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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö" Kungshamn, samt på distans via Teams, 2021-09-15 kl. 09.00 - 12.00 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
 
Närvarande på distans; 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Nina J Andersson (KD) tjänstgörande ers. 
Linda Wighed (M) 
Christoffer Wallin (SD) 
 

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

Närvarande 
ersättare 

 
 
 
 
 

 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Maria Bylund, miljöchef 
Johanna Törnqvist, miljöhandläggare §§ 37-43 
 
 

Magnus Karlsson, miljöhandläggare § 44 
Daniel Olofsson, miljöhandläggare § 45 
Staffan Niemi, miljöhandläggare § 45 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare Stig-Arne Helmersson (C) 

Justering Kommunhuset, 2021-09-20 kl. 13:30 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Stig-Arne Helmersson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2021-09-15 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-09-21 - 2021-10-12 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MN § 30 

Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
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MN § 31 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2021-05-10   -  2021-08-22 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-09-01 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 32 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2021-05-10  -  2021-08-22. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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MN § 33 

Miljöchefen informerar 
Nämnden informerades kort om bl.a. 

• Rättviksmodellen - som innebär att kommunal tillsyn faktureras i efterhand och präglas av 
dialog för kommuner som vill förbättra kommunikationen med sina företagare.  

• Uppföljning av ärendebalans - följs upp månadsvis och indelas i kategorierna miljöskydd, 
naturvård, livsmedel och hälsoskydd. 

• Uppföljning av sommaren 2021 - information om trängseltillsyner, livsmedelskontroll och 
tillsyn krogbuller som genomförts under sommaren 2021. 

• Personalläget på miljöenheten 
 

 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 34  MIMB 2021/001 

Revidering av dokumenthanteringsplan för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 
Kommunstyrelsen, som är kommunens arkivmyndighet, antog 2020-10-28 § 176 Riktlinjer för 
ersättningsskanning att gälla från 2021-01-01, som möjliggör för kommunen att digitalisera 
ärendehanteringen och på så sätt effektivisera arbetssätt och processer. Ersättningsskanning innebär 
att merparten av alla pappershandlingar som inkommer till kommunen skannas in. Den digitala 
versionen ersätter därefter pappershandlingen som i sin tur gallras. 
Dock får inte en handling, oavsett format, gallras om inte ett gallringsbeslut finns och det är 
dokumenthanteringsplanen som fungerar som nämndens gallringsbeslut. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns nu gällande dokumenthanteringsplan behöver därför revideras 
för att gallring av pappershandlingar inkomna från och med 2021-01-01 som tillhör ärenden 
upprättade 2021 och senare ska kunna genomföras. 
 
En handlingstyp kan dessutom ha olika dignitet och värde beroende på dess informationsinnehåll 
och det kan röra sig om både högt och lågt informationsvärde inom respektive handlingstyp och 
kategori. Exempelvis bör avtal, kontrakt och överenskommelser som är verksamhetskritiska eller 
som i övrigt har stor ekonomisk eller juridisk betydelse inte ersättningsskannas.  
 
I den reviderade dokumenthanteringsplanen framgår det i vilket format som respektive handling ska 
finnas i. Detta tydliggör vilka handlingar som ska finnas på papper och digital, endast digitalt eller 
endast på papper. Anges endast format digitalt är det likställt med gallringsbeslut för en eventuell 
pappershandling. Ersättningsskanning gäller enbart handlingar som tillhör ärenden upprättade 2021 
och senare. Detta framgår i inledningen av dokumenthanteringsplanen under rubriken 
Ersättningsskanning. För handlingar tillhörande ärenden upprättade 2020 eller tidigare gäller 
dokumenthanteringsplan antagen av Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 70   

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-09-01 § 14 
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2021-07-08 
Dokumenthanteringsplan MimB förslag 2021-07-08 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar dokumenthanteringsplan daterad 2021-07-08 för 
miljönämndens verksamhetsområden och beslutar att allmänna handlingar ska gallras i enlighet 
med denna från och med 2021-01-01. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän förtydligar att ersättningsskanning av handlingar och gallring 
av de samma endast får göras om dessa tillhör ärenden upprättade 2021 och senare. För gallring 
retroaktivt, och av handlingar som inte dokumenterats i dokumenthanteringsplanen, krävs separata 
gallringsbeslut.    
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forts. MN § 34 MIMB 2021/001 

