
 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2019-02-27 | §§ 15 - 28 

Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2019-02-27 kl 09.00 - 12.00 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Per-Arne Brink (S) 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Yngve Larsson (L) 
Petter Nilsson (LP) 
 

Ulf Nilsson (S) 
Christoffer Rungberg (M) 
Christoffer Wallin (SD) 
Stellan Welin (S) 

Närvarande 
ersättare 

Nina J Andersson (KD) 
Torgny Grahl (C)  
Max Jansson (LP) 
Mathias Johansson (SD) 
 
 

Gunilla Rydberg (MP) 
Marie Sellin Larsson (C) 
Björn Ström (MP) 
Linda Wighed (M) 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef §15-19 
Maria Bylund, miljöchef 
Hanna Persson, miljöhandläggare §23 
Johanna Törnqvist, miljöhandläggare §27 
 

Maria Ceder Askman, sekreterare 
Helena Jonsson, ekonom §19 
Magnus Karlsson, miljöhandläggare §24-25 

Justerare Petter Nilsson (LP) 

Justering Kommunhuset, 2019-03-04 kl. 13:00 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Petter Nilsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2019-02-27 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-03-04 - 2019-03-25. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
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MN § 15 

 
Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen med följande ändring; 
 
Ärende som tillkommer; Ansökan om strandskyddsdispens för bastu på fastigheten HOVENÄS 
1:231 i Sotenäs kommun 
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MN § 16 

 
Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2019-01-07  - 2019-01-27 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2019-02-13 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 17 

 
Meddelande 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden enligt utsänt underlag daterat 2019-01-
07 - 2019-01-27. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2019-02-27 | §§ 15 - 28 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2019\2019-02-27\Kallelser och protokoll\MN protokoll 
2019-02-27.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 6(23)
 

 
 

MN § 18 

 
Konferenser och kallelser 
Inga konferenser och kallelser är aktuella 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av information 
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MN § 19  2019/34 

 

Ekonomi - bokslut 
Miljöchefen presenterade bokslutsrapporten för 2018. 

Beslutsunderlag 

Bokslutsrapport 2018 - Miljönämnden 
Tjänsteutlåtande bokslut 2018 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta bokslut för 2018 utvisande ett underskott om 
302 000 kr att fördelas mellan Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner enligt fördelnings-
nyckel. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner 
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MN § 20  2018/1844   

 
Remiss - En anpassning av bestämmelser till EU´s nya 
kontrollförordning 

Beskrivning av ärendet 

Lysekils kommun har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade departementspromemoria. 
Lysekils kommun har bett miljönämnden i mellersta Bohuslän svara på remissen. 
Regeringskansliet, Näringsdepartementet, vill ha kommunens svar senast 1 april 2019. Hela 
departementspromemorian finns att läsa på denna länk: 
https://www.regeringen.se/48d13b/contentassets/2d90237bc528435890e86d6da9e9aa40/ds-41-
2018-web.pdf 
I promemorian föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och 
växtskyddsmedel. 
Den nya kontrollförordningen ((EU) 2017/625) ersätter den nuvarande kontrollförordningen ((EG) 
nr 882/2004). Förordningen ska tillämpas på flera nya områden. Utöver livsmedel, foder, djurhälsa 
och djurskydd, omfattar förordningen även offentliga kontroller avseende skyddsåtgärder mot 
växtskadegörare, användning och försäljning av växtskyddsmedel, avsiktlig utsättning i miljön (det 
vill säga odling) av genetiskt modifierade organismer för livsmedels- och foderproduktion samt 
animaliska biprodukter. Det förtydligas även att förordningen omfattar kontroller på områdena 
ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, samt användning och märkning av 
skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och traditionella specialiteter 
samt vissa kontroller av handelsnormer. Den nya kontrollförordningen innebär generellt sett en 
översyn av den nuvarande lagstiftningen.  
I promemorian föreslås ändringar i epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658), 
livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, lagen 
(2006:806) om provtagning på djur, m.m., lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m., lagen 
(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, lagen 
(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, djurskyddslagen (2018:1192) och miljöbalken. 
Förslagen till lagändringar föreslås träda i kraft den 14 december 2019. 
 
