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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2022-11-29 kl 09.00 - 12.00 
 

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

Närvarande 
ersättare 

 
Nina J Andersson (KD) 
 

 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Maria Bylund, miljöchef 
 

Magnus Karlsson, miljöhandläggare §§ 69-73 
Hanna Persson, miljöhandläggare §§ 71-73 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare Marianne Olsson (S) 

Justering Kommunhuset, 2022-12-01 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Marianne Olsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2022-11-29 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-12-02 - 2022-12-23. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2022-11-29 | §§ 59-73 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 2(22)
 

 
 

Innehållsförteckning 

Fastställande av dagordning ................................................................................................................. 3 
Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................................................. 4 
Meddelande .......................................................................................................................................... 5 
Miljöchefen informerar ........................................................................................................................ 6 
Prognos för helårsutfall, oktober .......................................................................................................... 7 
Kontrollplan livsmedel 2023-2025 ...................................................................................................... 8 
Årlig indexjustering av timavgiften för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2023 .......................... 10 
Internbudget 2023 Miljönämnden i mellersta Bohuslän .................................................................... 11 
Uppföljning av internkontrollplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2022 ............................ 14 
Förslag till internkontrollplan 2023, Miljönämnden i mellersta Bohuslän ........................................ 15 
Motion om bekämpning av invasiva arter i Sotenäs kommun ........................................................... 17 
Motion om invasiva arter i Sotenäs kommun .................................................................................... 18 
Remiss - förslag till yttrande i utredning om åtgärder för att motverka och förebygga spridning av 
legionellabakterier från kyltorn .......................................................................................................... 19 
Ansökan om strandskyddsdispens för upprustning av Stenbogens badplats på fastigheten Gravarne 
3:1 i Sotenäs kommun ........................................................................................................................ 20 
Strandskydd - utbildning .................................................................................................................... 22 

 

 
 
 
 
 

  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2022-11-29 | §§ 59-73 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(22)
 

 
 

MN § 59 

Fastställande av dagordning 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns fastställer dagordningen. 
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MN § 60  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-09-19   -  2022-11-06 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslutsprotokoll 2022-11-17 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 61   

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2022-09-19  -  2022-11-06. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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MN § 62 

Miljöchefen informerar 
Nämnden informerades kort om bl.a.; 

• Personalläget 
• Ärendebalans 

 
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 63  MIMB 2022/001 

Prognos för helårsutfall, oktober 
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 2022-11-22 
Helårsprognos för oktober månad 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner lämnad helårsprognos.   
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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MN § 64   MIMB 2022/001 

Kontrollplan livsmedel 2023-2025  
Ärendet avser fastställande av kontrollplan för livsmedel för Miljönämnden i mellersta Bohuslän år 
2023–2025. 
 
Kontrollplanen för livsmedelstillsynen är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de 
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Ansvaret 
innefattar bland annat kontroll av livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet samt registrering och 
riskklassning av livsmedelsanläggningar. Miljönämnden ansvarar för kontrollen vid cirka  
450 livsmedelsanläggningar, vilka är riktade direkt till konsument såsom livsmedelsbutiker och 
restauranger, kök inom kommunernas omsorgs- och utbildningsverksamheter samt vattenverk för 
allmän förbrukning.  
 
Kontrollen under 2023–2025 innebär att alla verksamheter ska erhålla sina kontroller under den 
aktuella treårsperioden. Aktiviteter som särskilt lyfts fram för att nå nämndens styrande 
verksamhetsmål är: 

• Delta i Miljösamverkan Västra Götalands samordnade projekt 2023: 
- Utbildning små bryggerier. 

• Införande av nytt avgiftssystem för livsmedelskontrollen, på grund av att alla verksamheter 
ska riskklassas om under 2023. 