Skickas till 

Nämndsekreterare 
Förvaltningschef 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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MN § 35  MIMB 2021/001 

Helårsprognos, maj och juni 
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 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-09-01 § 15 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-08-19 
Helårsprognos för maj månad 
Helårsprognos för juni 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 § 36  MIMB 2021/001 

Grundläggande granskning 2021 
Inför revisionens Grundläggande granskning 2021 och dess dialog med Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän den 19 oktober önskar revisionen skriftliga svar på ett antal specifika frågor. Ärendet 
avser nämndens svar på dessa frågor.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-09-01 § 16 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-06-24 
 

Yrkande 

Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att svara revisionen i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-06-24. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Stig-Arne Helmerssons förslag och finner att nämnden antar detta. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att svara revisionen i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande 2021-06-24. 

 

Skickas till 

Lydia Andersson Lydia.Andersson@se.ey.com 
Petra Hasselöf 
Samhällsbyggnadschef 
Arbetsutskott 
 
 
 
 
  

mailto:Lydia.Andersson@se.ey.com
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MN § 37  MIMB 2019/1895 

Sotenäs Ellene 1:411 - tillstånd försäljning av tobaksprodukter 
Miljönämnden mottog en ansökan avseende stadigvarande tobaksförsäljning från Filmrullen i 
Göteborg AB gällande en tobaksautomat placerad på restaurang Bella Gästis i Hunnebostrand, 
Sotenäs kommun.  
 
För att få ett tobaksförsäljningstillstånd ska de sökande kunna visa att de är lämpliga att bedriva 
försäljning av tobaksprodukter. Verksamheten ska även kunna uppvisa ett lämpligt 
egenkontrollprogram. Miljönämnden har därför genomfört en utredning av sökandens personliga 
och ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Utredningen visar på uppgifter som 
tyder på att egenkontrollprogrammet inte är lämpligt för tobaksförsäljning.  
 
Miljönämndens förslag till beslut är att inte lämna tobaksförsäljningstillstånd till Filmrullen i 
Göteborg AB för tobaksförsäljning på restaurang Bella Gästis i Sotenäs kommun.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-09-01 § 17 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-20 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
1. Inte lämna tillstånd till Filmrullen i Göteborg AB med organisationsnummer 556431–4838, 

om stadigvarande tobaksförsäljning på restaurang Bella Gästis på fastigheten ELLENE 
1:411 i Sotenäs kommun. 

2. Filmrullen i Göteborg AB med organisationsnummer 556431–4838, ska betala en avgift om 
7070 kr motsvarande 7 timmars handläggning, faktura skickas separat. 

Beslutspunkt 1. fattas med stöd av 5 kapitlet 2–3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. 
Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 8 kapitlet 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter och av kommunfullmäktige fastställd taxa. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2021-08-20. 
 

Skickas till 

Sökande 
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MN § 38  MIMB 2019/2046 

Sotenäs Smögenön 98:1 - tillstånd försäljning av tobaksprodukter 
Miljönämnden mottog en ansökan avseende stadigvarande tobaksförsäljning från Filmrullen i 
Göteborg AB gällande en tobaksautomat placerad på Smögens Hafvsbad på Smögen i Sotenäs 
kommun.  
 
För att få ett tobaksförsäljningstillstånd ska de sökande kunna visa att de är lämpliga att bedriva 
försäljning av tobaksprodukter. Verksamheten ska även kunna uppvisa ett lämpligt 
egenkontrollprogram. Miljönämnden har därför genomfört en utredning av sökandens personliga 
och ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Utredningen visar på uppgifter som 
tyder på att egenkontrollprogrammet inte är lämpligt för tobaksförsäljning.  
 
Miljönämndens förslag till beslut är att inte lämna tobaksförsäljningstillstånd till Filmrullen i 
Göteborg AB för tobaksförsäljning på Smögens Hafvsbad i Sotenäs kommun.   
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-09-01 § 18 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-20 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
1. Inte lämna tillstånd till Filmrullen i Göteborg AB med organisationsnummer 556431-4838, 

om stadigvarande tobaksförsäljning på Smögens Hafvsbad på fastigheten ELLENE 1:458 i 
Sotenäs kommun. 

