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Plats och tid Räddningstjänsten, "Flamman", Kungshamn, 2013-04-18, kl 08.30 - 13.00

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Britt Wall (S)  
Per-Arne Brink (S) 
Stefan Henriksson (C) 
Malin Östman (M) 
 

Yngve Larsson (FP) 
Hans Nordlund (M) 
Kent Carlsson (S) 
 

Närvarande 
ersättare

Kajsa Åkesson (M) 
Kenny Thärnström (FP) 
Eli Niklaus (MP) 
 

Ulf Nilsson (C) 
Christer Hammarqvist (C) 
 

Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef 
Per Olsson, miljöchef 
 

Åsa Olsson, sekreterare  
 

Justerare Britt Wall (S)

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2013-04-22 kl. 14.30

Sekreterare   

 Åsa Olsson  
Ordförande   

 Eva Abrahamsson  
Justerare   

  Britt Wall (S)  
 

Anslagsbevis 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2013-04-18 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2013-04-23  - 2013-05-14 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret.
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Räddningstjänsten, "Flamman",Kungshamn, 2013-04-18,kl 08.30 - 13.00

Eva Abrahamsson(M), ordförande Yngve Larsson (FP)
Stig-Ame Helmersson (C) Hans Nordlund (M)
Britt Wall (S) Kent Carlsson (S)
Per-Ame Brink (S)
Stefan Henriksson (C)
Malin Östman (M)

Kaj sa Åkesson (M) UlfNilsson (C)
Kenny Thärnström (FP) Christer Hammarqvist (C)
Eli Niklaus(MP)

Bo Hallgren, förvaltningschef
Per Olsson, Inüjöchef Åsa Olsson, sekreterare

Britt Wall (S)
Kommunhuset, miljö-och byggkontoret, 2013-04-22kl. 14.30

Åsa Olsson

Eva Abrahamsson

Britt Wall (S)

Miljönämndeni mellersta Bohusläns protokoll 2013-04-18 är justerat.
Protokolletär anslaget under tiden 2013-04-23 - 2013-05-14
Under anslagstidenkan ärendet överklagasenligt Kommunallagen.
Protokolletförvaras på kommunkontoret.

Åsa Olsson
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MN § 21 

Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationslistor Lysekil, Munkedal, Sotenäs 2013-01-01 –  2013-04-02 
 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut. 
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MN § 21

Anmälan av delegationsbeslut
DelegationslistorLysekil,Munkedal, Sotenäs 2013-01-01 - 2013-04-02

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.
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MN § 22 

Meddelanden

Lst dnr nr 
523-30598 
-2012 

Synpunkter på att ta jordbruksmark ur produktion på Valbo-Ryr 1:12, Munkedals 
kommun. 

2012/807 Länsstyrelsens (LST) beslut 2013-01-04 gällande tillstånd och strandskyddsdispens 
för ny elkabel inom naturreservatet Bua hed på fastigheterna Bua 1:68 m.fl., Sotenäs 
kommun. LST ger tillstånd från reservatsföreskrifterna och dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för nedläggning av ny elkabel på Bua 1:30, 1:33 och 
1:68 inom naturreservatet Bua hed i Sotenäs kommun. 

2012/1054 LST beslut 2013-01-09 gällande beslut om nedläggning av sjökabel på  
Smögenön 6:1 i Sotenäs kommun. LST har inget att erinra mot nedläggning av 
sjökabeln för elnätet på fastigheten Smögenön 6:1 under förutsättning att meddelade 
anvisningar följs. 

2012/1086 LST beslut 2013-01-10 gällande avslutande av prövotid samt fastställande av slutligt 
villkor för utsläpp av rökgaser. Miljöprövningsdelegationen avslutar 
prövotidsförfarandet enligt Miljöprövningsdelegationens beslut 28 juni 2011. 
Miljöprövningsdelegationen beslutar att meddelade slutliga villkor ska gälla för 
verksamheten. 

2011/306 LST beslut 2013-01-10 gällande upphävande av beslut kommunalt dnr MBN 
2011/306, strandskyddsdispens för brygga, på Bua 1:16 i Sotenäs kommun. 
LST upphäver Miljö- och byggnämnden i Sotenäs kommuns beslut, daterad 2012-02-
23 på fastigheten Bua 1:16. 

2010/1240 LST meddelande 2013-01-15 gällande överklagande av Länsstyrelsens beslut 
gällande föreläggande om utvidgade miljötekniska undersökningar. Överklagandet 
har skickats till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. 

 Yttrande avseende nedläggning av telekabel i Södra Bullaresjön, Vassändan 2:8 och 
Dusgård 1:2, Munkedals kommun 

 Kommunstyrelsens personalutskotts sammanträdesprotokoll 2013-01-22 § 49 
gällande tolkning av rätt till förlorad arbetsförtjänst för ledamot i miljö- och 
byggnämnden vid sammanträde 2012-09-20. 

 LST beslut 2013-01-24 gällande tillstånd till skogsplantering inom 
fornlämningsområdet till RAÄ Tossene 473 på fastigheten Tossene-Anneröd 1:4, 
Sotenäs kommun. LSt ger med stöd av 2 kap. 12 § lagen (1988:950) om kultur-
minnen m.m. (KML) Er tillstånd till skogsplantering inom ovannämnda 
fornlämningsområde på rubricerad fastighet i Sotenäs kommun med meddelade 
villkor. 
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MN § 22

Meddelanden

Lst dnr nr Synpunkterpå att ta jordbruksmarkur produktion på Valbo-Ryr 1:12, Munkedals
523-30598 kommun.
-20 1 2

2012/807 Länsstyrelsens (LST) beslut2013-01-04 gällande tillståndoch strandskyddsdispens
för ny elkabel inom naturreservatet Bua hed på fastigheterna Bua 1:68 m.fl., Sotenäs
kommun. LST ger tillståndfrån reservatsföreskriftemaoch dispens från
strandskyddsbestämmelsernaför nedläggning av ny elkabelpå Bua 1:30, 1:33 och
1:68 inom naturreservatet Bua hed i Sotenäs kommun.

2012/1054 LST beslut2013-01-09 gällande beslutom nedläggning av sjökabelpå
Smögenön 6:1 i Sotenäs kommun. LST har inget att erinra mot nedläggning av

sjökabeln för elnätet på fastigheten Smögenön 6:1 under förutsättning att meddelade
anvisningar följs.

2012/1086 LST beslut2013-01-10 gällande avslutande av prövotid samt fastställandeav slutligt
villkorför utsläpp av rökgaser. Miljöprövningsdelegationenavslutar
prövotidsförfarandet enligt Miljöprövningsdelegationensbeslut28 juni 2011.
Miljöprövningsdelegationenbeslutaratt meddelade slutliga villkorska gälla för
verksamheten.

201 1/306 LST beslut2013-01-10 gällande upphävande av beslutkommunalt dnr MBN
201 1/306, strandskyddsdispens för brygga, på Bua 1:16 i Sotenäs kommun.
LST upphäver Miljö- och byggnämnden i Sotenäs kommuns beslut, daterad 2012-02-
23 på fastigheten Bua 1:16.

2010/1240 LST meddelande 2013-01-15 gällande överklagandeav Länsstyrelsens beslut
gällande föreläggande om utvidgade miljötekniskaundersökningar. Överklagandet
har skickats tillMark-och miljödomstoleni Vänersborg.
Yttrandeavseende nedläggning av telekabel i Södra Bullaresjön, Vassändan2:8 och
Dusgård 1:2, Munkedals kommun

Kommunstyrelsens personalutskotts Sammanträdesprotokoll2013-01-22 § 49
gällande tolkningav rätt till förlorad arbetsförtjänst för ledamot i miljö- och
byggnämnden vid sammanträde2012-09-20.

LST beslut2013-01-24 gällande tillståndtillskogsplantering inom
fomlämningsområdettillRAÄ Tossene 473 på fastigheten Tossene-Anneröd 1:4,
Sotenäs kommun. LSt ger med stöd av 2 kap. 12 § lagen (1988:950) om kultur-
minnen m.m. (KML) Er tillståndtillskogsplantering inom ovannämnda
fomlämningsområdepå rubricerad fastighet i Sotenäs kommun med meddelade
villkor.
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forts. MN § 22 

 
 Jordbruksverkets beslut 2013-02-08 gällande ansökan om användning av animaliska 

biprodukter för utfodring av djurparksdjur. Jordbruksverket registrerar Nordens Ark 
för utfodring av djurparksdjur med animaliska biprodukter.  

 LST beslut 2013-02-13 gällande tillstånd till transport av avfall. LST ger Spedition 
Kämmler GmbH tillstånd till yrkesmässig vägtransport av farligt avfall och avfall 
som inte är farligt avfall i den omfattning och på villkor som meddelats i beslutet. 

 Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun protokoll 2013-02-13 § 10 - inrättande av tjänst 
som miljö- och säkerhetssamordnare. KS beslutar att tjänsten som miljö- och 
säkerhetssamordnare övergår från projektanställning till tillsvidareanställning från 
2013-03-29. 

2011/306 Mark- och miljödomstolens dom 2013-02-15 - överklagande av Länsstyrelsens beslut 
gällande strandskyddsdispens för brygga på Bua 1:16 i Sotenäs kommun. Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandet. 

2013/092 LST beslut 2013-02-18 gällande anläggande av stolplift på fastigheten Tången 58:1 i 
Sotenäs kommun. LST har inget att erinra mot den planerade åtgärden under 
förutsättning att arbetena utförs enligt anmälan och att meddelade försiktighetsmått 
följs. I annat fall ska förnyat samråd hållas med Länsstyrelsen. 

2013/126 Tjänsteskrivelse - Beträffande ansökan om strandskyddsdispens om tillbyggnad av 
befintligt fritidshus på fastigheten Ramsvik 3:44. Miljö- och byggkontoret konstaterar 
att strandskyddsdispens inte krävs för den planerade tillbyggnaden. Ärendet avslutas. 

 Tjänsteskrivelse - Förslag till struktur och samordning av operativ naturvård och 
miljövård i norra Bohuslän. 

 Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2013-03-14 § 17 gällande förslag till val 
av ledamot och ersättare i Hälsorådet och Handikapprådet. 

2005/305 Ansökan om utdömande av vite i beslut fattat med stöd av miljöbalken angående 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten vid fastigheten Ävja 1:7 Sotenäs kommun. 

2012/077 Ansökan om utdömande av vite i beslut fattat med stöd av miljöbalken angående 
förbud mot utsläpp av avloppsvatten Rörviks fastighets AB / Askums-Backa 1:22 
Sotenäs kommun. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-03-20 § 66 - anvisningar för arbetet 
med budget 2014 Sotenäs kommun. 
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forts. MN § 22

Jordbruksverketsbeslut2013-02-08gällande ansökan om användning av animaliska
biprodukter för utfodring av djurparksdjur.Jordbruksverketregistrerar Nordens Ark
för utfodring av djurparksdjurmed animaliskabiprodukter.
LST beslut2013-02-13 gällande tillståndtill transport av avfall. LST ger Spedition
Kämmler GmbH tillståndtillyrkesmässigvägtransport av farligt avfall och avfall
som inte är farligt avfall i den omfattning och på villkorsom meddelats i beslutet.

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun protokoll 2013-02-13 § 10 - inrättande av tjänst
som miljö- och säkerhetssamordnare. KS beslutaratt tjänsten som miljö- och
säkerhetssamordnare övergår från projektanställningtill tillsvidareanställningfrån
2013-03-29.

2011/306 Mark-och miljödomstolensdom 2013-02-15 - överklagandeav Länsstyrelsens beslut
gällande strandskyddsdispens för brygga på Bua 1:16 i Sotenäs kommun. Mark-och
miljödomstolenavslår överklagandet.

2013/092 LST beslut2013-02-18gällande anläggande av stolplift på fastigheten Tången58:1 i
Sotenäs kommun. LST har inget att erinra mot den planerade åtgärden under
förutsättning att arbetenautförs enligt anmälan och att meddelade försiktighetsmått
följs. I annat fall ska förnyat samråd hållasmed Länsstyrelsen.

2013/126 Tjänsteskrivelse - Beträffande ansökan om strandskyddsdispens om tillbyggnadav

befintligtfritidshus på fastigheten Ramsvik 3:44. Miljö- och byggkontoret konstaterar
att strandskyddsdispens inte krävs för den planerade tillbyggnaden.Ärendet avslutas.