• Miljöenheten har för avsikt att arbeta med följande operativa mål under perioden  
2023–2025: 

o Mikrobiologiska och kemiska faror i faroanalys och beredning vid vattenverk 
o Säkerhet vid vattenverk och reservoarer 
o Nyckelhålsmärkning 
o Fet fisk från Östersjön 
o Ekologiska varor 
o Livsmedelsinformation vid e-handel 
o Handelsnormer för konserverad tonfisk och sardiner 
o Spårbarhet kött 
o Skyddade beteckningar 
o Allergena ingredienser hos grossister 
o Spårbarhet ägg 
o Aktörer som släpper ut honung på marknaden 
o Otillåtna växter och främmande ämnen i växtbaserade kosttillskott 
o Fusk med tonfisk 
o Plastprodukter med otillåtna naturmaterial 
o Glykoalkaloider i potatis 
o Kontaktmaterialverksamheter 
o Bladgrönsaker – bevattningsvatten och hygien vid odling 
o Opastöriserad mjölk 
o Nationell kontrollplanering primärproduktion 
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forts. MN § 64 MIMB 2022/001 

 
Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beredningsprotokoll 2022-11-08 § 38 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-11-08 
Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2023–2025 

 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar kontrollplanen för livsmedelskontrollen för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän år 2023-2025. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner 
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MN § 65  MIMB 2022/001 

Årlig indexjustering av timavgiften för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 2023 
Som underlag för Miljönämnden i mellersta Bohusläns avgiftsdebitering föreligger flera taxor.  
De utgår från respektive lagstiftning, inklusive en uppdragstaxa. Timavgiften anges i separata 
beslut. I taxorna anges möjligheten för miljönämnden att besluta om årlig indexuppräkning av 
timavgiften enligt beslut om taxa för miljöbalkens område KS- 2020-03-12 § 11. Miljönämnden får 
för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de 
tolv senaste månadernas förändring av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), räknat från den 
1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkningen är oktober månad föregående år. 
 
Inom Fyrbodalsområdet är den genomsnittliga avgiftsnivån år 2022 för miljöbalkens område  
1 070 kr/timme. För livsmedelskontroll är den genomsnittliga avgiftsnivån 1 163 kr/timme för  
år 2022. 
 
Föreliggande ärende innebär för 2023 en höjning av timavgifterna med 2,6 % som motsvarar PKV 
för oktober månad.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-11-08 § 39 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2022-10-26 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att; 
• Höja timavgiften för livsmedelskontroll från 1 300 kr med 2,6 % till 1 330 kr, att gälla från 

och med 2023-01-01 
• Höja timavgiften för övrig tillsyn från 1 050 kr med 2,6 % till 1 080 kr, att gälla från och 

med 2023-01-01 
• Höja uppdragstaxan från 690 kr med 2,6 % till 710 kr, att gälla från och med 2023-01-01 

 
 

Skickas till 

Sotenäs kommun, för kännedom 
Lysekils kommun, för kännedom 
Munkedals kommun, för kännedom 
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MN § 66  MIMB 2022/001 

Internbudget 2023 Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Förvaltningen har enligt anvisning arbetat fram ett förslag till internbudget 2023 för Miljönämnden 
i mellersta Bohuslän. Internbudgetärendet omfattar styrande verksamhetsmål, nyckeltalsindikatorer 
och budgetram. 
 
Förslagen till styrande verksamhetsmål bygger på kommunfullmäktiges verksamhetsmål i Sotenäs, 
Munkedal och Lysekil. 
 
Förslaget omfattar också en fördelning av den budgetram respektive kommunfullmäktige beslutat 
om för 2023. 
 
I nämndens internbudget ingår inget förslag till investeringsbudget för 2023. Nämnden kommer 
dock inför kommande år att behöva konkurrensutsätta verksamhetssystemet på nytt. Förhoppningen 
är att detta kan ske tillsammans med kansliavdelningar samt plan- och byggenheter i de tre 
kommunerna. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-11-08 § 40 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2022-09-16 
Internbudget 2023 miljönämnden i mellersta Bohuslän, daterad 2022-09-16 
 

Yrkande 

Gunilla Rydberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag och tilläggsyrkar att komplettera 
handlingen med texten "att de 16 svenska miljökvalitetsmålen" läggs till i texten efter skrivningen 
agenda 2030. 
 
