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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2021-06-02 kl 09.00 - 12.00 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) på distans 
Stellan Welin (S) §§ 23-29 på distans 
Tina Ehn (MP) tjänstgörande ersättare §§ 21-22 på 
distans 
Per-Arne Brink (S) på distans 
Linda Wighed (M) på distans 
Mathias Johansson (SD) tjänstgörande ersättare på 
distans 
 

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

Närvarande 
ersättare 

Nina J Andersson (KD) på distans 
Tina Ehn (MP) §§ 23-29 på distans 

 

Övriga deltagare Maria Bylund, miljöchef 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
Övriga deltagare på distans: 
Eveline Savik, förvaltningschef 
Hanna Persson, miljöhandläggare §§ 26-27 
Rebecka Olsson, miljöhandläggare §§ 28-29 
 

 

Justerare Yngve Larsson (L) 

Justering Kommunhuset, 2021-06-07 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Yngve Larsson (L) 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2021-06-02 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-06-08 - 2021-06-29 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MN § 21  

Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställer dagordningen. 
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MN § 22 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2021-03-29  -  2021-05-09 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 23 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2021-03-29  -  2021-05-09. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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MN § 24 

Miljöchefen informerar 
Nämnden informerades kort om; 

• Bemanningsläget på miljöenheten 
• Pågående arbetet med Lysekils Översiktsplan (ÖP) 
• Livsmedelskontrollen, tertialrapport nr 1, 2021 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 25  MIMB 2021/001 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tertialrapport för januari-april 
2021 
I ärendet presenteras Miljönämnden i mellersta Bohusläns tertialrapport för januari – april 2021.  
Redovisningen omfattar ekonomiskt utfall, personalfrågor samt uppföljning av målrapporteringen.  

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-05-07 
Tertialrapport januari – april 2021 

 
Yrkande 

Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag att godkänna upprättad 
tertialrapport per april 2021. 

 
Propositionsordning 

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

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns godkänner upprättad tertialrapport per april 2021.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner, för kännedom 
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MN § 26  MIMB 2019/2333 

Detaljhandelstillstånd för försäljning av tobaksprodukter på 
fastigheten Södra Hamnen 11:5 i Lysekil kommun  
Miljönämnden mottog en ansökan avseende stadigvarande tobaksförsäljning från Spel & 
Godishörnan i Lysekil AB i Lysekil kommun. För att få ett tobaksförsäljningstillstånd ska de 
sökande kunna visa att de är lämpliga att bedriva försäljning av tobaksprodukter. Miljönämnden har 
därför genomfört en utredning av sökandens personliga och ekonomiska förhållanden samt övriga 
omständigheter. Utredningen visar på flertalet uppgifter som tyder på att tillräcklig lämplighet inte 
kan uppvisas av de sökande. 
 
Miljöenhetens förslag till beslut är att inte lämna tobaksförsäljningstillstånd till Spel & Godishörnan 
i Lysekil AB i Lysekil kommun.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-04-08 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att inte lämna tillstånd till Spel & Godishörnan i 
Lysekil AB, 556959-7312, om stadigvarande tobaksförsäljning på fastigheten Södra Hamnen 11:5, 
Drottninggatan 42 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 2021-04-08. 
 

Beslutet skickas till 

Spel & Godishörnan i Lysekil AB, Drottninggatan 42, 45331 LYSEKIL 
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MN § 27  MIMB 2021/550 

Detaljhandelstillstånd för försäljning av tobaksprodukter på 
fastigheten Brodalen 6:1 i Lysekil kommun  
Miljönämnden mottog en ansökan avseende tillfällig tobaksförsäljning från Brodalens Närlivs AB i 
Lysekil kommun. För att få ett tobaksförsäljningstillstånd ska de sökande kunna visa att de är 
lämpliga att bedriva försäljning av tobaksprodukter. Miljönämnden har därför genomfört en 
utredning av sökandens personliga och ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. 
Utredningen visar på flertalet uppgifter som tyder på att tillräcklig lämplighet inte kan uppvisas av 
de sökande. 
 