2. Filmrullen i Göteborg AB med organisationsnummer 556431–4838, ska betala en avgift om 
7070 kr motsvarande 7 timmars handläggning, faktura skickas separat. 

Beslutspunkt 1. fattas med stöd av 5 kapitlet 2–3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. 
Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 8 kapitlet 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter och av kommunfullmäktige fastställd taxa. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2021-08-20. 
 

Skickas till 

Sökande 
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MN § 39  MIMB 2019/2048 

Sotenäs Smögenön 73:3 - tillstånd försäljning av tobaksprodukter  
Miljönämnden mottog en ansökan avseende stadigvarande tobaksförsäljning från Filmrullen i 
Göteborg AB gällande en tobaksautomat placerad på Skärets Krog och Konditori på Smögen i 
Sotenäs kommun.  
 
För att få ett tobaksförsäljningstillstånd ska de sökande kunna visa att de är lämpliga att bedriva 
försäljning av tobaksprodukter. Verksamheten ska även kunna uppvisa ett lämpligt 
egenkontrollprogram. Miljönämnden har därför genomfört en utredning av sökandens personliga 
och ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Utredningen visar på uppgifter som 
tyder på att egenkontrollprogrammet inte är lämpligt för tobaksförsäljning.  
 
Miljönämndens förslag till beslut är att inte lämna tobaksförsäljningstillstånd till Filmrullen i 
Göteborg AB för tobaksförsäljning på Skärets Krog och Konditori i Sotenäs kommun.   

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-09-01 § 19 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-20 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
1. Inte lämna tillstånd till Filmrullen i Göteborg AB med organisationsnummer 556431-4838, 

om stadigvarande tobaksförsäljning på Skärets Krog och Konditori på fastigheten ELLENE 
1:458 i Sotenäs kommun. 

2. Filmrullen i Göteborg AB med organisationsnummer 556431–4838, ska betala en avgift om 
7070 kr motsvarande 7 timmars handläggning, faktura skickas separat. 

Beslutspunkt 1. fattas med stöd av 5 kapitlet 2–3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. 
Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 8 kapitlet 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter och av kommunfullmäktige fastställd taxa. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2021-08-20. 
 

Skickas till 

Sökande 
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MN § 40  MIMB 2019/2051 

Sotenäs Ellene 1:458 - tillstånd försäljning av tobaksprodukter  
Miljönämnden mottog en ansökan avseende stadigvarande tobaksförsäljning från Filmrullen i 
Göteborg AB gällande en tobaksautomat placerad på restaurang Kanten i Hunnebostrand, Sotenäs 
kommun.  
 
För att få ett tobaksförsäljningstillstånd ska de sökande kunna visa att de är lämpliga att bedriva 
försäljning av tobaksprodukter. Verksamheten ska även kunna uppvisa ett lämpligt 
egenkontrollprogram. Miljönämnden har därför genomfört en utredning av sökandens personliga 
och ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Utredningen visar på uppgifter som 
tyder på att egenkontrollprogrammet inte är lämpligt för tobaksförsäljning.  
 
Miljönämndens förslag till beslut är att inte lämna tobaksförsäljningstillstånd till Filmrullen i 
Göteborg AB för tobaksförsäljning på restaurang Kanten i Sotenäs kommun.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-09-01 § 20 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-20 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
1. Inte lämna tillstånd till Filmrullen i Göteborg AB med organisationsnummer 556431-4838, 

om stadigvarande tobaksförsäljning på restaurang Kanten på fastigheten ELLENE 1:458 i 
Sotenäs kommun. 

2. Filmrullen i Göteborg AB med organisationsnummer 556431–4838, ska betala en avgift om 
7070 kr motsvarande 7 timmars handläggning, faktura skickas separat. 

Beslutspunkt 1. fattas med stöd av 5 kapitlet 2–3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. 
Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 8 kapitlet 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter och av kommunfullmäktige fastställd taxa. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2021-08-20. 
 

Skickas till 

Sökande 
 
  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2021-09-15 | §§ 30-45 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\MN\2021\MN 
protokoll 2021-09-15.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 15(16)
 

 
 

MN § 41  MIMB 2019/2052 

Sotenäs Smögenön 15:15 - tillstånd försäljning av tobaksprodukter  
Miljönämnden mottog en ansökan avseende stadigvarande tobaksförsäljning från Filmrullen i 
Göteborg AB gällande två tobaksautomater placerade på Hamnen 4 på Smögen i Sotenäs kommun.  
 