 
Ändringarna innebär i huvudsak följande: 
Uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska används i berörda lagar. 
Bestämmelser om rätt för den som utför offentlig kontroll att få tillträde till områden och lokaler 
m.m. samt åtkomst till upplysningar och handlingar vid kontrollen samt om aktörernas skyldighet 
att lämna hjälp, utvidgas till att gälla även den som utför annan offentlig verksamhet. 
De bemyndiganden som finns i de olika lagarna om offentlig kontroll utvidgas till att även omfatta 
annan offentlig verksamhet. Det gäller även bemyndiganden om rätt att meddela föreskrifter om 
avgifter. 



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2019-02-27 | §§ 15 - 28 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2019\2019-02-27\Kallelser och protokoll\MN protokoll 
2019-02-27.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 9(23)
 

 
 

Forts. MN § 20 

 
Nya bemyndiganden införs som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt 
att meddela föreskrifter om skyldighet för aktörer att lämna uppgifter om sin verksamhet. 
Bestämmelser om tystnadsplikt för dem som utövar offentlig kontroll eller annan offentlig 
verksamhet införs. 
Myndigheter som utövar offentlig kontroll ges i vissa fall rätt att köpa in produkter utan att 
identifiera sig, i syfte att kontrollera att produkterna uppfyller gällande krav (s.k. mystery 
shopping). 
Det införs även en skyldighet för kontrollmyndigheterna att ha ett ändamålsenligt 
rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av den nya 
kontrollförordningen. 
Det införs en obligatorisk skyldighet att kontrollmyndigheterna efterhandsdebiterar den utförda 
offentliga kontrollen, jämfört med idag då myndigheterna års debiterar i början av varje kalenderår. 
 

Slutsats 

Miljöenheten tycker i stort att förslagen om anpassningen av bestämmelserna om kontroll i 
livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning är bra. 
 
Miljöenheten är lite orolig för om efterhandsdebitering av offentlig kontroll kommer att fungera. 
Det svåraste blir att förklara för små verksamheter som i dagsläget endast har kontroll vartannat 
eller vart tredje år varför de får en så stor räkning. I dagsläget betalar de en mindre summa varje år. 
Ett exempel på en verksamhet som har kontroll vart tredje år i vårt fall blir 1240 kr varje år eller 
3720 kr vart tredje år. En bra vägledning från livsmedelsverket är en nödvändighet och bör finnas 
tillgängliga för kommunerna i god tid innan lagen träder i kraft. Detta för att kunna informera våra 
verksamheter om förändringen. Miljöenheten vill även poängtera att vår verksamhet kommer 
troligen aldrig bli till 100% avgiftsfinansierad utan viss del kommer att behöva täckas via 
skattemedel, tex obefogade klagomål, iRASFF ärenden, interna och externa remisser, råd och 
information, mm. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
Förslagen i departementspromemorian ”En anpassning av bestämmelser om kontroll i 
livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning” är bra med synpunkten att Livsmedelsverket ska 
ta fram en vägledning om avgifterna i god tid innan lagen träder i kraft.  
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Forts. MN § 20 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar om att förslagen i departementspromemorian ”En 
anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning” är bra 
med synpunkten att Livsmedelsverket ska ta fram en vägledning om avgifterna i god tid innan lagen 
träder i kraft.  
 
 

Beslutet skickas till 

Näringsdepartementet 
Lysekils kommun 
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MN § 21 

 
Tillsynsplan receptfria läkemedel 

Beskrivning av ärendet 

Denna tillsynsplan är den operativa tillsynsmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på 
tillsyn av receptfria läkemedel inom detaljhandel uppfylls av myndigheten. Den gemensamma 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän är behörig myndighet för tillsyn utifrån lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel i Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner. Tillsyn utförs vanligen med 
tillsynsmetoderna inspektion, revision och kontrollköp. Anmälan och beslut om sanktioner vid 
försäljning av receptfria läkemedel handläggs av Läkemedelsverket. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för tillsynen vid cirka 25 försäljningsställe av 
receptfria läkemedel. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta förvaltningens förslag till tillsynsplan för 
receptfria läkemedel 2019. 
 

