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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2013-06-17,kl 09.00 - 16.00
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Anslagsbevis
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2013-06-17är justerat.
Protokolletär anslaget under tiden 2013 -06-18 - 2013-07-09
Under anslagstiden kan ärendet överklagasenligt Kommunallagen. j

Protokolletförvaras på kommunkontoret.
_.,U

Åsa Olsson
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Kommun  Sotenäs kommun

Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll I 2013-06-17| §§ 31-37

MN § 31

Anmälan av delegationsbeslut
DelegationslistorLysekil,Munkedal, Sotenäs 2013-04-03- 2013-05-24

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.
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MN § 32

Meddelande

Sotenäs kommun - kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll2013-04-10 § 27 gällande Blå

Översiktsplan for kommunerna Strömstad, Tanum Sotenäs och Lysekil.
Kommunstyrelsenbeslutaratt delta i det gemensammaarbetet med frantagande av "Blåöversiktsplan"
for norra Bohuslän. Beslutet innefattar fas 1 i enlighet med Arbetsplan- "BlåÖP" for nämnda
kommuner daterad 2012-12-13.

Sotenäs kommun - kommunstyrelsens Sammanträdesprotokoll2013-04-10 § 30 och gällande Förslag
till struktur och samordning av operativ naturvård och miljövård i norra Bohuslän. Kommunstyrelsen
beslutaratt;
utse Miljönämndeni mellersta Bohuslän tillbeställarnämndoch ansvarig nämnd avseende operativt
natur och miljövårdsarbete, med fokus på naturvård
utse förvaltningschef och miljöchefpå miljö- och byggkontoret att ingå i ledningsgruppen för det

operativa natur- och miljövârdsarbetet i den enskildakommunen och norra Bohuslän

Brev gällande anmälan om eldning av rivningsavfallpå Tryggö, Sotenäs kommun. Miljönämndenkan
2012/1234 inte styrkaatt eldning av otillåtetavfall skett, därmed avskrivs ärendet.

Kammarrättens protokoll 2013-03-27gällande överklagatavgörande av Förvaltningsrättens beslut

20 12- l 1 - 1 9.
Klagande: Motpart: Lysekilskommun
Saken: Laglighetsprövningenligt kommunallagen;nu fråga om prövningstillståndavseende

avvisningsbeslut.
Beslut: Kammarrättenmeddelar inte prövningstillstånd.Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

2011/1132

Sotenäs kommun - kommunfullmäktigesprotokoll 2013-04-25 § 45 gällande behandlingav resultat i

bokslut2012. Kommunfullmäktigebeslutaratt Miljö-och byggnämndens underskott 2012 på -134 tkr

samt det ackumuleradeunderskottet till och med 2011, vilketuppgår till-l 853 tkr, skrivs av i sin

helhet. Detta innebär att den nya Miljönämndeni mellersta Bohuslän och den nya byggnadsnämnden
inte belastasmed tidigare års underskott.

Sotenäs kommun - kommunfullmäktigesprotokoll 2013-04-25 § 46 gällande översyn av Policy for

inköp och upphandling för Sotenäs kommun. Kommunfullmäktige fastställerpolicyn.

Lysekilskommun - kommunfullmäktigesprotokoll 2013-04-25 § 59 gällande Emma Noréns (MP)
avsägelse från uppdrag som ersättare i miljönämnden i mellersta Bohuslän. Kommunfulhnäktige
beslutaratt utse Kerstin Magnusson (MP) tillny ersättare i Miljönänmdeni mellersta Bohuslän t.0.m.

2014-12-31.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden.
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MN § 33 Dnr MimB 2013/3286

LysekilTräleberg5:10 - föreläggande om borttagande av brygga inom
strandskyddat område

Miljö- och byggnadsnämnden i Lysekilskommun avslog i beslut2011-04-07 ansökan från.

_

och om strandskyddsdispens för brygga på fastigheten
TrälebergS: 10. Bryggan byggdes av tidigare ägare till fastighet Träleberg1:101.

och har i samband med köp av fastigheten Träleberg1:101 övertagit
ägandet av den aktuella bryggan. Nämndens beslutöverklagadesav ägarna tillLänsstyrelsen i
Västra Götaland som 2012-06-20 avslog överklagandet.Detta beslutöverklagadestillMark-och
miljödomstolensom i dom meddelad 2012-08-24 avslog överklagandet.Domen överklagadestill
Mark-och miljööverdomstolen som i beslut2012-10-18 inte lämnade prövningstillståndvilket
innebär att domen från Mark-och miljödomstolenstår fast. Beslutet har vunnit laga kraft.
Miljönämndeni mellersta Bohuslän har nu ansvaret för att tillse att ' och

följer domstolens beslut. Vid en inspektion2013-04-29 konstaterades att bryggan
fortfarande är kvar. Förslag tillbesluthar kommunicerats med ägarna som 2013-05-29 inkommit
med ett yttrande i ärendet. Avyttrandet framgår att man önskar att nämnden avvaktar med sitt
beslutdå man avser att göra en anmälan till JO angående hanteringen av ärendet.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande20 l 3 -05 -29

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän beslutaratt förelägga
och J , som ägare till fastigheten
Träleberg1:101 och den aktuella bryggan, vid ett löpande vite per vecka om l 500 kr vardera, att

avlägsnabrygganläggning som byggts inom strandskyddat område på fastigheten TrälebergS:10,
se kartbilagal.