För att få ett tobaksförsäljningstillstånd ska de sökande kunna visa att de är lämpliga att bedriva 
försäljning av tobaksprodukter. Verksamheten ska även kunna uppvisa ett lämpligt 
egenkontrollprogram. Miljönämnden har därför genomfört en utredning av sökandens personliga 
och ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Utredningen visar på uppgifter som 
tyder på att egenkontrollprogrammet inte är lämpligt för tobaksförsäljning.  
 
 
Miljönämndens förslag till beslut är att inte lämna tobaksförsäljningstillstånd till Filmrullen i 
Göteborg AB för tobaksförsäljning på Hamnen 4 i Sotenäs kommun.  

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-09-01 § 21 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-20 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
1. Inte lämna tillstånd till Filmrullen i Göteborg AB med organisationsnummer 556431-4838, 

om stadigvarande tobaksförsäljning på Hamnen 4 på fastigheten ELLENE 1:458 i Sotenäs 
kommun. 

2. Filmrullen i Göteborg AB med organisationsnummer 556431–4838, ska betala en avgift om 
7070 kr motsvarande 7 timmars handläggning, faktura skickas separat. 

Beslutspunkt 1. fattas med stöd av 5 kapitlet 2–3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. 
Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 8 kapitlet 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter och av kommunfullmäktige fastställd taxa.  
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2021-08-20. 
 

Skickas till 

Sökande 
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MN § 42  MIMB 2019/2053 

Sotenäs Smögenön 1:418 - tillstånd försäljning av tobaksprodukter  
Miljönämnden mottog en ansökan avseende stadigvarande tobaksförsäljning från Filmrullen i 
Göteborg AB gällande en tobaksautomat placerade på restaurang Lagergrens på Smögen i Sotenäs 
kommun.  
 
För att få ett tobaksförsäljningstillstånd ska de sökande kunna visa att de är lämpliga att bedriva 
försäljning av tobaksprodukter. Verksamheten ska även kunna uppvisa ett lämpligt 
egenkontrollprogram. Miljönämnden har därför genomfört en utredning av sökandens personliga 
och ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Utredningen visar på uppgifter som 
tyder på att egenkontrollprogrammet inte är lämpligt för tobaksförsäljning.  
 
Miljönämndens förslag till beslut är att inte lämna tobaksförsäljningstillstånd till Filmrullen i 
Göteborg AB för tobaksförsäljning på restaurang Lagergrens i Sotenäs kommun.  

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-09-01 § 22 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-20 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
1. Inte lämna tillstånd till Filmrullen i Göteborg AB med organisationsnummer 556431-4838, 

om stadigvarande tobaksförsäljning på restaurang Lagergrens på fastigheten  
Smögenön 1:458 i Sotenäs kommun. 

2. Filmrullen i Göteborg AB med organisationsnummer 556431–4838, ska betala en avgift om 
7070 kr motsvarande 7 timmars handläggning, faktura skickas separat. 

Beslutspunkt 1. fattas med stöd av 5 kapitlet 2–3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. 
Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 8 kapitlet 1 § lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter och av kommunfullmäktige fastställd taxa.  
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2021-08-20. 
 

Skickas till 

Sökande 
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MN § 43  MIMB 2019/2054 

Lysekil Lingådde 1:5 - tillstånd försäljning av tobaksprodukter  
Miljönämnden mottog en ansökan avseende stadigvarande tobaksförsäljning från Filmrullen i 
Göteborg AB gällande två tobaksautomater placerade på Vann Spa, Hotell och Konferens i Brastad, 
Lysekils kommun.  
 
För att få ett tobaksförsäljningstillstånd ska de sökande kunna visa att de är lämpliga att bedriva 
försäljning av tobaksprodukter. Verksamheten ska även kunna uppvisa ett lämpligt 
egenkontrollprogram. Miljönämnden har därför genomfört en utredning av sökandens personliga 
och ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Utredningen visar på uppgifter som 
tyder på att egenkontrollprogrammet inte är lämpligt för tobaksförsäljning.  
 
Miljönämndens förslag till beslut är att inte lämna tobaksförsäljningstillstånd till Filmrullen i 
Göteborg AB för tobaksförsäljning på Vann i Lysekils kommun.  