Terje Skaarnes (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Gunilla Rydberg och Terje Skaarnes förslag till bifall till 
förvaltningens förslag och finner att nämnden antar denna. 
 
Ordförande ställer proposition på Gunilla Rydbergs tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår 
denna. 
 
Omröstning begärs. 
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forts. MN § 66 MIMB 2022/001 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner följande propositionsordning: 

• ja-röst för att avslå tilläggsyrkandet 
• nej-röst för att bifalla tilläggsyrkandet 

 

Omröstningsresultat 
Med 8-ja röster mot 1-nej röst avslår Miljönämnden i mellersta Bohuslän tilläggsyrkandet.  
Se omröstningsbilaga. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar förslag till internbudget inklusive mål för år 2023. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive kommuner 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
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forts. MN § 66 MIMB 2022/001 

 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckningar miljönämndsmöte 29/11 :  
 
1. Förtydligande ang votering ang tilläggsyrkande till Internbudgeten 2023: Styrande 
verksamhetsmål. MP Lysekil, Gunilla Rydberg, önskade att ”de 16 nationella miljökvalitetsmålen” 
https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/sveriges-miljomal/ skulle läggas till i texten i 
första stycket på s. 66 efter ”Agenda 2030”. 
 
2. Jag vill också ha följande protokollsanteckning: Att när jag, Gunilla Rydberg, MP Lysekil 
frågade förvaltningen om varför inte de 16 svenska miljökvalitetsmålen fanns med i texten om 
styrande verksamhetsmål från början trots att förvaltningen alltid säger att dessa mål självklart alltid 
styr förvaltningens arbete inte fick något svar i sak utan bara att detta var förvaltningens förslag 
och att hon (Eveline S) inte gick i diskussion med enskilda politiker. Jag ställde även frågan till 
Maria Bylund direkt som avstod fr att svara. 
 
Gunilla Rydberg, MP Lysekil 
 
 
 
 

Omröstningsbilaga 
 

 
  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fom-miljoarbetet%2Fsveriges-miljomal%2F&data=05%7C01%7CAsa.Amandusson%40sotenas.se%7Cbb7b02f5313542f87a1708dad1ea9975%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C638053102765206359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=72cn9aMOX%2BltJV3mwN%2FldptZoxugiz7FiePSXVP9Z1U%3D&reserved=0
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MN § 67  MIMB 2022/001 

Uppföljning av internkontrollplan för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 2022 
Resultatet av den interna kontrollen rapporteras till nämnden under hösten. Nämnden har 
kontrollerat de fyra kontrollområden som beslutades om förgående år.  
 
Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, att säkerställa att styrelser 
och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Det betyder  att säkerställa att 
följande uppnås: 
 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal med mera 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-11-08 § 41 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2022-11-01 
Rapport internkontrollplan Miljönämnden i mellersta Bohuslän, daterad 2022-11-01 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner uppföljning av internkontrollplan 2022. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Lysekil 
Kommunstyrelsen i Munkedal 
Kommunstyrelsen i Sotenäs 
Controller 
Kommunrevisorerna 
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MN § 68  MIMB 2022/001 

Förslag till internkontrollplan 2023, Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 
Syftet med internkontrollplanen är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 
följande uppnås: 
 
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal med mera 
 
Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2023 beslutat om fyra kontroller som gäller 
för kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 
- Utbetalda bidrag 
- Månatliga lönekostnader 
- Tillbud och arbetsskador 
- Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Utöver dessa antas ytterligare några kontroller som endast avser miljönämndens verksamheter.  
I Miljönämndens förslag till internkontrollpunkter 2023, daterad 2022-11-01 återfinns fyra 
förslagna områden från vilka miljönämnden kan prioritera ett antal. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-11-08 § 42 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2022-11-01 
Miljönämndens förslag till internkontrollpunkter 2023, daterad 2022-11-01 
 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M) yrkar att granskningsområdet Processen kring remisser från 
kommunstyrelsen ska ingå i Internkontrollplan 2023. 
 