Miljöenhetens förslag till beslut är att inte lämna tobaksförsäljningstillstånd till Brodalens Närlivs 
AB i Lysekil kommun.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-05-10 
 

Yrkande 

Max Jansson (LP), Stig-Arne Helmersson (C) Mattias Johansson (SD), Yngve Larsson (L) och 
Linda Wighed (M) yrkar på att lämna tillstånd till Brodalens Närlivs AB. 
 
Per-Arne Brink (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att inte lämna tillstånd till Brodalens 
Närlivs AB. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Max Jansson m.fl. förslag mot Per-Arne Brinks förslag och finner 
att nämnden antar Per-Arne Brinks förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner följande beslutsgång: 

• ja-röst för Per-Arne Brinks förslag 
• nej-röst för Max Jansson m.fl. förslag 

 

Omröstningsresultat 
Med 3-ja röster för Per-Arne Brinks förslag mot 6-nej röster för Max Jansson m.fl. förslag antar 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän Max Jansson m.fl. förslag. Se omröstningsbilaga. 
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forts. MN § 27 MIMB 2021/550 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att lämna tillstånd till Brodalens Närlivs AB,  
(556957-3107), om tillfällig tobaksförsäljning mellan beslutsdatum, till och med den 30 april 2022 
på fastigheten Brodalen 6:1, Brobergsvägen 3 i Brastad.  
 
Beslutspunkten fattas med stöd av 5 kapitlet 2–3 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter.  

Skäl till beslut 

Enligt 5 kap. 2 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) får tillstånd endast beviljas den 
som visar att hen med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter 
i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med 
de krav som ställs upp i denna lag. 
 
För att beviljas tillstånd att sälja tobak i detaljhandel ska tillsynsmyndigheten pröva sökandes 
vandel, vilket innefattar ekonomisk skötsamhet, förekomst av tidigare brottslig belastning samt 
sökandes ekonomiska förhållanden i övrigt. Särskilt graverande ska det vara när sökande varit 
inblandad i brottslig verksamhet som har anknytning till rörelsen, ekonomisk brottslighet och 
tobaksrelaterad brottslighet (Prop. 2017/18:156 s.63). 
 
Innan försäljningstillstånd kan komma i fråga för någon som är brottsligt belastad, har varit 
ekonomiskt misskötsam eller fått ett tidigare försäljningstillstånd återkallat måste sökanden visa att 
han eller hon under en viss tid har levt laglydigt och varit ekonomisk skötsam (Prop. 2017/18:156 s. 
63). Som exempel på ekonomisk misskötsamhet kan nämnas misskötta skatte och 
avgiftsinbetalningar (Prop. 1994/95:89 s. 103 f). 
 
En prövning av lämpligheten ska göras i varje enskilt fall och en helhetsbedömning måste göras av 
den ekonomiska skötsamheten. Av den utredning som genomförts framgår att Skatteverket har 
utfärdat 11 betalningsuppmaningar sedan april 2019 till mars 2020. Vid kreditupplysningen noteras 
att revisorn riktat kritik mot bolagets sätt att sköta betalningen av skatter och avgifter. Upprepade 
tillfällen med försenade skattebetalningar är ett tecken på ekonomisk olämplighet vilket 
miljönämnden ser allvarligt på. 
 
Sökanden behöver under en viss tid visa att hen levt ekonomiskt skötsam. Bolaget har inte fått 
några betalningsuppmaningar sedan mars 2020 enligt Skatteverkets remiss. Bolaget har under de 
femton senaste månaderna inte haft några anmärkningar som ifrågasätter den sökandens lämplighet 
att inneha ett tobakstillstånd.  
 
Ovanstående skäl ligger till grund för att miljönämnden i mellersta Bohuslän anser det skäligt att 
lämna tillstånd om tillfällig tobaksförsäljning. Med ovanstående motivering görs bedömningen att 
tillräcklig lämplighet kan uppvisas samt att tillräckligt lång tid har förflutit för att visa att den 
sökande levt ekonomisk skötsam. 
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forts. MN § 27 MIMB 2021/550 

 
Den sökande har emellertid inkommit med ett yttrande. Miljönämnden bemöter synpunkterna i 
yttrandet på följande sätt:  
 
I yttrandet hänvisar den sökande till att ärendets utredning baserar sig till stor del på den utredning 
som genomfördes vid den sökandets tidigare sökta tillstånd från den 17 oktober 2019. 
Miljönämnden vill förtydliga att det endast är sökandebolaget som utreds i detta ärende. Beslutet 
från den 21 oktober 2020 redogörs på grund av att det är en del av detta ärendes beslutsunderlag för 
att exempelvis göra en bedömning om tillräckligt med tid har passerat sedan föregående ansökan. 
Men även för att kunna jämföra vilken grund det tidigare beslutet fattades på, med den utredning 
som skett i detta ärende.  
 