Bilaga 

Tillsynsplan för receptfria läkemedel 2019 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta förvaltningens förslag till tillsynsplan för 
receptfria läkemedel 2019. 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekil för kännedom 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2019-02-27 | §§ 15 - 28 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och 
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2019\2019-02-27\Kallelser och protokoll\MN protokoll 
2019-02-27.docx

 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 12(23
)
 

 
 

 

MN § 22 

 
Tillsynsplan tobak och liknande produkter 

Beskrivning av ärendet 

Denna tillsynsplan är den operativa tillsynsmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på 
tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter uppfylls av myndigheten. Den 
gemensamma Miljönämnden i mellersta Bohuslän är behörig myndighet för tillsyn utifrån denna lag 
i Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner. Ansvaret innefattar tillsyn vid försäljning av tobak och 
e-cigaretter samt begränsning av rökning i offentliga miljöer. Tillsyn utförs vanligen med 
tillsynsmetoderna inspektion och revision. I tillsynen ingår också prövning av ansökan, kontrollköp 
och beslut om sanktioner för att uppnå rättelse. Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för den 
operativa tillsynen vid cirka 70 försäljningsställen.  
 
En ny tobakslag träder i kraft under 2019 och kommer att innebära en del större förändringar. 
Tillståndsplikt med formell ansökan och prövning som görs av den kommunala organisationen 
Tillstånd krävs även för att sälja tobak från utlandet 
Förbud mot självbetjäning 
Utökade områden med rökförbud, till exempel i entréer, på perronger, lekplatser och även på 
uteserveringar 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta förvaltningens förslag till tillsynsplan för lag 
(2018:2088) om tobak och liknande varor  
 

Bilaga 

Tillsynsplan för tobak och liknande varor 2019 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta förvaltningens förslag till tillsynsplan för lag 
(2018:2088) om tobak och liknande varor  
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekil för kännedom 
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MN § 23 

 
Information om tillsynsbesök av Länsstyrelsen gällande tobak 
Miljöhandläggare informerade nämnden om hur arbetet skall bedrivas och vilka krav miljöenheten 
har på sig för att genomföra dessa tillsynsbesök. 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 24 

 

Strandskydd - Avslut ärende Långevik 1:48  

Sökande 

Sotenäs Camping AB, Blåsippevägen 6, c/o Mona Ottosson, 53 500, Kvänum, Sverige 

Beskrivning av ärendet 

Miljönämnden förelade år 2016 sökanden att avlägsna utfyllnadsmaterial inom ett ca 800 
kvadratmeter stort område samt återställa marken till den nivå som var 2006 samt förbjöd att en del 
av området närmast stranden nyttjades för campingändamål. Åtgärden att avlägsna 
utfyllnadsmaterial förelades sökanden 17 oktober 2018 av Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
(härefter kallad miljönämnden). Undertecknad handläggare besökte platsen 25 januari 2019 för att 
följa upp föreläggandet efter förfrågan ifrån sökanden. Undertecknad konstaterar att 
utfyllnadsmassor har avlägsnats med undantag för en smal tarm som lämnats kvar för att skydda 
befintlig VA-ledning, se bilaga 1. Miljöenheten bedömer att den utförda åtgärden är tillräcklig för 
att uppfylla miljönämndens föreläggande. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljönämnden avslutar ärendet.  

Skäl för beslutet 

Miljönämnden bedömer att sökanden har utfört de åtgärder som framgår av miljönämndens 
föreläggande daterat 17 oktober 2018 §56. Ärendet avslutas utan ytterligare åtgärder.  

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att avsluta ärendet. 
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MN § 25 

 
Ansökan om strandskyddsdispens för bastu på fastigheten HOVENÄS 
1:231 i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Sökande har hos miljönämnden den 15 mars 2018 ansökt om strandskyddsdispens för en 
bastubyggnad på fastigheten HOVENÄS 1:231 i Sotenäs kommun. Miljönämnden bedömer att det 
inte finns särskilda skäl att meddela strandskyddsdispens för en bastubyggnad på den sökta platsen. 
Miljönämndens arbetsutskott föreslås att avslå ansökan. 