Tjänsteskrivelse - Förslag till struktur och samordning av operativ naturvård och
miljövård i norra Bohuslän.

Byggnadsnämndensarbetsutskottsprotokoll 2013-03-14 § 17 gällande förslag tillval
av ledamot och ersättare i Hälsorådet och Handikapprådet.

2005/305 Ansökan om utdömande av vite i beslut fattat med stöd av miljöbalkenangående
förbud mot utsläpp av avloppsvattenvid fastigheten Avja 1:7 Sotenäs kommun.

2012/077 Ansökan om utdömande av vite i beslut fattat med stöd av miljöbalkenangående
förbud mot utsläpp av avloppsvattenRörviks fastighets AB / Askums-Backa1:22
Sotenäs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokoll 2013-03-20 § 66 - anvisningar för arbetet
med budget 2014 Sotenäs kommun.
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forts. MN § 22 

 Justitieombudsmannens beslut 2013-03-21 gällande anmälan mot dåvarande miljö- 
och byggnadsnämnden i Lysekils kommun. Nämnden har redogjort för handläggning 
av ärendet. Vad som kommit fram ger Justitieombudsmannen ingen anledning att 
uttala kritik. 

2010/533 Länsstyrelsens beslut 2013-03-22 angående dispens från artskyddsförordningen för 
uppförande av vindkraftverk på fastigheten Berg 1:11 Sotenäs kommun. LST avslår 
ansökan om dispens från artskyddsförordningen för uppförande av vindkraftverk på 
Berg 1:11 Sotenäs kommun.  

 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden.  
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forts. MN § 22

Justitieombudsmannensbeslut2013-03-21 gällande anmälan mot dåvarande miljö-
och byggnadsnämnden i Lysekilskommun. Nämnden har redogjort för handläggning
av ärendet. Vad som kommit fram ger Justitieombudsmanneningen anledning att
uttala kritik.

2010/533 Länsstyrelsens beslut2013-03-22angående dispens från artskyddsförordningen för
uppförande av vindkraftverkpå fastigheten Berg 1:11 Sotenäs kommun. LST avslår
ansökan om dispens från artskyddsförordningen för uppförande av vindkraftverkpå
Berg 1:11 Sotenäs kommun.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden.
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MN § 23 

Ekonomi - budgetskrivelse 2014 

Enligt beslutet om bildandet av en ny gemensam miljönämnd med tillhörande organisation ska 
under 2013 en slutlig budget och fördelningsprincip för kommunernas intäkter beslutas. 
Verksamheten är finansierad både genom kommunbidrag samt avgifter från tillsynen. Kommunerna 
skiljer sig delvis åt vad gäller storlek, karaktär samt uppdrag. Föreliggande ärende omfattar förslag 
till fördelningsprincip för respektive kommunintäkt, budgetram för 2014 samt en gemensam nivå på 
timavgift i tillsynstaxorna. 
 
Föreslagen fördelningsprincip baseras på dels en del som är lika för alla tre kommunerna, dels en 
del som beror av invånarantal enligt grundformeln: 
K = g + B x kr/invånare 
 
Med nuvarande (2013) kommunbidrag och timavgifter för tillsynen uppgår den totala intäkten till 
9 711 tkr. Enligt fördelningsprincipen ovan ska kommunernas bidrag justeras sinsemellan. 
Samtidigt uppgår den totala kostnaden för miljöenheten vid oförändrad personalstyrka (16 
handläggartjänster) och verksamhet till 11 155 tkr. Således ett underskott på 1 444 tkr. Skillnaden 
beror på minskning av intäkter i förhållande till kostnadsökningar under 2012 samt att normalt 
ökade kostnader under 2013 ingår i kostnadsposten. En total budgetram motsvarande totalkostnaden 
föreslås. 
En likställning av tillsynstaxornas timavgift föreslås, med en höjning till självkostnadstäckning av 
den avgiftsfinansierade tillsynen till 1 030 respektive 920 kr/tim. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2013-04-08 
 

Yrkande 

Per-Arne Brink (S), Britt Wall (S) och Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till beredningens och 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Stefan Henriksson (C) yrkar på oförändrade timavgifter och kommunbidrag. Underskottet justeras 
med kostnadsbesparing.  
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks, Britt Walls, beredningens och förvaltningens 
förslag mot Stefan Henrikssons förslag och finner att nämnden antar Per-Arne Brinks m.fl. förslag. 
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MN § 23

Ekonomi - budgetskrivelse 2014

Enligt beslutetom bildandetav en ny gemensam miljönämnd med tillhörandeorganisation ska
under 2013 en slutlig budget och fördelningsprincip för kommunernasintäkter beslutas.
Verksamhetenär finansieradbåde genom kommunbidragsamt avgiñer från tillsynen.Kommunerna
skiljersig delvis åt vad gäller storlek, karaktär samt uppdrag. Föreliggande ärende omfattar förslag
till fördelningsprincip för respektive kommunintäkt, budgetram för 2014 samt en gemensam nivå på
timavgift i tillsynstaxoma.

Föreslagen fördelningsprincip baseras på dels en del som är lika för alla tre kommunerna, dels en

del som beror av invånarantalenligt grundfonneln:
K = g + B x kr/invånare

Med nuvarande (2013) kommunbidragoch timavgifter för tillsynenuppgår den totala intäkten till
9 711 tkr. Enligt fördelningsprincipen ovan ska kommunernasbidragjusteras sinsemellan.
Samtidigt uppgår den totala kostnaden för miljöenheten vid oförändrad personalstyrka(16
handläggartjänster) och verksamhettill 11 155 tkr. Således ett underskott på 1 444 tkr. Skillnaden
berorpå minskning av intäkter i förhållandetillkostnadsökningarunder 2012 samt att normalt
ökade kostnader under 2013 ingår i kostnadsposten. En total budgetram motsvarande totalkostnaden
föreslås.
En likställningav tillsynstaxomastimavgift föreslås, med en höjning tillsjälvkostnadstäckningav

den avgiñsfinansieradetillsynentill 1 030 respektive 920 kr/tim.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2013-04-08

Yrkande

Per-Ame Brink (S), Britt Wall (S) och Yngve Larsson (FP) yrkarbifalltillberedningensoch
förvaltningens förslag tillbeslut.

Stefan Henriksson (C) yrkarpå oförändrade timavgifteroch kommunbidrag.Underskottet justeras
med kostnadsbesparing.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Per-Ame Brinks, Britt Walls, beredningensoch förvaltningens
förslag mot Stefan Henrikssons förslag och finner att nämnden antar Per-Ame Brinks m.fl. förslag.
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forts. MN § 23 

 
Omröstning begärs. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner följande propositionsordning: 

• ja-röst för Per-Arne Brinks m.fl. förslag 
• nej-röst för Stefan Henrikssons förslag 

 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för Per-Arne Brinks m.fl. förslag mot 2 nej-röster för Stefan Henrikssons förslag 
antar miljönämnden i mellersta Bohuslän Per-Arne Brinks förslag. Se omröstningsbilaga. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden beslutat att rekommendera Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner:  
• att anta föreslagen kostnadsfördelningsprincip för miljönämndens verksamhet 
• att anta föreslagen budgetram för år 2014 med 11 155 tkr 
• att besluta om följande timavgifter inom miljönämndens verksamhet:  

- 1 130 kr per timma för offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen 
- 920 kr per timma för övrig tillsyn 

 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen, Lysekils kommun 
Kommunstyrelsen, Munkedals kommun 
Kommunstyrelsen, Sotenäs kommun 
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forts. MN § 23

Omröstning begärs.

Miljönämndeni mellersta Bohuslän godkänner följande propositionsordning:
0 ja-röst för Per-ArneBrinksmil. förslag
0 nej-röst för Stefan Henrikssons förslag

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Per-ArneBrinksmil. förslag mot 2 nej-röster för Stefan Henrikssons förslag
antar miljönämndeni mellersta Bohuslän Per-ArneBrinks förslag. Se omröstningsbilaga.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndenbeslutatatt rekommendera Sotenäs, Munkedal samt Lysekilskommuner:
0 att anta föreslagen kostnadsfördelningsprincip för miljönämndensverksamhet
0 att anta föreslagen budgetram för år 2014 med 11 155 tkr
0 att beslutaom följande timavgifter inom miljönämndensVerksamhet:

- 1 130 kr per timma för offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen
- 920 kr per timma för övrig tillsyn

Skickas till

Kommunstyrelsen, Lysekilskommun
Kommunstyrelsen, Munkedals kommun
Kommunstyrelsen, Sotenäs kommun
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Omröstningsbilaga 

Namn Parti Ja Nej Avstår 

Eva Abrahamsson M X   
Stig-Arne Helmersson C X   
Britt Wall S X   
Per-Arne Brink S X   
Stefan Henriksson C  X  
Malin Östman M  X  
Yngve Larsson FP X   
Hans Nordlund M X   
Kent Carlsson S X   

Summa  7 2 0 
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Sotenäs kommun ?ärliga
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2013-04-18| §§ 21-30

forts. MN § 23

Omröstningsbilaga

Namn Parti Ja Nej Avstår

Eva Abrahamsson
Stig-Arne Helmersson
Britt Wall
Per-ArneBrink
Stefan Henriksson
Malin Östman
Yngve Larsson
Hans Nordlund
Kent Carlsson

wzgzowwoz XXX

XXXX
XX

Summa 7 2 0
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MN § 24 

Strategi för det miljöstrategiska arbetet inom Sotenäs, Munkedal samt 
Lysekils kommuner 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har enligt beslutade reglementen uppdraget att stödja och 
samordna det miljöstrategiska arbetet samt det lokala miljömålsarbetet på uppdrag av respektive 
samverkande kommun. Målet för uppdraget är att kommunerna aktivt ska arbeta med 
miljömålsfrågor som berör vårt geografiska område för att tillsammans främja och generera en god 
miljö och en hälsosam kommun.  
 
Ett förslag till en gemensam utformning av strategiplan för det miljöstrategiska arbetet, inklusive 
miljömålsarbetet för Sotenäs, Munkedal och Lysekil kommuner har arbetats fram. Syftet med 
samverkan är att effektivisera arbetet och lättare kunna driva gemensamma frågor med andra 
verksamheter inom de tre kommunerna. Strategiplanerna och de lokala miljömålen ska utgöra en 
vägledning för dels hur miljömålsarbetet ska bedrivas samt dels en konkretisering av kommunernas 
vision inom miljöområdet. De bör utgöra ett styrdokument i samklang med andra kommunala 
riktlinjer och planer.  
 
Miljömålen begränsas i detta första skede till att omfatta och att utgöra ett stöd för de interna 
kommunala verksamheterna i deras miljöarbete. För ett framgångsrikt arbete är det nödvändigt att 
miljömålsarbetet integreras i kommunernas vardagliga arbete och är synkroniserat med 
verksamhetsplanering och uppföljningsarbete i förvaltningar och bolag.  
 
Miljömålsarbetet ska ses som en ständigt pågående process där årlig uppföljning och uppdatering av 
de lokala miljömålen sker. Miljömålsarbetet i de tre kommunerna är i uppstartsskede och de första 
lokala miljömålen har antagits av Lysekils och Munkedals kommuners kommunfullmäktige 2012. 
Flertalet av dessa kan tillämpas i samtliga tre kommuner och i föreliggande förslag har en 
anpassning skett för att målen i möjligaste mån ska överensstämma. Varje kommun är dock unik 
och det är därför även viktigt att framhålla de kommunspecifika visionerna och lokala miljömålen. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslås besluta om en rekommendation till de tre berörda 
kommunerna att anta föreliggande strategiplaner, inklusive uppdaterade lokala miljömål. 
Respektive kommunstyrelse beslutar sedan sin strategiplan och uppdaterar fortlöpande sina lokala 
miljömål årligen. Lokala miljömål inför 2014 planeras att tas upp i slutet av 2013. Processen 
beskrivs närmare i strategiplanen.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2013-04-02 
Strategiplan för miljömålsarbete i Lysekils kommun 
Strategiplan för miljömålsarbete i Munkedals kommun 
Strategiplan för miljömålsarbete i Sotenäs kommun 
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MN§24
Strategi för det miljöstrategiskaarbetet inom Sotenäs, Munkedal samt
Lysekils kommuner

Miljönämndeni mellersta Bohuslän har enligt beslutadereglementenuppdraget att stödja och
samordna det miljöstrategiskaarbetet samt det lokala miljömålsarbetetpå uppdrag av respektive
samverkandekommun. Målet för uppdraget är att kommunernaaktivt ska arbeta med
miljömålsfrågorsom berör vårt geografiska område för att tillsammansfrämja och generera en god
miljö och en hälsosam kommun.