Marianne Olsson (S) och Max Jansson (LP) yrkar att granskningsområden Processen kring remisser 
från kommunstyrelsen och Remisser gällande detaljplaner ska ingå i Internkontrollplan 2023. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Eva Abrahamsson, Marianne Olsson och Max Janssons förslag 
och finner att nämnden antar detta. 
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forts. MN § 68 MIMB 2022/001 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att följande granskningsområden, förutom de anvisade, 
ska ingå i internkontrollplan för år 2023: 
- Processen kring remisser från kommunstyrelsen 
- Remisser gällande detaljplaner 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen Lysekil 
Kommunstyrelsen Munkedal 
Kommunstyrelsen Sotenäs 
Controller 
Kommunrevisorerna 
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MN § 69  MIMB 2021/2510 

Motion om bekämpning av invasiva arter i Sotenäs kommun 
Miljöpartiet har lämnat en motion som föreslår att Sotenäs kommun ska kartlägga och bekämpa 
invasiva främmande arter. Kommunen är skyldig att bekämpa förbjudna arter inom EU som finns 
på kommunens mark. I dagsläget saknas ett strukturerat arbete för att ta hand om tips från 
allmänheten och bekämpa främmande arter. Det går att söka statliga medel för att invertera och ta 
fram åtgärdsprogram men det går inte att söka pengar för bekämpning. Bekämpning av främmande 
arter behöver vara långsiktig om den ska ge effekt. Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och 
bekämpar invasiva främmande arter på kommunens mark. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
föreslår att motionen ska bifallas. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-11-08 § 43 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-28 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Skäl till beslut 
Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på kommunens 
mark. I dagsläget utförs inget strukturerat arbete med att kartera och bekämpa invasiva främmande 
arter på kommunal mark.  
 
Arter som Jätteloka som etablerat sig på en plats kan kräva årlig bekämpning upp till 6 år, växtdelar 
från Parkslide kan leva i marken i 20 år eller mer. Det är därför viktigt att det finns en långsiktig 
plan och finansiering för att bekämpningen ska ge effekt. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun 
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MN § 70  MIMB 2022/1014 

Motion om invasiva arter i Sotenäs kommun 
Socialdemokraterna har lämnat en motion som föreslår att Sotenäs kommun ska kartlägga och 
bekämpa invasiva främmande arter i kommunen samt informera allmänheten om hur främmande 
arter ska hanteras. Kommunen är skyldig att bekämpa förbjudna arter inom EU som finns på 
kommunens mark. I dagsläget saknas ett strukturerat arbete för att ta hand om tips från allmänheten 
och bekämpa främmande arter. Det går att söka statliga medel för att invertera och ta fram 
åtgärdsprogram men det går inte att söka pengar för bekämpning. Bekämpning av främmande arter 
behöver vara långsiktig om den ska ge effekt. Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och 
bekämpar invasiva främmande arter på kommunens mark. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
föreslår att motionen ska bifallas. 
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-11-08 § 44 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-28 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Skäl till beslut 
Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och bekämpar invasiva främmande arter på kommunens 
mark. I dagsläget utförs inget strukturerat arbete med att kartera och bekämpa invasiva främmande 
arter på kommunal mark.  
 