Sökande 

Hovenäsets Intresseförening, c/o Bruno Hedlund, Smidesvägen 4, 45642 Hovenäset 

Beskrivning av ärendet 

Sökande har hos Miljönämnden i mellersta Bohuslän (härefter kallad miljönämnden) den 15 mars 
2018 ansökt om strandskyddsdispens för en bastubyggnad på fastigheten HOVENÄS 1:231 i 
Sotenäs kommun.  
Ärendet gäller en bastubyggnad på ca 30 kvadratmeter med tillhörande ramp som enligt ansökan 
placeras på en kulle ca 10 meter från havet vid Hovenäsets badplats, se bilaga 2. Platsen där bastun 
planeras består av en gräsyta med ett fåtal tallar, se bilaga 3 bild 4. Förbi platsen passerar en mindre 
stig som går till ett hopptorn. Enligt sökanden har det tidigare funnits ett omklädningsrum på 
platsen som revs på 1960-talet. 
Marken ägs av Sotenäs kommun och kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 14 juni 2017 att 
godkänna upplåtelse av mark under förutsättning myndighetsbeslut fattas. 
Sökanden har angett dessa särskilda skäl: 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, 

 
Den aktuella fastigheten berörs av följande riksintressen: 
Turism och rörligt friluftsliv (4 kapitlet 2 § miljöbalken) 
Obruten kust (4 kapitlet 3 § miljöbalken) 
Platsen beskrivs i kommunens översiktsplan som del av ett större område för närrekreation. 
Miljöenheten har besökt platsen den 29 maj 2018, se bilaga 3.  
Miljönämnden har den 30 maj 2018 kommunicera att nämnden överväger att avslå ansökan om 
strandskyddsdispens. Sökanden har därefter inkommit med synpunkter, se bilaga 5. 
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Miljönämndens arbetsutskott beslutade 22 augusti 2018 att återremittera ärendet för att utreda 
bastuns placering. Arbetsutskottet vill hålla syn på platsen inför nästa sammanträde för att bättre 
kunna bedöma ärendet.  

Forts. MN § 25 

Slutsats 

Miljönämnden bedömer att det inte finns särskilda skäl att meddela strandskyddsdispens för en 
bastubyggnad på den sökta platsen. 

Förslag till beslut 

Miljönämndens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om dispens från strandskydds-
bestämmelserna för en bastubyggnad på fastigheten HOVENÄS 1:231 i Sotenäs kommun 
Hovenäsets Intresseförening, Smidesvägen 4, c/o Bruno Hedlund, 456 42 Hovenäset ska betala en 
avgift om 8080 kr motsvarande 8 timmars handläggning, faktura skickas separat 
Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 7 kapitlet 15 
Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 27 kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av 
kommunfullmäktige fastställd taxa. 
 

Delegationshänvisning 

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt M.4.7. 

Hur du överklagar 

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till miljönämnden via e-post 
miljoenheten@sotenas.se eller till Miljönämnden, 456 80 Kungshamn. 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer 
och beslutsdatum.  
Tala om varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i beslutet.  
Miljönämnden ska ha mottagit ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del av 
beslutet annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden sänder överklagandet vidare till högre 
instans för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt. 

Skäl för beslutet 

Platsen där den sökta bastun föreslås placeras har varit obebyggd i minst 40 å och är idag 
allemansrättsligt tillgängligt. Plantsen kan där med inte anses vara ianspråktagen på ett sådant sätt 
att den saknar betydelse för strandskyddets syften.  
Mark- och miljööverdomstolen har tidigare konstaterat att en bastubyggnad inte är en anläggning 
som för sin funktion måste ligga vid vatten, se mål M 2277-15. Miljönämnden bedömer att den 
aktuella bastubyggnaden inte för sin funktion måste ligga vid vatten.  
Den aktuella platsen används idag som en allmän badplats. Sökanden har ej visat att åtgärden inte 
kan utföras utanför strandskyddat område.  
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Enligt förarbetena till miljöbalken kan ett angeläget allmänt intresse handla om åtgärder som kan 
komma ifråga t.ex. sådana som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av 
infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller 
åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljö- eller kulturhistoriska intressen inom 
strandskyddsområdet. För att det ska vara fråga om ett angeläget allmänt intresse bör den planerade  
 

Forts. MN § 25 

 
åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället. Sökanden har ej visat att åtgärden inte kan utföras 
utanför strandskyddat område. 
Att uppföra en bastubyggnad på mark som idag är allemansrättsligt tillgänglig skulle riskera att 
avhålla allmänheten från att vistas på platsen vilket motverkar strandskyddets syfte. 
En samlad bedömning ger att det inte finns särskilda skäl för att meddela dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för en bastubyggnad med föreslagen placering. 