Ett förslag tillen gemensam utfornming av strategiplan för det miljöstrategiskaarbetet, inklusive
miljömålsarbetetför Sotenäs, Munkedal och Lysekilkommuner har arbetats fram. Syftet med
samverkanär att effektivisera arbetet och lättare kunna driva gemensamma frågor med andra
verksamheter inom de tre kommunerna. Strategiplanemaoch de lokala miljömålenska utgöra en

vägledning för dels hur miljömålsarbetetska bedrivassamt dels en konkretiseringav kommunernas
vision inom miljöområdet. De bör utgöra ett styrdokument i samklang med andra kommunala
riktlinjeroch planer.

Miljömålenbegränsas i detta första skede tillatt omfatta och att utgöra ett stöd för de interna
kommunalaverksamheternai deras miljöarbete.För ett framgångsriktarbete är det nödvändigt att

miljömålsarbetetintegreras i kommunernasvardagliga arbete och är synkroniseratmed
verksamhetsplaneringoch uppföljningsarbetei förvaltningar och bolag.

Miljömålsarbetetska ses som en ständigt pågående process där årlig uppföljning och uppdatering av

de lokala miljömålensker. Miljömålsarbeteti de tre kommunernaär i uppstartsskede och de första
lokala miljömålenhar antagits av Lysekilsoch Munkedals kommuners kommunfullmäktige2012.
Flertalet av dessa kan tillämpas i samtliga tre kommuner och i föreliggande förslag har en

anpassning skett för att målen i möjligastemån ska överensstämma. Varjekommun är dock unik
och det är därför även viktigt att framhållade kommunspecifikavisionema och lokala miljömålen.

Miljönämndeni mellersta Bohuslän föreslås beslutaom en rekommendationtillde tre berörda
kommunernaatt anta föreliggande strategiplaner, inklusiveuppdaterade lokalamiljömål.
Respektive kommunstyrelse beslutarsedan sin strategiplan och uppdaterar fortlöpande sina lokala
miljömålårligen. Lokala miljömålinför 2014 planeras att tas upp i slutet av 2013. Processen
beskrivsnärmare i strategiplanen.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2013-04-02
Strategiplan för miljömålsarbetei Lysekilskommun
Strategiplan för miljömålsarbetei Munkedals kommun
Strategiplan för miljömålsarbetei Sotenäs kommun
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forts. MN § 24 

Yrkande 

Per-Arne Brink m.fl. yrkar att föreslå respektive kommunstyrelse i Sotenäs, Munkedal och Lysekil 
att godkänna upprättat förslag till strategiplan för miljömålsarbetet för respektive kommun, 
exklusive uppdaterade lokala miljömål för 2013. Uppdatering av de lokala miljömålen bör ske 
under hösten 2013 efter komplettering. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Per-Arne Brinks m.fl. förslag mot förvaltningens förslag och 
finner att nämnden antar Per-Arne Brinks m.fl. förslag. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns förslag 

Kommunstyrelsen i Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommun beslutar att: 
• godkänna upprättat förslag till strategiplan för miljömålsarbetet för respektive kommun, 

exklusive uppdaterade lokala miljömål för 2013. 
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen Lysekils kommun, med reviderad strategiplan för Lysekils kommun 
Kommunstyrelsen Munkedals kommun, med reviderad strategiplan för Munkedals kommun 
Kommunstyrelsen Sotenäs kommun, med reviderad strategiplan för Sotenäs kommun 
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forts. MN § 24

Yrkande

Per-ArneBrinkmil. yrkaratt föreslå respektive kommunstyrelse i Sotenäs, Munkedal och Lysekil
att godkänna upprättat förslag tillstrategiplan för miljömålsarbetetför respektive kommun,
exklusive uppdaterade lokala miljömål för 2013. Uppdatering av de lokala miljömålenbör ske
under hösten 2013 efter komplettering.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per-ArneBrinksmil. förslag mot förvaltningens förslag och
finner att nämnden antar Per-ArneBrinks m.il. förslag.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns förslag
Kommunstyrelsen i Lysekil,Munkedal och Sotenäs kommun beslutaratt:

0 godkänna upprättat förslag till strategiplan för miljömålsarbetetför respektive kommun,
exklusive uppdaterade lokala miljömålför 2013.

Skickas till

KommunstyrelsenLysekilskommun, med reviderad strategiplan för Lysekilskommun
KommunstyrelsenMunkedals kommun, med reviderad strategiplan för Munkedals kommun
Kommunstyrelsen Sotenäs kommun, med reviderad strategiplan för Sotenäs kommun
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MN § 25 

Revidering av lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Sotenäs, 
Munkedal samt Lysekils kommuner 

Sedan 2013-01-01 har en gemensam nämnd och förvaltningsorganisation för miljö- och 
hälsoskyddsområdet i Munkedals, Lysekils samt Sotenäs kommuner funnits. En viktig förutsättning 
för nämndens arbete är att de tre kommunerna har en samordnad syn på miljöfrågorna och 
myndighetsarbetet. 
 
Ett förslag till gemensam utformning av de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för de tre 
kommunerna har därför arbetats fram. Då tidigare föreskrifter var liknande har endast mindre 
justeringar behövt göras. Bestämmelserna (1-13 §§) är identiska medan bilagda kartor visar 
områdesbestämmelsernas utbredning inom respektive kommun.  
 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2013-04-02 
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Lysekils kommun, med karta 
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Munkedals kommun, med karta  
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Sotenäs kommun, med karta  
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns förslag 

Respektive kommunfullmäktige i Lysekils, Munkedal samt Sotenäs kommuner beslutar att 
godkänna upprättat förslag till lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för respektive kommun. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen Lysekils kommun 
Kommunstyrelsen Munkedals kommun 
Kommunstyrelsen Sotenäs kommun 
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MN§25
Revidering av lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterför Sotenäs,
Munkedal samt Lysekils kommuner

Sedan 2013-01-01 har en gemensam nämnd och förvaltningsorganisation för miljö- och
hälsoskyddsområdet i Munkedals, Lysekilssamt Sotenäs kommuner funnits. En viktig förutsättning
för nämndens arbete är att de tre kommunernahar en samordnad syn på miljöfrägoma och
myndighetsarbetet.

Ett förslag tillgemensam utfomming av de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterför de tre
kommunernahar därför arbetats fram. Då tidigare föreskriftervar liknandehar endast mindre
justeringarbehövt göras. Bestämmelserna (1-13 §§) är identiska medan bilagdakartor visar
områdesbestämmelsemasutbredning inom respektive kommun.

Beslutsunderlag
Miljöchefenstjänsteutlåtande 2013-04-02
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterför Lysekilskommun, med karta
Lokalamiljö- och hälsoskyddsföreskrifterför Munkedals kommun, med karta
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterför Sotenäs kommun, med karta

Miljönämnden i mellersta Bohusläns förslag
Respektive kommunfullmäktige i Lysekils,Munkedal samt Sotenäs kommuner beslutaratt

godkänna upprättat förslag till lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterför respektive kommun.

Skickas till

KommunstyrelsenLysekilskommun
KommunstyrelsenMunkedals kommun
Kommunstyrelsen Sotenäs kommun
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MN § 26 

Antagande av kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel i Sotenäs, 
Munkedal och Lysekils kommuner, 2013-2015 

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på 
offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i 
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig 
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.   
 
Den gemensamma Miljönämnden i mellersta Bohuslän är behörig myndighet för kontroll utifrån 
livsmedelslagstiftningen i Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner. Ansvaret innefattar kontroll 
av livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet. Kontrollen utförs vanligen med kontrollmetoderna 
inspektion och revision samt i viss utsträckning provtagning och analys. I kontrollen ingår också 
extra offentlig kontroll, registrering av livsmedelsanläggning, viss godkännandeprövning, utredning 
av misstänkt matförgiftning, beslut om sanktioner, rapportering till Livsmedelsverket mm. 
 
Miljönämnden ansvarar för kontrollen vid ca 460 livsmedelsanläggningar, varav en stor andel är 
riktad direkt till konsument såsom livsmedelsbutiker och restauranger, kök inom kommunens 
omsorgs- och utbildningsverksamheter samt vattenverk för allmän förbrukning. 
 
Kontrollen under 2013-2015 innebär att alla verksamheter erhåller kontroll under perioden. De 
verksamheter som har erhållit 3 eller fler kontrolltimmar enligt risklassificeringen kommer att 
kontrolleras varje år. De verksamheter som erhållit mindre än 3 timmar kommer att kontrolleras en-
tre gånger under perioden. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2013-04-04 
Kontrollplan 2013-2015 för offentlig kontroll av livsmedel i Sotenäs, Munkedal och Lysekils 
kommuner (daterad 2013-01-02) 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel i Sotenäs, 
Munkedal och Lysekils kommuner för tidsperioden 2013-2015, daterad 2013-01-02. 
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MN§26
Antagande av kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel i Sotenäs,
Munkedal och Lysekils kommuner, 2013-2015

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetensbeskrivningav hur de krav som ställs på
offentlig kontroll inom livsmedelskedjanuppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnadenav foder- och livsmedelslagstiftningensamt
bestämmelserom djurhälsa och djurskydd.

Den gemensammaMiljönämndeni mellersta Bohuslän är behörig myndighet för kontroll utifrån
livsmedelslagstiftningeni Lysekil,Munkedal och Sotenäs kommuner. Ansvaret innefattarkontroll
av livsmedelshygien,redlighet och spårbarhet. Kontrollen utförs vanligen med kontrollmetodema
inspektion och revision samt i viss utsträckningprovtagning och analys. I kontrollen ingår också
extra offentlig kontroll, registrering av livsmedelsanläggning,viss godkännandeprövning,utredning
av misstänkt matförgiftning,beslutom sanktioner, rapportering tillLivsmedelsverketmm.

Miljönämndenansvarar för kontrollenvid ca 460 livsmedelsanläggningar,varav en stor andel är
riktad direkt tillkonsument såsom livsmedelsbutikeroch restauranger,kök inom kommunens
omsorgs- och utbildningsverksamhetersamt vattenverkför allmän förbrukning.

Kontrollen under 2013-2015 innebär att alla verksamhetererhållerkontroll under perioden. De
verksamheter som har erhållit 3 eller flerkontrolltimmarenligt risklassificeringenkommer att
kontrollerasvarje år. De verksamheter som erhållitmindre än 3 timmarkommer att kontrolleras en-

tre gånger under perioden.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2013-04-04
Kontrollplan 2013-2015 för offentlig kontroll av livsmedel i Sotenäs, Munkedal och Lysekils
kommuner (daterad 201 3-01-02)

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän antar kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel i Sotenäs,
Munkedal och Lysekilskommuner för tidsperioden 201 3-2015

,
daterad 201 3-01-02.
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MN § 27 

Antagande av kontrollplan för offentlig kontroll av tobak och receptfria 
läkemedel i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner, 2013-2015 

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på 
offentlig kontroll vid försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel inom detaljhandel 
uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Tobakslagen (1993:581) samt Lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel (2009:730)   
  
Den gemensamma Miljönämnden i mellersta Bohuslän är behörig myndighet för kontroll utifrån 
Tobakslagen och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i Lysekil, Munkedal och Sotenäs 
kommuner. Ansvaret innefattar kontroll av försäljning av tobak samt begränsning av rökning i vissa 
lokaler och handel av receptfria läkemedel inom detaljhandel. Kontrollen utförs vanligen med 
kontrollmetoderna inspektion och revision. I kontrollen ingår också mottagande av anmälan och 
beslut om sanktioner vid tobaksförsäljning. Anmälan och beslut om sanktioner vid försäljning av 
receptfria läkemedel handläggs av Läkemedelsverket. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för kontrollen vid ca 80 försäljningsställen av tobak 
samt ca 30 försäljningsställen av receptfria läkemedel. Kontroll av rökfria områden vid skolor och 
förskolor planeras i hälsoskyddets kontrollplan. 
 