Arter som Jätteloka som etablerat sig på en plats kan kräva årlig bekämpning under 6 år och 
växtdelar från Parkslide kan leva i marken i 20 år eller mer. Det är därför viktigt att det finns en 
långsiktig plan och finansiering för att bekämpningen ska ge effekt. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun 
 
  



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2022-11-29 | §§ 59-73 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 19(22)
 

 
 

MN § 71  MIMB 2022/2001 

Remiss - förslag till yttrande i utredning om åtgärder för att motverka 
och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn 
Miljönämnden har lämnats utrymme att yttra sig gällande en utredning om åtgärder för att motverka 
och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn. Förslaget innebär i korthet att kyltorn 
ska bli anmälningspliktiga verksamheter för att minska risken för utbrott av legionella. 
Miljönämnden anser det rimligt att införa registreringsplikt i stället för anmälningsplikt.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-11-08 § 45 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-28 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän förordar registreringsplikt före anmälningsplikt. Miljönämnden 
ser positivt på övriga delar av förslaget gällande information, tillsynsvägledning och krav på 
rapportering i miljörapport.  

Skäl till yttrandet 
Miljönämnden anser att det är viktigt att införa en reglering som innebär att verksamhetsutövare 
behöver informera tillsynsmyndigheten om var kyltorn finns. Dels för att underlätta vid en eventuell 
smittspårning, dels för tillsynsändamål. Registreringsplikt anses bidra till en rimlig resurshantering 
för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet. Då dagens kunskap är låg om var kyltornen 
finns, hur många de är samt att registrerade utbrott i Sverige är få, anses anmälningsplikt vara en för 
omfattande reglering. Anmälningsplikten kan bidra till att tillsyn på kyltorn prioriteras över andra 
tillsynsområden som tillsynsmyndigheten bedömer vara i större behov av tillsyn. Via 
registreringsplikten kommer tillsynsmyndigheten att få kunskap om var kyltornen finns, hur många 
de är och ha tillsyn i den mån som anses rimligt. Registreringsplikt anses vara en tillräcklig 
reglering i jämförelse med anmälningsplikten som föreslås i utredningen. 
 
Verksamheter och tillsynsmyndigheter är i behov av ökad information och tillsynsvägledningen 
oavsett om kyltornen omfattas av registrering- eller anmälningsplikt. Miljönämnden ser därför 
positivt på de kunskapshöjande punkterna i förslaget. Kravet i miljörapporter anses också som ett 
bra komplement för att få kunskap om var kyltorn finns i redan anmälningspliktiga verksamheter.  
 

Skickas till 

Regeringskansliet,  
epost: m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till m.me@regeringskansliet.se 
  
 
 
 
  

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:m.me@regeringskansliet.se
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 20(22)
 

 
 

MN § 72  MIMB 2022/1986 

Ansökan om strandskyddsdispens för upprustning av Stenbogens 
badplats på fastigheten Gravarne 3:1 i Sotenäs kommun 
Den 28 september 2022 inkom en ansökan om strandskyddsdispens för upprustning av Stenbogens 
badplats på fastigheten Gravarne 3:1 i Sotenäs kommun. Syftet med upprustning är att förbättra och 
återskapa Stenbogens badplats med hjälp av ursprunget 1968 samt förbättra tillgängligheten i 
området.  
 
Enligt ansökan planeras en ny toalettbyggnad inklusive förråd inom 100 meter från badplatserna. 
Byggnaden planerats till 12,5 m2. Idag finns toaletter tillgängliga cirka 400 meter från badplatsen. 
Avståndet upplevs som ett hinder för bland annat barn. Inom området planeras även en 
omklädningshytt bestående av enklare skärmväggar, vilket fanns på badplatsen från till 70-talet.  
 
Ett nytt hopptorn planeras att byggas på samma plats som det befintliga hopptornet står idag. 
Eventuellt kommer hopptornet flyttas till den ursprungliga platsen, något söderut.  
 