Laghänvisning 

Inom strandskyddat område får inte: 
nya byggnader uppföras,  
byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt,  
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar eller  

 
åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (7 kap. 15 § MB punkt 
1, 2, 3 och 4).  
Kommunen kan i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna men endast om det finns 
särskilda skäl och om åtgärden är förenlig med strandskyddets syfte (7 kap 18 b § och 26 § MB). 
Denna prövning ska göras med stor restriktivitet. 
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgänglighet till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtlivet (7 kap 13 § MB). 

Information 

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller hemfridszon, där 
allemansrätten inte gäller. 

 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslut 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän avslår ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för en bastubyggnad på fastigheten HOVENÄS 1:231 i Sotenäs kommun. 
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Hovenäsets Intresseförening, Smidesvägen 4, c/o Bruno Hedlund, 456 42 Hovenäset ska betala en 
avgift om 8080 kr motsvarande 8 timmars handläggning, faktura skickas separat. 
Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 7 kapitlet 15. 
Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 27 kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av 
kommunfullmäktige fastställd taxa. 
 

Forts. MN § 25 

Skickas till 

Hovenäsets Intresseförening, Smidesvägen 4, c/o Bruno Hedlund, 45642 Hovenäset för delgivning 
Länsstyrelsen för granskning 
Byggnadsnämnden 
KSTU 
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MN § 26 

 
Önskemål från krögare om ändrad tid för musik  

Sammanfattning 

Miljönämnden har fått önskemål ifrån 14 krögare verksamma i Sotenäs kommun om att ändra 
kommunens policy och riktlinjer om musikspelande på uteserveringar, krögarna föreslår att musik 
får spelas på uteserveringar fram till 01:00. Miljöenheten ser ett behov att se över policy och 
riktlinjer för höga ljudnivåer, detta kommer dock inte hinnas med inför sommaren 2019. Därför 
föreslår miljöenheten att som en del i detta arbete införa tillfälliga riktlinjer för sommaren 2019 för 
att pröva om bakgrundsmusik kan tillåtas på uteserveringar även fortsättningsvis. Miljöenheten ser 
detta förslag som ett första steg i att tillmötesgå krögarnas önskemål.  

Beskrivning av ärendet 

Miljönämnden mottog 16 maj 2018 ett önskemål ifrån 14 krögare verksamma i Sotenäs kommun 
om att ändra kommunens policy och riktlinjer gällande hur länge musik får spelas på uteserveringar, 
se bilaga 1 för lista på verksamheter. 
Krögarna upplever att restauranggäster känner sig bortkörda från uteserveringarna när musiken 
stängs av klockan 23:00. Krögarna vill erbjuda ett alternativ till nattklubbar och föreslår därför att 
tidsgränsen för musikspelande på uteserveringar flyttas fram från 23:00 till 01:00.  
Gällande policy och riktlinjer antogs av kommunfullmäktige år 2005 och reviderades av 
miljönämnden år 2011. Av dessa framgår att musik endast i undantagsfall får spelas utomhus efter 
klockan 23:00. Dessa riktlinjer gäller all typ av högtalarförstärkt musik och gäller alla dagar året 
runt. Syftet med tidsbegränsningen 23:00 är att uteserveringar mm inte ska orsaka störningar för 
närboende nattetid.  

Slutsats 

Miljöenheten ser ett behov att se över policy och riktlinjer för höga ljudnivåer, detta kommer dock 
inte hinnas med inför sommaren 2019. Därför föreslår miljöenheten att som en del i detta arbete 
införa tillfälliga riktlinjer för sommaren 2019 för att pröva om bakgrundsmusik kan tillåtas på 
uteserveringar även fortsättningsvis.  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att: 
kommunstyrelsen uppdrar till miljönämnden att se över ”Policy och riktlinjer till skydd mot höga 
ljudnivåer från offentliga tillställningar” 
kommunstyrelsen antar tillfälliga riktlinjer för 2019 om musikspelande på uteserveringar med 
följande innebörd: 
Under perioden 1 juni till och med 31 augusti 2019 får bakgrundsmusik från högtalare spelas på 
uteserveringar till klockan 01:00 natt till lördag, natt till söndag samt natt före helgdag. Med 
bakgrundsmusik menas att musikljudet inte får överskrida gästernas ljudnivå vid tal, det innebär den 
högsta tillåtna ljudnivån är 60 dB(A) vid högtalaren.  
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Forts. MN § 26 