Den regelbundna kontrollen utförs vartannat år då kontrolltiden för denna typ av objekt hamnar på 1 
respektive 2 timmar per år. I behovsutredningen anses tidsintervallet tillräckligt för att uppnå målet. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2013-04-03 
Kontrollplan för offentlig kontroll av tobak och receptfria läkemedel i Sotenäs, Munkedal och 
Lysekils kommuner 2013-2015, daterad 2013-01-02. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar kontrollplan för offentlig kontroll av tobak och receptfria 
läkemedel i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner för tidsperioden 2013-2015,  
daterad 2013-01-02. 
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MN§27
Antagande av kontrollplan för offentlig kontroll av tobak och receptfria
läkemedel i Sotenäs, Munkedal och Lysekilskommuner, 2013-2015

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetensbeskrivningav hur de krav som ställs på
offentlig kontroll vid försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel inom detaljhandel
uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Tobakslagen (1993:581) samt Lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel (2009:730)

Den gemensammaMiljönämndeni mellersta Bohuslän är behörig myndighet för kontroll utifrån
Tobakslagen och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i Lysekil,Munkedal och Sotenäs
kommuner. Ansvaret innefattarkontroll av försäljning av tobak samt begränsningav rökning i vissa
lokaler och handel av receptfria läkemedel inom detaljhandel. Kontrollen utförs vanligen med
kontrollmetodema inspektion och revision. I kontrollen ingår också mottagande av anmälan och
beslutom sanktionervid tobaksförsäljning. Anmälan och beslutom sanktionervid försäljning av

receptfria läkemedel handläggs av Läkemedelsverket.

Miljönämndeni mellersta Bohuslän ansvarar för kontrollenvid ca 80 försäljningsställenav tobak
samt ca 30 försäljningsställenav receptfria läkemedel. Kontroll av rökfria områden vid skolor och
förskolor planeras i hälsoskyddets kontrollplan.

Den regelbundnakontrollenutförs vartannat år då kontrolltiden för denna typ av objekt hamnar på 1
respektive 2 timmarper år. I behovsutredningenanses tidsintervallet tillräckligtför att uppnå målet.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2013-04-03
Kontrollplan för offentlig kontroll av tobak och receptfria läkemedel i Sotenäs, Munkedal och
Lysekilskommuner 2013-2015, daterad 2013-01-02.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän antar kontrollplan för offentlig kontroll av tobak och receptfria
läkemedel i Sotenäs, Munkedal och Lysekilskommuner för tidsperioden 2013-2015,
daterad 2013-01-02.
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MN § 28  Dnr MimB 2013/3041 

Lysekil Dalskogen 1:48 - ansökan om strandskyddsdispens 

Fastighetsägaren har hos miljönämnden i mellersta Bohuslän (nämnden) 2013-01-24 ansökt om 
strandskyddsdispens för avstyckning av tomt och nybyggnation av ett enbostadshus på del av 
fastigheten Lysekil Dalskogen 1:48. Den planerade byggnaden ska placeras på fastighetens 
norra/övre del och kommer därmed att hamna längre från stranden än nuvarande bostadshus. 
Fastigheten är tänkt att delas i två tomter varav den norra blir den nya fastigheten. 
 
Miljöenheten har besökt platsen. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2013-03-11 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 
miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för avstyckning samt nybyggnad av 
enbostadshus på del av fastigheten Dalskogen 1:48, vid Gullmarn i Lysekils kommun. 
 
Som tomtplats får den del av fastigheten som ska avstyckas tas i anspråk, se karta med 
tomtplatsbestämning för nuvarande Dalskogen 1:48. 

Villkor 

Det nya bostadshuset ska placeras inom den nya tomten så att avstånd till tomtgräns i öster mot 
allmän mark är minst 4,5 m. 
 

Skäl till beslut 

Bestämmelser 

Platsen för den planerade åtgärden ligger inom strandskyddat område. Inom sådant område får inte 
nya byggnader uppföras. Vidare är det inte tillåtet att ändra byggnader eller andra anläggningar eller 
utföra anordningar som avhåller allmänheten från att vistas i området. Man får heller inte utföra 
åtgärder som väsentlig förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter (7 kap 15 § MB). Kommunen 
kan ge dispens från bestämmelserna men endast om det finns särskilda skäl och om åtgärden är 
förenlig med strandskyddets syfte (7 kap 18 b § MB). Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens tillgänglighet till strandområden och att bevara goda livsvillkor 
på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 kap 13 § MB). 
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MN § 28 Dnr MimB 2013/3041

Lysekil Dalskogen 1:48 - ansökan om strandskyddsdispens
Fastighetsägarenhar hos miljönämndeni mellersta Bohuslän (nämnden) 2013-01-24 ansökt om

strandskyddsdispens för avstyckningav tomt och nybyggnationav ett enbostadshus på del av

fastigheten LysekilDalskogen 1:48. Den planerade byggnaden ska placeraspå fastighetens
norra/övredel och kommer därmed att hamna längre från stranden än nuvarande bostadshus.
Fastigheten är tänkt att delas i två tomter varav den norra blir den nya fastigheten.

Miljöenhetenhar besöktplatsen.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2013-03-11

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1
miljöbalken,dispens från strandskyddsbestämmelsemaför avstyckning samt nybyggnad av

enbostadshus på del av fastigheten Dalskogen 1:48, vid Gullmam i Lysekilskommun.

Som tomtplats får den del av fastigheten som ska avstyckas tas i anspråk, se karta med
tomtplatsbestämningför nuvarande Dalskogen 1:48.

Villkor

Det nya bostadshuset ska placeras inom den nya tomten så att avstånd till tomtgräns i öster mot
allmän markär minst 4,5 m.

Skäl till beslut

Bestämmelser

Platsen för den planerade åtgärden ligger inom strandskyddat område. Inom sådant område får inte
nya byggnader uppföras. Vidare är det inte tillåtetatt ändra byggnader eller andra anläggningar eller
utföra anordningar som avhållerallmänheten från att vistas i området. Man får heller inte utföra
åtgärder som väsentlig förändrar livsvillkorenför djur- och växtarter (7 kap 15 § MB). Kommunen
kan ge dispens från bestämmelsernamen endast om det finns särskilda skäl och om åtgärden är
förenlig med strandskyddets syfte (7 kap 18 b § MB). Syftet med strandskyddet är att trygga
förutsättningarna för allmänhetens tillgänglighettill strandområden och att bevaragoda livsvillkor
på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 kap 13 § MB).
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forts. MN § 28 Dnr MimB 2013/3041 

Förhållandena på platsen och miljönämndens bedömning 

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus på del av fastigheten Dalskogen 1:48 samt 
avstyckning av tomt. Den planerade avstyckningen utgör den norra delen av fastigheten och ligger 
längst från stranden. Den nya tomten/fastigheten utgörs idag av tomt med trädgård och uthus och är 
inte tillgänglig för allmänheten. Som särskilt skäl anför sökanden att området är ianspråktaget och 
väl avskilt från stranden. Det kan konstateras att den del av fastigheten som man önskar bebygga 
och avstycka idag är ianspråktagen som tomt på ett sådant sätt att åtgärden inte har någon betydelse 
för tillgängligheten till strandområdet. Den nya tomtens placering blir även avskild från stranden då 
befintligt hus ligger närmare stranden och att det finns bebyggda grannfastigheter. Väster om 
fastigheten finns för allmänheten tillgänglig mark och möjlighet att komma ned till stranden. I 
tidigare beslut om strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintligt bostadshus (2012) gjordes en 
tomtplatsavgränsning innebärande att den sydligaste delen närmast stranden inte får tas i anspråk 
som tomt. Nämnden bedömer att varken den allemansrättsliga tillgången på strandområde eller 
livsvillkoren för växt- och djurlivet påverkas av att dispens för nybyggnad av enbostadshus 
meddelas. Nämnden anser därmed att särskilda skäl finns för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 
 
Nämnden bedömer att den sökta åtgärden är förenlig med kraven i 3 och 4 kap miljöbalken allmänt 
utifrån en lämplig hushållning med mark och vatten. Åtgärden strider inte heller mot den 
kommunala översiktsplanen. 

Upplysningar 

Ett beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensansökan inte 
har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. 
 
Beslutet kommer att sändas till Länsstyrelsen i Västra Götaland som inom tre veckor ska ta 
ställning till om det finns skäl för prövning av kommunens beslut om dispens eller inte. 
 
För att få utföra åtgärden krävs även förhandsbesked samt bygglov från byggnadsnämnden i 
Lysekils kommun.  
 
Avgiften för prövning av detta ärende är 6 424 kr enligt taxa fastställd av Lysekils kommun och 
faktureras separat. 
 

Hur man överklagar 

Ett beslut om strandskyddsdispens kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

O:\Off\PROT\MN\2013\Miljönämndens protokoll 2013-04-18.dot  Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
15(21)

 

 

 

Sotenäs kommun Äijigiiiiiifäü” kjásålsbi'

Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2013-04-18| §§ 21-30

forts. MN § 28 Dnr MimB 2013/3041

Förhållandenapå platsen och miljönämndensbedömning
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus på del av fastigheten Dalskogen 1:48 samt

avstyckning av tomt. Den planerade avstyckningenutgör den norra delen av fastigheten och ligger
längst från stranden. Den nya tomten/fastighetenutgörs idag av tomt med trädgård och uthus och är
inte tillgängligför allmänheten. Som särskilt skäl anför sökanden att området är ianspråktaget och
väl avskiltfrån stranden. Det kan konstateras att den del av fastigheten som man önskar bebygga
och avstycka idag är ianspråktagen som tomt på ett sådant sätt att åtgärden inte har någon betydelse
för tillgänglighetentillstrandområdet. Den nya tomtens placeringblir även avskildfrån stranden då
befintligthus ligger närmare stranden och att det finns bebyggda grannfastigheter. Väster om

fastigheten finns för allmänheten tillgängligmarkoch möjlighet att komma ned tillstranden. I
tidigare beslutom strandskyddsdispens för tillbyggnadav befintligtbostadshus (2012)gjordes en

tomtplatsavgränsning innebärande att den sydligaste delen närmast stranden inte får tas i anspråk
som tomt. Nämnden bedömeratt varkenden allemansrättsligatillgångenpå strandområde eller
livsvillkorenför växt- och djurlivetpåverkasav att dispens för nybyggnad av enbostadshus
meddelas. Nämnden anser därmed att särskilda skäl finns för dispens från
strandskyddsbestämmelsema.

Nämnden bedömeratt den sökta åtgärden är förenlig med kraven i 3 och 4 kap miljöbalkenallmänt
utifrån en lämplig hushållningmed markoch vatten. Åtgärden strider inte heller mot den
kommunala översiktsplanen.

Upplysningar
Ett beslutom strandskyddsdispensupphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensansökan inte
har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutetvunnit laga kraft.

Beslutet kommer att sändas tillLänsstyrelsen i Västra Götaland som inom tre veckor ska ta

ställning tillom det finns skäl för prövning av kommunens beslutom dispens eller inte.

För att få utföra åtgärden krävs även förhandsbeskedsamt bygglov från byggnadsnämnden i
Lysekilskommun.

Avgiftenför prövning av detta ärende är 6 424 kr enligt taxa fastställd av Lysekilskommun och
faktureras separat.

Hur man överklagar
Ett beslutom strandskyddsdispenskan överklagashos Länsstyrelsen, se bilaga.
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forts. MN § 28 Dnr MimB 2013/3041 

Bilaga till sökanden 

Karta med tomtplatsbestämning gällande nuvarande Dalskogen 1:48. 

 

Skickas till 

Sökanden 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Akten 
Byggnadsnämnden Lysekils kommun, för kännedom 
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forts. MN § 28 Dnr MimB 2013/3041

Bilaga till sökanden
Karta med tomtplatsbestämninggällande nuvarande Dalskogen 1:48.

Skickastill

Sökanden
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Akten
ByggnadsnämndenLysekilskommun, för kännedom
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MN § 29    Dnr MimB 2011/568 

Sotenäs Långevik 1:55 - ansökan om strandskyddsdispens för 
vågbrytare 

Forsbacken Invest AB, inkom 2011-05-02 med en ansökan om strandskyddsdispens för att uppföra 
en 10 meter lång vågbrytare på fastigheten Långevik 1:55. Marken där den tilltänka åtgärden ska 
utföras består i huvudsak av en äldre sten utfyllnad/pir. Då det anses finnas särskilda skäl att 
meddela dispens för vågbrytaren föreslås nämnden meddela dispens för denna åtgärd.  
 