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-09-01 § 23 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-20 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att inte lämna tillstånd till Filmrullen i Göteborg AB 
med organisationsnummer 556431-4838, om stadigvarande tobaksförsäljning på Vann Spa, Hotell 
och Konferens på fastigheten LINGÅDDE 1:5, i Lysekil kommun.  
 
Beslutspunkten fattas med stöd av 5 kapitlet 2–3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter.  
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2021-08-20. 
 

Skickas till 

Sökande 
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MN § 44  MIMB 2021/1281 

Ansökan om strandskyddsdispens för tillfälligt boende i sjöbod på 
fastigheten Vägga Skärgård 3:1 i Sotenäs kommun 
Den 7 maj 2021 inkom en ansökan om strandskyddsdispens för tillfälligt boende i befintlig sjöbod 
på Mellom-Hamphomlen, fastigheten Vägga Skärgård 3:1 i Sotenäs kommun.  
 
Sökanden har sedan år 2010 arrenderat marken från Sotenäs kommun för uthyrning, arrangemang 
och konferens. Sjöboden har tidigare använts till yrkesfiskare och byggnaden var därför undantagen 
från strandskyddsbestämmelserna för den verksamheten.  
 
2007 meddelade miljö- och byggnämnden bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av ett 
266m2 stort bryggdäck (inklusive sjöbod) samt renovering av befintlig sjöbod. Beslutet villkorades 
med att anläggningen skall utföras enligt inlämnade ritningar samt att bryggdäcket och området i 
anslutning till sjöboden inte får privatiseras utan skall vara tillgänglig för allmänheten. 
 
Länsstyrelsen meddelade 2008-06-18 dispens för en 14m2 stor bastu/förråd på befintligt brygga. 
Efter att sökanden byggt bastu/förråd på 20 m2 meddelade Länsstyrelsen 2010-10-28 en dispens för 
utökningen av byggnaden.  
 
På platsen finns idag ett 266 m2 stort bryggdäck på vilket det står en sjöbod 38 m2, en bastu med 
förråd 20 m2, en toalett 4 m2 samt ett skärmtak 3,5 m2. Toaletten och sjöboden är kopplat till 
kommunalt VA. Omkringliggande klipphällar har även använts för uppställning av en badtunna. På 
bryggan sitter en skylt med företagets namn, hemsidadress och telefonnummer dit man kan ringa 
för att boka lokalen. 
 
Verksamheten ansöker nu om dispens för att inreda och använda befintlig sjöbod för tillfälligt 
övernattning för små sällskap. Sökanden har angett som särskilda skäl att den sökta åtgärden  
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
samt behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området. 
 
Förvaltningen bedömer att det inte finns särskilda skäl att ge strandskyddsdispens för ändrad 
användning av befintlig sjöbod för att tillåta tillfälliga övernattningar på den aktuella platsen. 
Arbetsutskottets förslag till beslut till nämnden är att avslå ansökan om dispens. 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-09-01 § 24 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-18 
 

Yrkande 

Stig-Arne Helmersson (C) yrkar på att bordlägga ärendet. 
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forts. MN § 44 MIMB 2021/1281 

Max Jansson (LP), Nina J. Andersson (KD) och Eva Abrahamsson (M) yrkar bifall till Stig-Arne 
Helmerssons förslag. 
 
Gunilla Ryberg (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå ansökan om dispens. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Stig-Arne Helmerssons m.fl. förslag mot Gunilla Rybergs förslag 
och finner att nämnden antar Stig-Arne Helmerssons m.fl. förslag. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att bordlägga ärendet.  

 

Beslut skickas till 

Sökande, för kännedom. 
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MN § 45  

Livsmedel - utbildning 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för att kontrollera att livsmedelsföretagen följer 
lagstiftningen. Det innebär bland annat att kommunen registrerar och inspekterar företag som säljer, 
tillagar eller serverar livsmedel. 
 
Inom nämndens tre kommuner finns 459 livsmedelsverksamheter inkl. dricksvattenanläggningar 
registrerade, varav ca 125 är sommarverksamheter och resterande är åretruntverksamheter.  
 
Nämnden informerades om vilka myndigheter och nationella och EU-lagstiftningar som 
förekommer inom livsmedelskontrollen samt hur kontrollerna bedrivs av miljöenheten. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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