Skäl till det föreslagna beslutet 

Miljöenheten ser ett behov att se över gällande riktlinjer för musikspelade utomhus, både gällande 
musik på uteserveringar och vid särskilda evenemang. En översyn av riktlinjerna kommer dock ta 
tid och hinner inte bli klar till sommaren 2019. En analys behöver göras av vilka riktlinjer vi ska ha 
och vilka konsekvenser de får för medborgare och verksamheter. 
Miljöenheten har gjort en mindre undersökning om hur andra kommuner hanterar frågan om 
bakgrundsmusik på uteserveringar. Det är vanligt att kommuner har riktlinjer som är varierande i tid 
på dygnet och tid på året. Som exempel tillåter Halmstad bakgrundsmusik till klockan 01:00 alla 
dagar i veckan under sommaren (juni-augusti) och övriga året (september-maj) får bakgrundsmusik 
spelas till klockan 22:00 på vardagar och 00:00 på helger.  
Förutsättningarna att spela musik på uteserveringar ser olika ut för olika delar av kommunen. I 
gamla Smögen med sin täta bebyggelse och närhet mellan krogar och bostäder är risken för 
störningar större än uteserveringen vid t.ex. Nordens ark. Kommande riktlinjer borde kunna vara 
mer tillåtande och tydliga jämfört med dagens riktlinjer. Vi vet dock inte idag vad konsekvenserna 
av att tillåta bakgrundsmusik på uteserveringar till 01:00 skulle bli. Därför förslår miljöenheten att 
tillfälliga riktlinjer antas för sommaren 2019 som ett led i arbetet med att ta fram nya riktlinjer. Går 
försöket bra kan nya riktlinjer vara framme inför sommaren 2020. 
Miljöenheten ser detta förslag som ett första steg till att tillmötesgå krögarnas önskemål. Det ska 
även tilläggas att förslaget till tillfälliga riktlinjer inte innebär att verksamheter får spela musik 
inomhus med öppna fönster och dörrar efter klockan 23:00.  
 

Bilaga/Bilagor 

Lista över krögare 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att 
 
Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun uppdrar till miljönämnden att se över ”Policy och riktlinjer 
till skydd mot höga ljudnivåer från offentliga tillställningar” 
 
Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun antar tillfälliga riktlinjer för 2019 om musikspelande på 
uteserveringar med följande innebörd: Under perioden 1 juni till och med 31 augusti 2019 får 
bakgrundsmusik från högtalare spelas på uteserveringar till klockan 01:00 natt till lördag, natt till 
söndag samt natt före helgdag. Med bakgrundsmusik menas att musikljudet inte får överskrida 
gästernas ljudnivå vid tal, det innebär den högsta tillåtna ljudnivån är 60 dB(A) vid högtalaren 
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Forts. MN § 26 

Bilaga 1: Lista på verksamheter som önskar en ändring av riktlinjer 

 
Göstas Fiskbutik, Smögen 
Kanten café och bar, Hunnebostrand 
Bella Gästis, Hunnebostrand 
Hamnskjulet, Malmön 
Lagergrens, Smögen 
Johannesvik, Kungshamn - Hovenäset 
Hem till Bengt, Örn 
Musselbaren, Smögen 
Hamnen 4, Smögen 
The Barn, Smögen 
Hotell Kaprifol, Hunnebostrand 
Skäret och Loftet, Smögen och Hunnebostrand 
Sönnapå, Kungshamn 
Nordens Ark, Åby 

 

 

Skickas till 

Tomas Larsson, Näringslivsutvecklare 
Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun 
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MN § 27   

 
Information om Benders ansökan om tillstånd i Ävja stenbrott 
Miljöhandläggaren informerade nämnden om Ävja stenbrotts ansökan om utökat tillstånd. Nu ligger 
ärendet hos mark- och miljödomstolen.  
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 28 

 
Information utbildningsplan 
 

Månad Utbildning 

April Miljöövervakning 
Luft i Väst 
Bohuskustens vattenvårdsförbund 
Gullmarns vattenråd 
Kalkning 
 

Maj Lysekil  
Preem, rundvandring på företaget på 
eftermiddagen information om 
verksamheten och utbyggnadsarbetet 
 

September Miljöskydd 
 

Oktober Enskilda avlopp 
 

December LEAN 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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