Ärendet behandlades på Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 november 
2011. Ärendet återremitterades eftersom arbetsutskottet ville klargöra syftet med vågbrytaren samt 
få ett bättre kartunderlag.  
 
Sökanden inkom med en skrivelse daterad 2011-12-09 där följande framfördes.  
”Orsaken till den planerade vågbrytaren är att minska påverkan från vågor och svall på de redan nu 
befintliga båtplatserna. Området kommer ju inte på något vis spärras av och därmed kommer även 
denna vågbrytare att kunna brukas för både bad och fiske för allmänheten. I dagsläget så är 
påverkan från svall och vågor stora på de båtplatser som redan nu finns i området. Förhoppningen 
är att skador på båtar och övrigt material skall minska då denna vågbrytare kommer på plats. 
Vågbrytaren är tänkt att placeras i en sådan vinkel så att denna följer den linje som "nocken" på 
befintlig sten pir redan har. Inga Y-bommar är tänkta att monteras som kan påverka förbipasserande 
trafik.” 
 
Miljö och byggnämnden i Sotenäs kommun beslutade 2012-02-23 § 12 att ”avslå ansökan om 
strandskyddsdispens för vågbrytare i avvaktan på kommande detaljplanearbete. Nämndens beslut 
överklagades av sökanden till Länsstyrelsen som 2012-09-18 upphävde nämndens beslut och 
återförvisade ärendet till nämnden för erforderlig handläggning. Enligt länsstyrelsen kan man inte 
avslå en dispens med hänvisning ett kommande detaljplanearbete. Istället skall man pröva ansökan 
utifrån de särskilda skäl som finns, samt strandskyddets syften.  
 
2013-02-07 togs ärendet upp i den nybildade Miljönämnden i mellersta Bohuslän för prövning. 
Nämnden beslutade, 2013-02-07 § 11, att återremittera ärendet till miljöchefen för fortsatt 
handläggning och gav i uppdrag att begära in kompletterande handlingar med förtydligande vad 
ansökan avser. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2013-03-22 
 

O:\Off\PROT\MN\2013\Miljönämndens protokoll 2013-04-18.dot  Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
17(21)

 

 

 

Sotenäs kommun iiiiiiliiiüiiiiiig kiásålsbi'

Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2013-04-18| §§ 21-30

MN § 29 Dnr MimB 2011/568
Sotenäs Långevik 1:55 - ansökan om strandskyddsdispens för
vågbrytare
Forsbacken Invest AB, inkom 2011-05-02 med en ansökan om strandskyddsdispens för att uppföra
en 10 meter lång vågbrytare på fastigheten Långevik 1:55. Markendär den tilltänkaåtgärden ska
utföras består i huvudsak av en äldre sten utfyllnad/pir. Då det anses finnas särskilda skäl att
meddela dispens för vågbrytaren föreslås nänmden meddela dispens för denna åtgärd.

Ärendet behandladespå Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts sammanträdeden 23 november
2011. Arendet återremitterades eñersom arbetsutskottetvilleklargöra syftet med vågbrytaren samt
få ett bättre kartunderlag.

Sökanden inkom med en skrivelse daterad 2011-12-09 där följande framfördes.
”Orsaken tillden planerade vågbrytaren är att minska påverkan från vågor och svall på de redan nu

befintligabåtplatsema. Området kommerju inte på något vis spärras av och därmed kommer även
denna vågbrytare att kunna brukas för både bad och fiske för allmänheten. I dagsläget så är
påverkan från svall och vågor stora på de båtplatser som redan nu finns i området. Förhoppningen
är att skador på båtar och övrigt material skall minska då denna vågbrytare kommer på plats.
Vågbrytarenär tänkt att placeras i en sådan vinkel så att denna följer den linje som "nocken" på
befintligsten pir redan har. Inga Y-bommarär tänkta att monteras som kan påverkaförbipasserande
trafik.”

Miljöoch byggnämnden i Sotenäs kommun beslutade2012-02-23 § 12 att ”avslå ansökan om

strandskyddsdispens för vågbrytare i avvaktan på kommande detaljplanearbete.Nämndens beslut
överklagadesav sökanden tillLänsstyrelsen som 2012-09-18 upphävde nämndens beslutoch
återförvisade ärendet tillnämnden för erforderlig handläggning. Enligt länsstyrelsen kan man inte
avslå en dispens med hänvisning ett kommande detaljplanearbete.Istället skall man pröva ansökan
utifrån de särskilda skäl som finns, samt strandskyddets syften.

2013-02-07 togs ärendet upp i den nybildadeMiljönämndeni mellersta Bohuslän för prövning.
Nämnden beslutade, 2013-02-07 § 11, att återremittera ärendet tillmiljöchefen för fortsatt
handläggning och gav i uppdrag att begära in kompletterande handlingarmed förtydligande vad
ansökan avser.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2013-03-22
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forts. MN § 29   Dnr MimB 2011/568 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän meddelar, med stöd av 7 kap 18c § punkt 3 miljöbalken, 
strandskyddsdispens för uppförandet av en 10 meter lång vågbrytare på fastigheten Långevik 1:55 i 
Sotenäs kommun. 
 

Villkor för beslut 

• Vågbrytaren skall utföras i enlighet med inlämnade handlingar. 
• Vågbrytaren får inte utföras med Y-bommar eller andra permanenta angörningsanordningar 

 

Besvärshänvisning 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning. 

 
Skäl till det föreslagna beslutet 

Bestämmelser 

Inom strandskyddsområden får det inte uppföras anläggningar som hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som 
väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Om det finns särskilda skäl får 
miljönämnden medge dispens från bestämmelserna. Dispens får endast ges om det är förenligt med 
förbudets syfte, som är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 kap 16 & 26 §§ miljöbalken). 
 
Platsen omfattas även av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-3 §§ miljöbalken. 

Bedömning 

Föreslagen vågbrytare är en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten. Platsen 
hyser inga höga naturvärden och bedöms ha liten påverkan på djur och växters livsvillkor vid den 
aktuella platsen. Vågbrytaren bedöms inte avhålla allmänheten från platsen i någon nämnvärd 
utsträckning då den endast ska användas för att bryta vågor och bedöms vara allemansrättsligt 
tillgänglig. Det ska inte tillskapas båtplatser på vågbrytaren med t.ex. Y-bommar men det finns 
möjlighet att tillfälligt lägga till vid vågbrytaren. Det går inte att hindra att området öster om 
vågbrytaren (på själva stenpiren) används för att anlägga båtplatser då området inte omfattas av 
strandskydd. Detta kan ske även om vågbrytaren inte byggs. Särskilda skäl för åtgärden i enlighet 
med 7 kap 18c § 3 punkt MB bedöms därmed föreligga. Miljönämnden anser även att vågbrytaren 
är förenligt med kraven i 4 kap miljöbalken. 
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Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän meddelar, med stöd av 7 kap 18c § punkt 3 miljöbalken,
strandskyddsdispens för uppförandet av en 10 meter lång vågbrytare på fastigheten Långevik 1:55 i
Sotenäs kommun.

Villkorför beslut

0 Vågbrytaren skall utföras i enlighet med inlämnade handlingar.
0 Vågbrytaren får inte utföras med Y-bommar eller andra permanenta angömingsanordningar

Besvärshänvisning
Detta beslutkan överklagashos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning.

Skäl till det föreslagna beslutet

Bestämmelser

Inom strandskyddsområden får det inte uppföras anläggningar som hindrar eller avhåller
allmänheten från att beträdaett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som

väsentligen försämrar livsvillkorenför djur- och växtarter. Om det finns särskilda skäl iår
miljönämndenmedge dispens från bestämmelserna.Dispens får endast ges om det är förenligt med
förbudets syñe, som är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftslivoch att bevaragoda
livsvillkorpå land och i vatten för djur- och växtlivet (7 kap 16 & 26 §§ miljöbalken).

Platsen omfattas även av särskildahushållningsbestämmelserenligt 4 kap 1-3 §§ miljöbalken.

Bedömning
Föreslagen vågbrytare är en sådan anläggning som för sin funktionmåste ligga vid vatten. Platsen
hyser inga höga naturvärden och bedöms ha liten påverkanpå djuroch växters livsvillkorvid den
aktuella platsen. Vågbrytarenbedöms inte avhållaallmänheten från platsen i någon nämnvärd
utsträckning då den endast ska användas för att bryta vågor och bedöms vara allemansrättsligt
tillgänglig.Det ska inte tillskapasbåtplatser på vågbrytaren med t.ex. Y-bommarmen det finns
möjlighet att tillfälligtlägga tillvid vågbrytaren. Det går inte att hindra att området öster om

vågbrytaren (på själva stenpiren) används för att anlägga båtplatser då området inte omfattas av

strandskydd. Detta kan ske även om vågbrytaren inte byggs. Särskilda skäl för åtgärden i enlighet
med 7 kap 18c § 3 punkt MB bedöms därmed föreligga. Miljönämndenanser även att vågbrytaren
är förenligt med kraven i 4 kap miljöbalken.
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Giltighetstid 

Denna dispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år eller 
avslutats inom 5 år från den dagen beslutet vann laga kraft. 

Upplysningar 

Föreslagen åtgärd är en vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken (MB). För vattenverksamhet 
krävs det normalt anmälan till Länsstyrelsen eller tillstånd av mark- och miljödomstolen. Möjlighet 
till undantag från anmälnings- och tillståndsplikten finns enligt 11 kap. 12 § MB om det är 
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan 
på vattenförhållandena. Det är verksamhetsutövaren som ska visa vilket undantag som kan 
användas. Länsstyrelsen kan hjälpa till med den bedömningen. Mer information om bestämmelser 
om vattenverksamhet finns på Länsstyrelsens webbplats, 
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland. 
 
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer in till Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning om det kan antas att det inte finns särskilda skäl 
till dispens. Länsstyrelsen skickar ett godkännande alternativt beslut om överprövning inom denna 
tid. Först då kan dispensen bli giltig. 
Sakägare har möjlighet att överklaga beslutet. Åtgärden bör därför inte påbörjas förrän tiden för 
överklagande har gått ut. 

Avgift 

För handläggning av detta ärende debiteras avgift enligt av Sotenäs kommuns kommunfullmäktige  
fastställd taxa, 6200 kr (513, 81311, 835, 8202). Faktura skickas separat. 
 

Skickas till 

Sökanden 
Länsstyrelsen 
Diariet 
Fakturering 
Byggnadsnämnden Sotenäs kommun, för kännedom 
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Giltighetstid
Denna dispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år eller
avslutats inom 5 år från den dagen beslutetVann laga kraft.

Upplysningar
Föreslagen åtgärd är en Vattenverksamhetenligt 11 kap. miljöbalken(MB). För Vattenverksamhet
krävs det normalt anmälan tillLänsstyrelsen eller tillståndav mark-och miljödomstolen.Möjlighet
tillundantag från anmälnings- och tillståndspliktenfinns enligt 11 kap. 12 § MB om det är
uppenbart att Varkenallmänna eller enskildaintressen skadas genom vattenverksamhetensinverkan
på Vattenförhållandena.Det är verksamhetsutövarensom ska Visa vilketundantag som kan
användas. Länsstyrelsen kan hjälpa tillmed den bedömningen. Mer informationom bestämmelser
om Vattenverksamhetfinns på Länsstyrelsens webbplats,
http://www.lansstyrelsen.se/Vastragotaland.

Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre Veckor från det att det kommer in tillLänsstyrelsen.
Länsstyrelsen ska ta upp beslutettillöverprövning om det kan antas att det inte finns särskilda skäl
tilldispens. Länsstyrelsen skickarett godkännande alternativtbeslutom överprövning inom denna
tid. Först då kan dispensen bli giltig.
Sakägare har möjlighet att överklagabeslutet. Åtgärden bör därför inte påbörjas förrän tiden för
överklagandehar gått ut.

Avgift
För handläggning av detta ärende debiteras avgift enligt av Sotenäs kommuns kommunfullmäktige
fastställd taxa, 6200 kr (513, 81311, 835, 8202).Faktura skickas separat.

Skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen
Diariet
Fakturering
Byggnadsnämnden Sotenäs kommun, för kännedom

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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MN § 30   Dnr MimB 2011/568 

Sotenäs Långevik 1:55 - ansökan om strandskyddsdispens för två 
sjöbodar 

Forsbacken Invest AB, inkom 2011-05-02 med en ansökan om strandskyddsdispens för två 
sjöbodar med tillhörande bryggdäck på fastigheten Långevik 1:55. Marken där den tilltänka 
åtgärden ska utföra består i huvudsak av en äldre sten utfyllnad/pir. Då det inte anses finnas några 
särskilda skäl att meddela dispens för sjöbodarna med tillhörande bryggdäck föreslås nämnden 
avslå ansökan i den del som gäller de båda sjöbodarna. 
 
De två tillkommande sjöbodarna placeras ytterst på stenpiren i anslutning till den tilltänkta 
vågbrytaren. Sjöbodarna upptar en yta av 17,5 kvadratmeter och utformas i 1,5 våningar med trappa 
till övervåningen. Mot väster utgörs fasaden av en enkel dörr samt ett mindre fönster på 
övervåningen. Mot öster utgörs fasaden av en dubbelportar med fönster i dörrarna, ett fönster på 
varje sida om dubbelportarna samt ett mindre fönster på övervåningen. 
Mellan sjöbodarna lämnas ett mellanrum på c:a 1,5 meter. Runt sjöbodarna planeras ett bryggdäck 
med en sammanlagd yta av c:a 30 kvadratmeter som i det västra hörnet hamnar över vattnet. 
  
Ärendet behandlades på Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 november 
2011.  
Miljö och byggnämnden i Sotenäs kommun beslutade 2012-02-23 § 12 att ”avslå ansökan om 
strandskyddsdispens för vågbrytare och sjöbodar i avvaktan på kommande detaljplanearbete". 
Nämndens beslut överklagades av sökanden till Länsstyrelsen som 2012-09-18 upphävde nämndens 
beslut och återförvisade ärendet till nämnden för erforderlig handläggning. Enligt Länsstyrelsen kan 
man inte avslå en dispens med hänvisning ett kommande detaljplanearbete. Istället skall man pröva 
ansökan utifrån de särskilda skäl som finns, samt strandskyddets syften.  
 
2013-02-07 togs ärendet upp i den nybildade Miljönämnden i mellersta Bohuslän för prövning. 
Nämnden beslutade, 2013-02-07 § 11, att återremittera ärendet till miljöchefen för fortsatt 
handläggning och ger i uppdrag att begära in kompletterande handlingar med förtydligande vad 
ansökan avser. 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2013-03-22 

 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän avslår ansökan om strandskyddsdispens för två sjöbodar med 
tillhörande bryggdäck på fastigheten Långevik 1:55 i Sotenäs kommun. 

 
Besvärshänvisning 

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning. 
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MN § 30 Dnr MimB 2011/568
Sotenäs Långevik 1:55 - ansökan om strandskyddsdispens för två
sjöbodar
Forsbacken Invest AB, inkom 2011-05-02 med en ansökan om strandskyddsdispens för två
sjöbodar med tillhörandebryggdäck på fastigheten Långevik 1:55. Markendär den tilltänka
åtgärden ska utföra består i huvudsak av en äldre sten utfyllnad/pir. Då det inte anses finnas några
särskilda skäl att meddela dispens för sjöbodama med tillhörandebryggdäck föreslås nämnden
avslå ansökan i den del som gäller de båda sjöbodama.

De två tillkommandesjöbodama placerasytterst på stenpiren i anslutning tillden tilltänkta
vågbrytaren. Sjöbodama upptar en yta av 17,5 kvadratmeteroch utformas i 1,5 våningar med trappa
tillövervåningen. Mot väster utgörs fasaden av en enkel dörr samt ett mindre fönster på
övervåningen. Mot öster utgörs fasaden av en dubbelportarmed fönster i dörrarna, ett fönster på
varje sida om dubbelportama samt ett mindre fönster på övervåningen.
Mellan sjöbodama lämnas ett mellanrum på c:a 1,5 meter. Runt sjöbodama planeras ett bryggdäck
med en sammanlagdyta av c:a 30 kvadratmetersom i det västra hörnet hamnar över vattnet.

Ärendet behandladespå Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts sammanträdeden 23 november
201 1.
Miljöoch byggnämnden i Sotenäs kommun beslutade2012-02-23 § 12 att ”avslå ansökan om

strandskyddsdispens för vågbrytare och sjöbodar i avvaktan på kommande detaljplanearbete".
Nämndens beslutöverklagadesav sökanden tillLänsstyrelsen som 2012-09-18 upphävde nämndens
beslutoch återförvisade ärendet tillnämnden för erforderlig handläggning. Enligt Länsstyrelsen kan
man inte avslå en dispens med hänvisning ett kommande detaljplanearbete. Istället skall man pröva
ansökan utifrån de särskilda skäl som finns, samt strandskyddets syften.

2013-02-07 togs ärendet upp i den nybildadeMiljönämndeni mellersta Bohuslän för prövning.
Nämnden beslutade, 2013-02-07 § 11, att återremittera ärendet tillmiljöchefen för fortsatt
handläggning och ger i uppdrag att begära in kompletterande handlingarmed förtydligande vad
ansökan avser.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2013-03-22

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän avslår ansökan om strandskyddsdispens för två sjöbodar med
tillhörandebryggdäck på fastigheten Långevik 1:55 i Sotenäs kommun.

Besvärshänvisning
Detta beslutkan överklagashos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning.
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Skäl till det föreslagna beslutet 

Bestämmelser 

Inom strandskyddsområden får det inte uppföras anläggningar som hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som 
väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Om det finns särskilda skäl får miljö och 
byggnämnden medge dispens från bestämmelserna. Dispens får endast ges om det är förenligt med 
förbudets syfte, som är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 kap 16 & 26 §§ miljöbalken). 
 
Platsen omfattas även av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-3 §§ miljöbalken. 

Bedömning 

Vad gäller ansökan om dispens för två sjöbodar med tillhörande bryggdäck kan dispens inte 
meddelas då det saknas särskilda skäl att uppföra dessa sjöbodar. Platsen kan inte anses vara 
ianspråktagen och den kan heller inte röra sig om en utvidgning av pågående verksamhet. 
Sjöbodarna skulle riskera att avhålla allmänheten från platsen och även göra vågbrytaren mindre 
tillgänglig från land och vatten. 
 

Avgift 

Avgift för handläggning av detta ärende har debiterats i föregående ärende 2013-04-18 § 29. 
  

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Diariet 
Byggnadsnämnden Sotenäs kommun, för kännedom 
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forts. MN § 30 Dnr MimB 2011/568

Skäl till det föreslagna beslutet

Bestämmelser

Inon1 strandskyddsområden får det inte uppföras anläggningar som hindrar eller avhåller
allmänheten från att beträdaett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som

väsentligen försämrar livsvillkorenför djur- och växtarter. Om det finns särskilda skäl får miljö och
byggnämnden medge dispens från bestämmelserna.Dispens får endast ges om det är förenligt med
förbudets syfte, som är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftslivoch att bevaragoda
livsvillkorpå land och i vatten för djur- och växtlivet (7 kap 16 & 26 §§ miljöbalken).

Platsen omfattas även av särskildahushållningsbestämmelserenligt 4 kap 1-3 §§ miljöbalken.

Bedömning
Vad gäller ansökan om dispens för två sjöbodar med tillhörandebryggdäck kan dispens inte
meddelas då det saknas särskilda skäl att uppföra dessa sjöbodar. Platsen kan inte anses vara

ianspråktagen och den kan heller inte röra sig om en utvidgning av pågående verksamhet.
Sjöbodama skulle riskera att avhållaallmänheten från platsen och även göra vågbrytaren mindre
tillgängligfrån land och vatten.

Avgift
Avgift för handläggning av detta ärende har debiterats i föregående ärende 2013-04-18 § 29.

Beslutet skickas till

Sökanden
Diariet
Byggnadsnämnden Sotenäs kommun, för kännedom
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	Lst dnr nr 
	523-30598 -2012
	Synpunkter på att ta jordbruksmark ur produktion på Valbo-Ryr 1:12, Munkedals kommun.
	2012/807
	Länsstyrelsens (LST) beslut 2013-01-04 gällande tillstånd och strandskyddsdispens för ny elkabel inom naturreservatet Bua hed på fastigheterna Bua 1:68 m.fl., Sotenäs kommun. LST ger tillstånd från reservatsföreskrifterna och dispens från strandskyddsbestämmelserna för nedläggning av ny elkabel på Bua 1:30, 1:33 och 1:68 inom naturreservatet Bua hed i Sotenäs kommun.
	2012/1054
	LST beslut 2013-01-09 gällande beslut om nedläggning av sjökabel på  Smögenön 6:1 i Sotenäs kommun. LST har inget att erinra mot nedläggning av sjökabeln för elnätet på fastigheten Smögenön 6:1 under förutsättning att meddelade anvisningar följs.
	2012/1086
	LST beslut 2013-01-10 gällande avslutande av prövotid samt fastställande av slutligt villkor för utsläpp av rökgaser. Miljöprövningsdelegationen avslutar prövotidsförfarandet enligt Miljöprövningsdelegationens beslut 28 juni 2011. Miljöprövningsdelegationen beslutar att meddelade slutliga villkor ska gälla för verksamheten.
	2011/306
	LST beslut 2013-01-10 gällande upphävande av beslut kommunalt dnr MBN 2011/306, strandskyddsdispens för brygga, på Bua 1:16 i Sotenäs kommun. LST upphäver Miljö- och byggnämnden i Sotenäs kommuns beslut, daterad 2012-02-23 på fastigheten Bua 1:16.
	2010/1240
	LST meddelande 2013-01-15 gällande överklagande av Länsstyrelsens beslut gällande föreläggande om utvidgade miljötekniska undersökningar. Överklagandet har skickats till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.
	Yttrande avseende nedläggning av telekabel i Södra Bullaresjön, Vassändan 2:8 och Dusgård 1:2, Munkedals kommun
	Kommunstyrelsens personalutskotts sammanträdesprotokoll 2013-01-22 § 49 gällande tolkning av rätt till förlorad arbetsförtjänst för ledamot i miljö- och byggnämnden vid sammanträde 2012-09-20.
	LST beslut 2013-01-24 gällande tillstånd till skogsplantering inom fornlämningsområdet till RAÄ Tossene 473 på fastigheten Tossene-Anneröd 1:4, Sotenäs kommun. LSt ger med stöd av 2 kap. 12 § lagen (1988:950) om kultur-minnen m.m. (KML) Er tillstånd till skogsplantering inom ovannämnda fornlämningsområde på rubricerad fastighet i Sotenäs kommun med meddelade villkor.
	 forts. MN § 22 
	 
	Jordbruksverkets beslut 2013-02-08 gällande ansökan om användning av animaliska biprodukter för utfodring av djurparksdjur. Jordbruksverket registrerar Nordens Ark för utfodring av djurparksdjur med animaliska biprodukter. 
	LST beslut 2013-02-13 gällande tillstånd till transport av avfall. LST ger Spedition Kämmler GmbH tillstånd till yrkesmässig vägtransport av farligt avfall och avfall som inte är farligt avfall i den omfattning och på villkor som meddelats i beslutet.
	Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun protokoll 2013-02-13 § 10 - inrättande av tjänst som miljö- och säkerhetssamordnare. KS beslutar att tjänsten som miljö- och säkerhetssamordnare övergår från projektanställning till tillsvidareanställning från 2013-03-29.
	2011/306
	Mark- och miljödomstolens dom 2013-02-15 - överklagande av Länsstyrelsens beslut gällande strandskyddsdispens för brygga på Bua 1:16 i Sotenäs kommun. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
	2013/092
	LST beslut 2013-02-18 gällande anläggande av stolplift på fastigheten Tången 58:1 i Sotenäs kommun. LST har inget att erinra mot den planerade åtgärden under förutsättning att arbetena utförs enligt anmälan och att meddelade försiktighetsmått följs. I annat fall ska förnyat samråd hållas med Länsstyrelsen.
	2013/126
	Tjänsteskrivelse - Beträffande ansökan om strandskyddsdispens om tillbyggnad av befintligt fritidshus på fastigheten Ramsvik 3:44. Miljö- och byggkontoret konstaterar att strandskyddsdispens inte krävs för den planerade tillbyggnaden. Ärendet avslutas.
	Tjänsteskrivelse - Förslag till struktur och samordning av operativ naturvård och miljövård i norra Bohuslän.
	Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2013-03-14 § 17 gällande förslag till val av ledamot och ersättare i Hälsorådet och Handikapprådet.
	2005/305
	Ansökan om utdömande av vite i beslut fattat med stöd av miljöbalken angående förbud mot utsläpp av avloppsvatten vid fastigheten Ävja 1:7 Sotenäs kommun.
	2012/077
	Ansökan om utdömande av vite i beslut fattat med stöd av miljöbalken angående förbud mot utsläpp av avloppsvatten Rörviks fastighets AB / Askums-Backa 1:22 Sotenäs kommun.
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-03-20 § 66 - anvisningar för arbetet med budget 2014 Sotenäs kommun.


	 forts. MN § 22
	Justitieombudsmannens beslut 2013-03-21 gällande anmälan mot dåvarande miljö- och byggnadsnämnden i Lysekils kommun. Nämnden har redogjort för handläggning av ärendet. Vad som kommit fram ger Justitieombudsmannen ingen anledning att uttala kritik.
	2010/533
	Länsstyrelsens beslut 2013-03-22 angående dispens från artskyddsförordningen för uppförande av vindkraftverk på fastigheten Berg 1:11 Sotenäs kommun. LST avslår ansökan om dispens från artskyddsförordningen för uppförande av vindkraftverk på Berg 1:11 Sotenäs kommun. 