Den sökande har noterat felaktigheter i underlaget i förslag till beslut. När dessa felaktigheter 
påpekades ändrades dessa formuleringar i detta tjänsteutlåtande.  
I yttrandet nämner sökanden att handläggaren inte valt att upplysa nämnden om att beslutet i  
Förvaltningsrätten inte vunnit laga kraft, då det är överklagat. Handläggaren har inte fått 
information från domstolarna eller sökanden om att förvaltningsrättens dom är överklagad till högre 
instans.  
 
I yttrandet noterar sökanden att miljönämnden redovisat betalningsanmärkningar från januari 2019 
till mars 2020. Då utredningarna för tobakstillstånd ska genomföras tre år tillbaka i tiden är detta 
redigerat i detta tjänsteutlåtande från april 2019 till mars 2020.  
 

Information 

Väsentliga förändringar som kan ha betydelse för ert tobakstillstånd ska meddelas kommunen, till 
exempel ändring av PBI. 
 

Beslutet skickas till 

Brodalens Närlivs AB, Brobergsvägen 3, 454 92, BRASTAD 
 
 
 
 

Protokollsanteckning 
Eva Abrahamsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga. 
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forts. MN § 27 MIMB 2021/550 

Omröstningsbilaga 
 

Namn Parti Ja Nej 
Eva Abrahamsson M X  
Stig-Arne Helmersson C  X 
Stellan Welin S  X 
Linda Wighed M  X 
Per-Arne Brink S X  
Yngve Larsson L  X 
Mathias Johansson  SD  X 
Gunilla Rydberg MP X  
Max Jansson LP  X 
    
Summa  3 6 
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forts. MN § 27 MIMB 2021/550 

Reservation 
 
 
 
 
Reservation ärende 2021/550 
 
Jag reserverar mig mot beslutet att medge tillfällig tobaksförsäljning då jag delar förvaltningens 
bedömning att praxis om tre år bör vidhållas.  
Instämmer även i förvaltningsrättens bedömning och nämndens tidigare beslut.    
 
 
Eva Abrahamsson  
Kungshamn 2021-06-02 
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MN § 28  MIMB 2021/104 

Strandskyddsdispens för Brygga på fastigheten Malmön 1:325 i 
Sotenäs kommun 
Ärendet gäller en ca 5 meter lång och 1,3 meter bred träbrygga utan vattenkontakt på rubricerad 
fastighet. Bryggan bedöms vara en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och som 
inte kan lösas utanför strandskyddat område. Åtgärden anses inte motverka strandskyddets syfte så 
vid en samlad bedömning finns det särskilda skäl att ge dispens för åtgärden med föreslagna villkor. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-05-07 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för en brygga på 
fastigheten Malmön 1:325 i Sotenäs kommun med stöd av 7 kapitlet 18 b § och 18 c § punkt 3 
miljöbalken. 
 
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 

Villkor 
Bryggan ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar. 
På bryggan får inga anordningar uppföras som riskerar att avhållas från att tillfälligt vistas på 
platsen, till exempel bord, stolar, vindskydd.  

 
Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2021-05-07. 
 

Beslut skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen: vastragotaland@lansstyrelsen.se för granskning 
Sotenäs kommun: sbf@sotenas.se för kännedom 
 
  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:sbf@sotenas.se
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MN § 29 

Utbildning - enskilda avlopp 
Nämnden fick information och utbildning inom tillsynsområdet - enskilda avlopp; 

• Nationella miljömål som berör små avlopp 
• Varför ska avloppsvatten renas? 
• Miljöpåverkan vid utsläpp av orenat avloppsvatten 
• Olika reningstekniker som passar olika ändamål och platser 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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