
 

forts. MN § 53 MIMB 2022/001  

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta behovsutredning för miljönämnden i mellersta 
Bohusläns ansvarsområde 2023–2025. Prioritering av den behovsorienterade verksamheten ska 
göras utifrån följande punkter: 
 

• Tillsyn av spolplattor och båtupptagningsplatser 
• Tillsyn av byggavfall 
• Tillsyn inom vattenskyddsområden 
• Inventering av enskilda avlopp 
• Delta i arbetet med VA-planering i Sotenäs och Lysekils kommuner 
• Tillsyn inomhusmiljö i bostäder (egenkontroll) 
• Fortsätta arbetet med digitaliseringen med fokus på E-tjänster 
• Införande av nytt avgiftssystem inom livsmedelskontrollen 

 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive kommuner 
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MN § 54  MIMB 2022/001 

Internbudget 2023 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Nämnden informerades om handläggningen och förslag till internbudget 2023. 
 
Inför beslut om internbudget återkommer förvaltningen med förslag till nämndmål om hållbar 
utveckling, minskad klimatpåverkan, näringslivsklimat och attraktiv arbetsgivare. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 55  MIMB 2022/018 

Remiss om medborgarförslag om att förbjuda vedeldning inom 
samhällen i Sotenäs kommun 
Ett medborgarförslag har inkommit gällande att förbjuda vedeldning i Sotenäs kommuns samhällen. 
Medborgaren framhåller att vedeldning inom samhällen skapar luftburna partiklar samt lukt som 
utgör en olägenhet och hälsofara. Konsekvenser av förslaget skulle kunna innebära en viss positiv 
effekt på människors hälsa och samtidigt innebära negativa ekonomiska följder för de individer som 
använder eldning som uppvärmningssystem för sina bostäder. 
 
Miljönämndens bedömning är att det inte finns lagligt stöd till att införa ett totalt förbud mot 
vedeldning inom Sotenäs kommuns samhällen. 40 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd fastslår att kommunen får meddela föreskrifter om tillfälligt förbud mot 
småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom särskilt angivna områden. Det finns rättspraxis 
från Mark- och miljööverdomstolen som slagit fast att det är allt för ingripande att besluta om totala 
eldningsförbud. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-09-27 § 29 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-01-17 
Medborgarförslag om eldningsförbud i Sotenäs kommuns samhällen 

 

Yrkande 

Stig-Arne Helmersson, Marianne Olsson (S) och Gunilla Ryberg (MP) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Stig-Arne Helmersson, Marianne Olsson, Gunilla Ryberg och 
arbetsutskottets förslag och finner att nämnden antar detta. 

 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget om att 
förbjuda vedeldning inom Sotenäs kommuns samhällen. 
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forts. MN § 55 MIMB 2022/018 

Skäl till det föreslagna beslutet 

Miljönämndens bedömning är att det inte finns lagligt stöd till att införa ett totalt förbud mot 
vedeldning inom kommunens samhällen. 40 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd fastslår att kommunen får meddela föreskrifter om tillfälligt förbud mot småskalig 
eldning med vissa fasta bränslen inom särskilt angivna områden. 
 
På grund av de hälsorisker som är förknippade med småskalig vedeldning finns det ett flertal domar 
från Mark- och miljööverdomstolen om vedeldning och domstolen har uttalat att ett totalt 
eldningsförbud vore alltför ingripande och att det inte stämmer överens med praxis. 
   
Huruvida rök faktiskt är en störning beror på hur mycket rök det är fråga om, vilket i praktiken styrs 
av dels avståndet mellan skorstenen och den som upplever störningarna, dels hur frekvent röken 
förekommer. Generellt går det utifrån praxis att säga att vedeldning i tätbebyggda områden endast 
får ske i begränsad utsträckning. För att miljönämnden ska ingripa är det en förutsättning att det 
handlar om störningar som kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfälliga. 
Samtidigt är det svårt att sätta en måttstock för luktstörningar på samma sätt som med exempelvis 
buller eller temperatur. Här spelar avståndet och antalet eldningstillfällen stor roll. Utifrån praxis 
går det samtidigt att konstatera att man får tåla luktstörningar från vedeldning vid några tillfällen i 
veckan. 
 
Utefter praxis finns det ett visst utrymme att skärpa de restriktioner som idag finns i de lokala miljö- 
och hälsoskyddsföreskrifterna gällande eldning. Miljönämnden har dock inte fått in klagomål eller 
andra indikationer på att eldning upplevs som ett större problem inom tätbebyggda områden i 
Sotenäs kommun och bedömer det därför inte motiverat att i dagsläget införa fler generella 
begränsningar. För att mer långtgående krav och restriktioner ska kunna ställas måste en bedömning 
göras i varje enskilt fall. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen, Sotenäs kommun 
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MN § 56  MIMB 2022/1703 

Förslag till reviderad delegationsordning på grund av ny lagstiftning 
1 augusti 2022 trädde Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Försäljning av dessa 
produkter är enligt lagen anmälningspliktig till kommen och kommunen har ett tillsynsansvar över 
försäljningen. Dessa förändringar innebär att miljönämnden behöver anpassa delegationsordningen 
utefter de nya bestämmelserna. 
 