	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 
	 MN § 23 

	Ekonomi - budgetskrivelse 2014 
	Enligt beslutet om bildandet av en ny gemensam miljönämnd med tillhörande organisation ska under 2013 en slutlig budget och fördelningsprincip för kommunernas intäkter beslutas. Verksamheten är finansierad både genom kommunbidrag samt avgifter från tillsynen. Kommunerna skiljer sig delvis åt vad gäller storlek, karaktär samt uppdrag. Föreliggande ärende omfattar förslag till fördelningsprincip för respektive kommunintäkt, budgetram för 2014 samt en gemensam nivå på timavgift i tillsynstaxorna. 
	 
	Föreslagen fördelningsprincip baseras på dels en del som är lika för alla tre kommunerna, dels en del som beror av invånarantal enligt grundformeln: 
	K = g + B x kr/invånare 
	 
	Med nuvarande (2013) kommunbidrag och timavgifter för tillsynen uppgår den totala intäkten till 9 711 tkr. Enligt fördelningsprincipen ovan ska kommunernas bidrag justeras sinsemellan. Samtidigt uppgår den totala kostnaden för miljöenheten vid oförändrad personalstyrka (16 handläggartjänster) och verksamhet till 11 155 tkr. Således ett underskott på 1 444 tkr. Skillnaden beror på minskning av intäkter i förhållande till kostnadsökningar under 2012 samt att normalt ökade kostnader under 2013 ingår i kostnadsposten. En total budgetram motsvarande totalkostnaden föreslås. 
	En likställning av tillsynstaxornas timavgift föreslås, med en höjning till självkostnadstäckning av den avgiftsfinansierade tillsynen till 1 030 respektive 920 kr/tim. 
	 
	Beslutsunderlag 
	 

	Yrkande 
	Per-Arne Brink (S), Britt Wall (S) och Yngve Larsson (FP) yrkar bifall till beredningens och förvaltningens förslag till beslut. 
	 


	Propositionsordning 
	Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks, Britt Walls, beredningens och förvaltningens förslag mot Stefan Henrikssons förslag och finner att nämnden antar Per-Arne Brinks m.fl. förslag.  
	 
	 
	 


	forts. MN § 23 
	Omröstningsresultat 
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 
	Miljönämnden beslutat att rekommendera Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner:  
	 att anta föreslagen kostnadsfördelningsprincip för miljönämndens verksamhet 
	 att anta föreslagen budgetram för år 2014 med 11 155 tkr 
	 att besluta om följande timavgifter inom miljönämndens verksamhet:  - 1 130 kr per timma för offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen - 920 kr per timma för övrig tillsyn 


	Skickas till 
	 forts. MN § 23 
	Omröstningsbilaga 
	Namn
	Parti
	Ja
	Nej
	Avstår
	Summa
	7
	2
	0

	 MN § 24 

	Strategi för det miljöstrategiska arbetet inom Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 
	Miljönämnden i mellersta Bohuslän har enligt beslutade reglementen uppdraget att stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet samt det lokala miljömålsarbetet på uppdrag av respektive samverkande kommun. Målet för uppdraget är att kommunerna aktivt ska arbeta med miljömålsfrågor som berör vårt geografiska område för att tillsammans främja och generera en god miljö och en hälsosam kommun.  
	 
	Ett förslag till en gemensam utformning av strategiplan för det miljöstrategiska arbetet, inklusive miljömålsarbetet för Sotenäs, Munkedal och Lysekil kommuner har arbetats fram. Syftet med samverkan är att effektivisera arbetet och lättare kunna driva gemensamma frågor med andra verksamheter inom de tre kommunerna. Strategiplanerna och de lokala miljömålen ska utgöra en vägledning för dels hur miljömålsarbetet ska bedrivas samt dels en konkretisering av kommunernas vision inom miljöområdet. De bör utgöra ett styrdokument i samklang med andra kommunala riktlinjer och planer.  
	 
	Miljömålen begränsas i detta första skede till att omfatta och att utgöra ett stöd för de interna kommunala verksamheterna i deras miljöarbete. För ett framgångsrikt arbete är det nödvändigt att miljömålsarbetet integreras i kommunernas vardagliga arbete och är synkroniserat med verksamhetsplanering och uppföljningsarbete i förvaltningar och bolag.  
	 
	Miljömålsarbetet ska ses som en ständigt pågående process där årlig uppföljning och uppdatering av de lokala miljömålen sker. Miljömålsarbetet i de tre kommunerna är i uppstartsskede och de första lokala miljömålen har antagits av Lysekils och Munkedals kommuners kommunfullmäktige 2012. Flertalet av dessa kan tillämpas i samtliga tre kommuner och i föreliggande förslag har en anpassning skett för att målen i möjligaste mån ska överensstämma. Varje kommun är dock unik och det är därför även viktigt att framhålla de kommunspecifika visionerna och lokala miljömålen. 
	 
	Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslås besluta om en rekommendation till de tre berörda kommunerna att anta föreliggande strategiplaner, inklusive uppdaterade lokala miljömål. Respektive kommunstyrelse beslutar sedan sin strategiplan och uppdaterar fortlöpande sina lokala miljömål årligen. Lokala miljömål inför 2014 planeras att tas upp i slutet av 2013. Processen beskrivs närmare i strategiplanen.   
	Beslutsunderlag 
	 forts. MN § 24 
	Yrkande 
	Propositionsordning 
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns förslag 
	Kommunstyrelsen i Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommun beslutar att: 
	 godkänna upprättat förslag till strategiplan för miljömålsarbetet för respektive kommun, exklusive uppdaterade lokala miljömål för 2013. 
	 
	 
	 


	Skickas till 
	 MN § 25 

	Revidering av lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 
	Sedan 2013-01-01 har en gemensam nämnd och förvaltningsorganisation för miljö- och hälsoskyddsområdet i Munkedals, Lysekils samt Sotenäs kommuner funnits. En viktig förutsättning för nämndens arbete är att de tre kommunerna har en samordnad syn på miljöfrågorna och myndighetsarbetet. 
	 
	Ett förslag till gemensam utformning av de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för de tre kommunerna har därför arbetats fram. Då tidigare föreskrifter var liknande har endast mindre justeringar behövt göras. Bestämmelserna (1-13 §§) är identiska medan bilagda kartor visar områdesbestämmelsernas utbredning inom respektive kommun.  
	 
	 
	Beslutsunderlag 
	Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Sotenäs kommun, med karta  
	 


	Miljönämnden i mellersta Bohusläns förslag 
	Respektive kommunfullmäktige i Lysekils, Munkedal samt Sotenäs kommuner beslutar att godkänna upprättat förslag till lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för respektive kommun. 
	 
	 


	Skickas till 
	 
	 


	 MN § 26 

	Antagande av kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner, 2013-2015 
	Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.   
	 
	Den gemensamma Miljönämnden i mellersta Bohuslän är behörig myndighet för kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen i Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner. Ansvaret innefattar kontroll av livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet. Kontrollen utförs vanligen med kontrollmetoderna inspektion och revision samt i viss utsträckning provtagning och analys. I kontrollen ingår också extra offentlig kontroll, registrering av livsmedelsanläggning, viss godkännandeprövning, utredning av misstänkt matförgiftning, beslut om sanktioner, rapportering till Livsmedelsverket mm. 
	 
	Miljönämnden ansvarar för kontrollen vid ca 460 livsmedelsanläggningar, varav en stor andel är riktad direkt till konsument såsom livsmedelsbutiker och restauranger, kök inom kommunens omsorgs- och utbildningsverksamheter samt vattenverk för allmän förbrukning. 
	 
	Kontrollen under 2013-2015 innebär att alla verksamheter erhåller kontroll under perioden. De verksamheter som har erhållit 3 eller fler kontrolltimmar enligt risklassificeringen kommer att kontrolleras varje år. De verksamheter som erhållit mindre än 3 timmar kommer att kontrolleras en-tre gånger under perioden. 
	 
	Beslutsunderlag 
	Kontrollplan 2013-2015 för offentlig kontroll av livsmedel i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner (daterad 2013-01-02) 
	 


	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 
	Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner för tidsperioden 2013-2015, daterad 2013-01-02. 
	 


	 MN § 27 

	Antagande av kontrollplan för offentlig kontroll av tobak och receptfria läkemedel i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner, 2013-2015 
	Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll vid försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel inom detaljhandel uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Tobakslagen (1993:581) samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)   
	  
	Den gemensamma Miljönämnden i mellersta Bohuslän är behörig myndighet för kontroll utifrån Tobakslagen och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner. Ansvaret innefattar kontroll av försäljning av tobak samt begränsning av rökning i vissa lokaler och handel av receptfria läkemedel inom detaljhandel. Kontrollen utförs vanligen med kontrollmetoderna inspektion och revision. I kontrollen ingår också mottagande av anmälan och beslut om sanktioner vid tobaksförsäljning. Anmälan och beslut om sanktioner vid försäljning av receptfria läkemedel handläggs av Läkemedelsverket. 
	 
	Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för kontrollen vid ca 80 försäljningsställen av tobak samt ca 30 försäljningsställen av receptfria läkemedel. Kontroll av rökfria områden vid skolor och förskolor planeras i hälsoskyddets kontrollplan. 
	 
	Den regelbundna kontrollen utförs vartannat år då kontrolltiden för denna typ av objekt hamnar på 1 respektive 2 timmar per år. I behovsutredningen anses tidsintervallet tillräckligt för att uppnå målet.  
	Beslutsunderlag 
	  

	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 
	Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar kontrollplan för offentlig kontroll av tobak och receptfria läkemedel i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner för tidsperioden 2013-2015,  daterad 2013-01-02. 
	 
	 


	 MN § 28  Dnr MimB 2013/3041 

	Lysekil Dalskogen 1:48 - ansökan om strandskyddsdispens 
	Fastighetsägaren har hos miljönämnden i mellersta Bohuslän (nämnden) 2013-01-24 ansökt om strandskyddsdispens för avstyckning av tomt och nybyggnation av ett enbostadshus på del av fastigheten Lysekil Dalskogen 1:48. Den planerade byggnaden ska placeras på fastighetens norra/övre del och kommer därmed att hamna längre från stranden än nuvarande bostadshus. Fastigheten är tänkt att delas i två tomter varav den norra blir den nya fastigheten. 
	 
	Miljöenheten har besökt platsen. 
	 
	Beslutsunderlag 
	 

	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 
	Miljönämnden i mellersta Bohuslän medger, med stöd av 7 kap. 18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för avstyckning samt nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Dalskogen 1:48, vid Gullmarn i Lysekils kommun. 
	 
	Som tomtplats får den del av fastigheten som ska avstyckas tas i anspråk, se karta med tomtplatsbestämning för nuvarande Dalskogen 1:48. 