Inom området planeras även att ta bort betonggjutning som kan ersättas med trädäck, gräs eller 
annan yta. Borttagande av befintlig betong och utfyllnader uppgår till cirka 200 m2.  Trappan ner 
till barnbadet planeras att justeras till en smalare trappa. Vågbrytaren vid barnbadet planeras att 
flyttas och eventuellt fyllas på så att den blir högre och ger ett bättre skydd. Vågbrytaren är cirka  
10 meter lång.  
 
I ansökan uppges följande särskilda skäl:  

• Området redan har tagits i anspråk på ett sätt att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften.  

• För sin funktion behöver anläggningen ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses 
utanför området.  

• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området.   

 
Den nordvästra delen av området ingår i detaljplanen ”Dövik” och benämns som naturmark. I övrigt 
ligger badplatsen ligger inte inom detaljplanelagt område. Området omfattas av riksintressena: 
Turism och rörligt friluftsliv och Obruten kust.  
 
Fastigheten Gravarne 1:306 testamenterades till Sotenäs kommun med villkoret att badplatsen till 
viss del återställs till hur den såg ut innan utbygganden av Abbas bergrum skedde. 
 
Handläggare har inte besökt platsen eftersom inkomna handlingar är tillräckliga för att avgöra 
ärendet. 
 
Det finns särskilda skäl att ge strandskyddsdispens för beskrivna åtgärder på den aktuella platsen. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 21(22)
 

 
 

forts. MN § 72 MIMB 2022/1986 

 
Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2022-11-08 § 46 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-20 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ger strandskyddsdispens med stöd av 7 kapitlet 18 b § och 18 c 
§ punkt 1–6 miljöbalken för toalett- och förrådsbyggnad, hopptorn och övriga anordningar som 
beskrivs i ansökan på fastigheten Gravarne 3:1 i Sotenäs kommun.  
 
Endast den yta som upptas av åtgärderna beskrivna ovan får tas i anspråk för ändamålet, enligt 
tjänsteutlåtande daterat 2022-10-20, bilaga 3.   
 
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 
Åtgärderna ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2022-10-20. 
 

Skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen - vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Plan- och byggenheten, Sotenäs kommun – mbk@sotenas.se 
 

Protokollsanteckning 

Undertecknad hade velat avstå beslutet men då det inte är möjligt så vill jag understryka att jag som 
politiker invald i Munkedal inte anser mig vara den som ska beslut i ärenden som berör andra 
kommuner och deras invånare.  
 
 
Terje Skaarnes (SD) 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:mbk@sotenas.se
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Sid: 22(22)
 

 
 

MN § 73 

Strandskydd - utbildning 
Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet.  
I allmänhet gäller det 100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen, men skyddet 
kan vara utökat genom särskilt beslut upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet. 
 
Strandskydd gäller alltså generellt i hela landet och kan vara utökat till maximalt 300 meter. 
Strandskydd kan dock vara upphävt för ett område i en detaljplan om det har funnits särskilda skäl. 
Länsstyrelsen kan också ha upphävt strandskyddet för ett område. Det finns även områden som inte 
omfattas av strandskydd på grund av äldre regler. 
 
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. Det är därför det finns 
restriktioner mot uppförande av nya byggnader, anläggningar och anordningar. Att tala om 
strandskydd kan ibland bli missvisande eftersom skyddet omfattar mer än stränder vid hav och 
sjöar. Även till exempel mark vid mindre bäckar och dammar omfattas eftersom dessa miljöer kan 
ha viktiga värden för biologisk mångfald. 
 
Den första lagen som skyddade landets stränder tillkom 1950. Då infördes bestämmelserna i syfte 
att trygga allmänhetens tillgång till stränderna och de gällde enbart i vissa utpekade områden. Efter 
1975 kom strandskyddet att gälla generellt i hela landet. Strandskyddets syfte utvidgades 1994 till 
att även omfatta strändernas betydelse för den biologiska mångfalden. I dag ingår strandskydds-
bestämmelserna i miljöbalkens kapitel om områdesskydd. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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