Den nya lagen innebär några mindre ändringar i lagen om tobak och likande produkter (2018:2088) 
men framför allt så upprättas ett nytt regelverk för tobaksfria nikotinprodukter. Den införs bland 
annat krav på att försäljning av dessa produkter ska anmälas till kommen, regler kring 
marknadsföring samt åldersgräns. Kommunen får även ett tillsynsansvar över försäljningen. Detta 
nya regelverk innebär att miljöhandläggaren får utökade arbetsuppgifter. Delegationsordningen 
behöver därför revideras för att omfatta den nya lagstiftningen. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-09-27 § 35 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-08-16 
Förslag till delegationsordning för tobak och tobaksfria nikotinprodukter 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta den föreslagna delegationsordningen.  
 

Skäl till det föreslagna beslutet 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska anpassa sig utefter förändringarna som följer med  
Lag (2022:1257) om tobak och liknande produkter. Syftet med förslaget till delegationsordningen är 
att avlasta nämnden så kallade rutinärenden för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning 
med snabbare beslutsvägar och kortare handläggningstider. 
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MN § 57  MIMB 2020/447 

Föreläggande om att upphöra med camping inom strandskydd på 
fastigheterna Dalskogen 1:11, 1:14 och 1:15 i Lysekil kommun 
Ärendet gäller Gullmarsbadens camping i Lysekils kommun som pågått sedan 60-talet. År 2015 
inkom ett klagomål att campingverksamhet starta efter några års uppehåll. Verksamhetsutövaren har 
uppmanats att antingen visa att verksamheten pågått utan avbrott sedan 60-talet eller komma in med 
en ansökan om strandskyddsdispens, så har inte skett. Miljönämnden föreslås därför att förelägga 
verksamhetsutövaren om att upphöra med camping inom strandskyddat område med ekonomiska 
konsekvenser för företager och en påverkan på besöksnäringen i Lysekils kommun.  
 
Verksamhetsutövaren har inte kunnat visa att verksamheten pågått kontinuerligt sedan campingen 
startade på 60-talet. Uppstarter 2015 skulle därför ha dispensprövats som en ny verksamhet. 
Verksamhetsutövaren har uppmanats vid två tillfällen att söka dispens för verksamheten utan 
resultat. Miljönämnden har inga möjligheter att meddela dispens för en åtgärd som en 
verksamhetsutövare inte sökt någon dispens för. Miljönämnden kan inte heller tvinga någon att söka 
strandskyddsdispens. Miljönämnden förelägger därför verksamhetsutövaren att upphöra med 
campingverksamhet inom strandskyddat område och ta bort anläggningar som möjliggör camping 
som t.ex. elstolpar från strandskyddat område. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-09-27 § 30 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-09-16 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän förelägger Tollenäs Group AB, 556745-8822, med stöd av  
26 kap 9§ miljöbalken och bestämmelserna i 7 kap miljöbalken om strandskydds att senast  
31 december 2022; 
 

1. upphöra att använda mark inom strandskyddat område på fastigheterna Dalskogen 1:11, 
1:14 och 1:15 för uppställning av husvagnar, husbilar och tält. Befintlig servicebyggnad kan 
fortfarande användas för de villavagnar som står utanför strandskyddat område. 

2. avlägsna anordningar som möjliggör camping t.ex. el-stolpar, kablar, skyltning från 
strandskyddat område. 

 
Med hänvisning till 27 kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av kommunfullmäktige fastställd 
taxa ska Tollenäs Group AB, Vallenvägen 18, 444 60, Stora Höga betala en avgift om 9450 kr 
motsvarande 9 timmars handläggning, faktura skickas separat.  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 18(19)
 

 
 

forts. MN § 57 MIMB 2020/447 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2022-09-16. 
 
 

Skickas till 

Tollenäs Group AB, Vallenvägen 18, 44460 Stora Höga 
Lysekil kommun, planochbygg@lysekil.se 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 19(19)
 

 
 

MN § 58 

Utbildning, Miljösamverkan Väst 
Miljösamverkan Väst syftar till att effektivisera miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen i Västra Götaland och Halland. Miljösamverkan har i uppgift att ge stöd 
och vägledning i myndigheternas tillsyns- och kontrollarbete. Arbetet bedrivs till stor del i 
projektform med fokus på tillsyn och kontroll, service samt kompetens- och verksamhetsutveckling. 
Miljösamverkan ska även fungera som informations- och kunskapsspridare. 
 
Samverkan ska medföra att: 

• utnyttja resurserna bättre 
• får en större gemensam kunskapsbas 
• göra likartade bedömningar som ger en mer enhetlig tillsyn 
• ha ett likartat sätt att arbeta utifrån samma värderingar 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen.  
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