	Villkor 
	Det nya bostadshuset ska placeras inom den nya tomten så att avstånd till tomtgräns i öster mot allmän mark är minst 4,5 m. 
	 


	Skäl till beslut 
	Bestämmelser 
	Platsen för den planerade åtgärden ligger inom strandskyddat område. Inom sådant område får inte nya byggnader uppföras. Vidare är det inte tillåtet att ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar som avhåller allmänheten från att vistas i området. Man får heller inte utföra åtgärder som väsentlig förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter (7 kap 15 § MB). Kommunen kan ge dispens från bestämmelserna men endast om det finns särskilda skäl och om åtgärden är förenlig med strandskyddets syfte (7 kap 18 b § MB). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgänglighet till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 kap 13 § MB). 


	forts. MN § 28 Dnr MimB 2013/3041 
	Förhållandena på platsen och miljönämndens bedömning 
	Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus på del av fastigheten Dalskogen 1:48 samt avstyckning av tomt. Den planerade avstyckningen utgör den norra delen av fastigheten och ligger längst från stranden. Den nya tomten/fastigheten utgörs idag av tomt med trädgård och uthus och är inte tillgänglig för allmänheten. Som särskilt skäl anför sökanden att området är ianspråktaget och väl avskilt från stranden. Det kan konstateras att den del av fastigheten som man önskar bebygga och avstycka idag är ianspråktagen som tomt på ett sådant sätt att åtgärden inte har någon betydelse för tillgängligheten till strandområdet. Den nya tomtens placering blir även avskild från stranden då befintligt hus ligger närmare stranden och att det finns bebyggda grannfastigheter. Väster om fastigheten finns för allmänheten tillgänglig mark och möjlighet att komma ned till stranden. I tidigare beslut om strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintligt bostadshus (2012) gjordes en tomtplatsavgränsning innebärande att den sydligaste delen närmast stranden inte får tas i anspråk som tomt. Nämnden bedömer att varken den allemansrättsliga tillgången på strandområde eller livsvillkoren för växt- och djurlivet påverkas av att dispens för nybyggnad av enbostadshus meddelas. Nämnden anser därmed att särskilda skäl finns för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
	 
	Nämnden bedömer att den sökta åtgärden är förenlig med kraven i 3 och 4 kap miljöbalken allmänt utifrån en lämplig hushållning med mark och vatten. Åtgärden strider inte heller mot den kommunala översiktsplanen. 


	Upplysningar 
	Ett beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i dispensansökan inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. 
	 
	Beslutet kommer att sändas till Länsstyrelsen i Västra Götaland som inom tre veckor ska ta ställning till om det finns skäl för prövning av kommunens beslut om dispens eller inte. 
	 
	För att få utföra åtgärden krävs även förhandsbesked samt bygglov från byggnadsnämnden i Lysekils kommun.  
	 
	Avgiften för prövning av detta ärende är 6 424 kr enligt taxa fastställd av Lysekils kommun och faktureras separat. 
	 


	Hur man överklagar 
	Ett beslut om strandskyddsdispens kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

	 forts. MN § 28 Dnr MimB 2013/3041 
	Bilaga till sökanden 
	Karta med tomtplatsbestämning gällande nuvarande Dalskogen 1:48. 


	 
	Skickas till 
	Sökanden 
	Länsstyrelsen i Västra Götaland 
	Akten 


	 MN § 29    Dnr MimB 2011/568 

	Sotenäs Långevik 1:55 - ansökan om strandskyddsdispens för vågbrytare 
	Ärendet behandlades på Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 november 2011. Ärendet återremitterades eftersom arbetsutskottet ville klargöra syftet med vågbrytaren samt få ett bättre kartunderlag.  
	 
	Sökanden inkom med en skrivelse daterad 2011-12-09 där följande framfördes.  
	”Orsaken till den planerade vågbrytaren är att minska påverkan från vågor och svall på de redan nu befintliga båtplatserna. Området kommer ju inte på något vis spärras av och därmed kommer även denna vågbrytare att kunna brukas för både bad och fiske för allmänheten. I dagsläget så är påverkan från svall och vågor stora på de båtplatser som redan nu finns i området. Förhoppningen är att skador på båtar och övrigt material skall minska då denna vågbrytare kommer på plats. Vågbrytaren är tänkt att placeras i en sådan vinkel så att denna följer den linje som "nocken" på befintlig sten pir redan har. Inga Y-bommar är tänkta att monteras som kan påverka förbipasserande trafik.” 
	 
	Miljö och byggnämnden i Sotenäs kommun beslutade 2012-02-23 § 12 att ”avslå ansökan om strandskyddsdispens för vågbrytare i avvaktan på kommande detaljplanearbete. Nämndens beslut överklagades av sökanden till Länsstyrelsen som 2012-09-18 upphävde nämndens beslut och återförvisade ärendet till nämnden för erforderlig handläggning. Enligt länsstyrelsen kan man inte avslå en dispens med hänvisning ett kommande detaljplanearbete. Istället skall man pröva ansökan utifrån de särskilda skäl som finns, samt strandskyddets syften.  
	 
	2013-02-07 togs ärendet upp i den nybildade Miljönämnden i mellersta Bohuslän för prövning. Nämnden beslutade, 2013-02-07 § 11, att återremittera ärendet till miljöchefen för fortsatt handläggning och gav i uppdrag att begära in kompletterande handlingar med förtydligande vad ansökan avser. 
	 
	Beslutsunderlag 
	 

	 forts. MN § 29   Dnr MimB 2011/568 
	Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut  
	Villkor för beslut 
	 Vågbrytaren skall utföras i enlighet med inlämnade handlingar. 
	 Vågbrytaren får inte utföras med Y-bommar eller andra permanenta angörningsanordningar 

	Besvärshänvisning 

	 Skäl till det föreslagna beslutet 
	Bestämmelser 
	Inom strandskyddsområden får det inte uppföras anläggningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Om det finns särskilda skäl får miljönämnden medge dispens från bestämmelserna. Dispens får endast ges om det är förenligt med förbudets syfte, som är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 kap 16 & 26 §§ miljöbalken). 
	 
	Platsen omfattas även av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-3 §§ miljöbalken. 

	Bedömning 
	Föreslagen vågbrytare är en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten. Platsen hyser inga höga naturvärden och bedöms ha liten påverkan på djur och växters livsvillkor vid den aktuella platsen. Vågbrytaren bedöms inte avhålla allmänheten från platsen i någon nämnvärd utsträckning då den endast ska användas för att bryta vågor och bedöms vara allemansrättsligt tillgänglig. Det ska inte tillskapas båtplatser på vågbrytaren med t.ex. Y-bommar men det finns möjlighet att tillfälligt lägga till vid vågbrytaren. Det går inte att hindra att området öster om vågbrytaren (på själva stenpiren) används för att anlägga båtplatser då området inte omfattas av strandskydd. Detta kan ske även om vågbrytaren inte byggs. Särskilda skäl för åtgärden i enlighet med 7 kap 18c § 3 punkt MB bedöms därmed föreligga. Miljönämnden anser även att vågbrytaren är förenligt med kraven i 4 kap miljöbalken. 


	 forts. MN § 29   Dnr MimB 2011/568 
	Giltighetstid 
	Denna dispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dagen beslutet vann laga kraft. 

	Upplysningar 
	Föreslagen åtgärd är en vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken (MB). För vattenverksamhet krävs det normalt anmälan till Länsstyrelsen eller tillstånd av mark- och miljödomstolen. Möjlighet till undantag från anmälnings- och tillståndsplikten finns enligt 11 kap. 12 § MB om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är verksamhetsutövaren som ska visa vilket undantag som kan användas. Länsstyrelsen kan hjälpa till med den bedömningen. Mer information om bestämmelser om vattenverksamhet finns på Länsstyrelsens webbplats, http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland. 
	 
	Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning om det kan antas att det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen skickar ett godkännande alternativt beslut om överprövning inom denna tid. Först då kan dispensen bli giltig. 
	Sakägare har möjlighet att överklaga beslutet. Åtgärden bör därför inte påbörjas förrän tiden för överklagande har gått ut. 

	Avgift 
	För handläggning av detta ärende debiteras avgift enligt av Sotenäs kommuns kommunfullmäktige  
	fastställd taxa, 6200 kr (513, 81311, 835, 8202). Faktura skickas separat. 
	 


	Skickas till 
	Sökanden 
	Länsstyrelsen 
	Diariet 
	Fakturering 
	Byggnadsnämnden Sotenäs kommun, för kännedom 


	 MN § 30   Dnr MimB 2011/568 

	Sotenäs Långevik 1:55 - ansökan om strandskyddsdispens för två sjöbodar 
	Forsbacken Invest AB, inkom 2011-05-02 med en ansökan om strandskyddsdispens för två sjöbodar med tillhörande bryggdäck på fastigheten Långevik 1:55. Marken där den tilltänka åtgärden ska utföra består i huvudsak av en äldre sten utfyllnad/pir. Då det inte anses finnas några särskilda skäl att meddela dispens för sjöbodarna med tillhörande bryggdäck föreslås nämnden avslå ansökan i den del som gäller de båda sjöbodarna. 
	 
	De två tillkommande sjöbodarna placeras ytterst på stenpiren i anslutning till den tilltänkta vågbrytaren. Sjöbodarna upptar en yta av 17,5 kvadratmeter och utformas i 1,5 våningar med trappa till övervåningen. Mot väster utgörs fasaden av en enkel dörr samt ett mindre fönster på övervåningen. Mot öster utgörs fasaden av en dubbelportar med fönster i dörrarna, ett fönster på varje sida om dubbelportarna samt ett mindre fönster på övervåningen. 
	Mellan sjöbodarna lämnas ett mellanrum på c:a 1,5 meter. Runt sjöbodarna planeras ett bryggdäck med en sammanlagd yta av c:a 30 kvadratmeter som i det västra hörnet hamnar över vattnet. 
	  
	Ärendet behandlades på Miljö- och byggnämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 november 2011.  Miljö och byggnämnden i Sotenäs kommun beslutade 2012-02-23 § 12 att ”avslå ansökan om strandskyddsdispens för vågbrytare och sjöbodar i avvaktan på kommande detaljplanearbete". Nämndens beslut överklagades av sökanden till Länsstyrelsen som 2012-09-18 upphävde nämndens beslut och återförvisade ärendet till nämnden för erforderlig handläggning. Enligt Länsstyrelsen kan man inte avslå en dispens med hänvisning ett kommande detaljplanearbete. Istället skall man pröva ansökan utifrån de särskilda skäl som finns, samt strandskyddets syften.  
	 
	2013-02-07 togs ärendet upp i den nybildade Miljönämnden i mellersta Bohuslän för prövning. Nämnden beslutade, 2013-02-07 § 11, att återremittera ärendet till miljöchefen för fortsatt handläggning och ger i uppdrag att begära in kompletterande handlingar med förtydligande vad ansökan avser. 
	Beslutsunderlag 
	 Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 
	Miljönämnden i mellersta Bohuslän avslår ansökan om strandskyddsdispens för två sjöbodar med tillhörande bryggdäck på fastigheten Långevik 1:55 i Sotenäs kommun. 
	 Besvärshänvisning 

	 forts. MN § 30  Dnr MimB 2011/568 
	Skäl till det föreslagna beslutet 
	Bestämmelser 
	Inom strandskyddsområden får det inte uppföras anläggningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Om det finns särskilda skäl får miljö och byggnämnden medge dispens från bestämmelserna. Dispens får endast ges om det är förenligt med förbudets syfte, som är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 kap 16 & 26 §§ miljöbalken). 
	 
	Platsen omfattas även av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-3 §§ miljöbalken. 

	Bedömning 
	Vad gäller ansökan om dispens för två sjöbodar med tillhörande bryggdäck kan dispens inte meddelas då det saknas särskilda skäl att uppföra dessa sjöbodar. Platsen kan inte anses vara ianspråktagen och den kan heller inte röra sig om en utvidgning av pågående verksamhet. Sjöbodarna skulle riskera att avhålla allmänheten från platsen och även göra vågbrytaren mindre tillgänglig från land och vatten. 
	 

	Avgift 
	Avgift för handläggning av detta ärende har debiterats i föregående ärende 2013-04-18 § 29. 
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	Byggnadsnämnden Sotenäs kommun, för kännedom 
	 