Åtgärderna ska vara vidtagna senast 3 månader efter att ni tagit del av beslutet. Det löpande vitet
utgår fr.o.m. den veckan som infallerefter 3-månadersperiodensutgång. Åtgärderna ska utföras på
sådant sätt att naturmiljöninte kommer till skada.

Miljönämndenbeslutarvidare att
.

och
o

senast två veckor efter det att åtgärderna ovan

ska vara slutförda, tillmiljönämndeni mellersta Bohuslän inge fotografier som styrkeratt

föreläggandet utförts på ett tillfredsställandesätt.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet meddelas med stöd av 7 kap. 15 § miljöbalkenoch 26 kap. 9, 14, 21 och 26 §§ miljöbalken
(l 9982808)

Detta beslutkan överklagashos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning.
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forts. MN § 33 Dnr MimB 2013/3286

Skäl till det föreslagna beslutet

Den aktuella bryggan ligger inom strandskyddatområde. Inom detta område får inte anläggningar
eller anordningar utföras som avhållerallmänheten från att vistas i området. Man får heller inte

utföra åtgärder som väsentlig förändrar livsvillkorenför djur- och växtarter (7 kap 15 § MB).
Kommunenkan ge dispens från bestämmelsernamen endast om det finns särskildaskäl och om

åtgärden är förenlig med strandskyddets syfte (7 kap 18 c § och 13 §). Syftet med strandskyddet är

att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgänglighettill strandområden och att bevaragoda
livsvillkorpå land och i vatten för djur- och växtlivet.

Enligt 26 kap l § MB ska tillsynsmyndighetenkontrolleraatt miljöbalkenföljs samt vidta de

åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Enligt 26 kap 9 § MB får en tillsynsmyndighet
meddela de förelägganden eller förbud som behövs i ett enskiltfall för att denna balk samt

föreskrifter, domar och andra beslutsom har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 14 §
samma kapitel får ett sådant beslut förenas med vite.

Tillsynsmyndighetenfår enligt 26 kap 21 § MB förelägga den som bedriververksamheteller vidtar

åtgärd enligt bestämmelser i miljöbalkenatt lämna de uppgifter och handlingar som behövs för

tillsynen.

En tillsynsmyndighetfår enligt 26 kap 26 § MB bestämmaatt dess beslut ska gälla omedelbart även

om det överklagas.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns bedömning
Det är miljönämndeni mellersta Bohusläns bedömningatt den aktuella bryggan strider mot

strandskyddsbestämmelserna.Giltig strandskyddsdispens för bryggan saknas då Mark-och

miljödomstolenavslagit överklaganav nämndens beslutatt inte lämna strandskyddsdispens för

brygga och då denna dom vunnit laga kraft.

Bryggan på fastigheten TrälebergS:10, vid Trälebergskilemåste tas bort och området återställas

som den var innan bryggan tillkom.Nämnden anser att tre månader för borttagande av brygga är en

skälig tid för åtgärd. Att en anmälan om hanteringen av ärendet ska göras tillJO föranleder inte

nämnden att ändra sin uppfattning att rättelse enligt ovan ska ske.

Skickastill

FastighetsägarnatillTräleberg l :101
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MN § 34 Dnr MimB 2013/110

Sotenäs Smögenön 2:35 - ansökan om strandskyddsdispens för

anläggning av gång- och cykelväg
Sotenäs kommun, tekniska avdelningen, har hos Miljönämndeni mellersta Bohuslän (härefter
kallad nämnden) 2013-01-30 ansökt om strandskyddsdispens för att anlägga en gång och cykelväg
på fastigheten Smögenön 2:35 i Sotenäs kommun. Åtgärden innebär en breddning av befintligväg

på en sträcka om cza 400 meter vilketmedför att en del sprängningsarbetetmåste genomföras. De

nytillkomnaytorna kommer även asfalteras.

Platsen för den planerade åtgärden ligger inom strandskyddatområde. Inom sådant område får inte

nya byggnader uppföras. Det är bland annat förbjudet att ändra byggnader eller byggnaders
användning samt utföra andra anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller avhåller

allmänheten från att Vistas i området. Man får heller inte utföra åtgärder som väsentlig förändrar

livsvillkorenför djureller växtarter (7 kap 15 § MB). Kommunenkan ge dispens från

bestämmelsernamen endast om det finns särskilda skäl och om åtgärden är förenlig med

strandskyddets syfte (7 kap 18 b § och 26 § MB). Syftet med strandskyddet är att långsiktigttrygga
förutsättningarna för allmänhetens tillgänglighettillstrandornråden och att bevaragoda livsvillkor

på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 kap 13 § MB).

Föreslagen åtgärd innebär både en utökning av befintligverksamhet (vägbana) och ett angeläget
allmänintresse (gång- och cykelväg). Nämnden bedömeratt Varkenden allemansrättsligatillgången
tillplatsen eller livsvillkorenför växt- och djurlivetpåverkasav att dispens för föreslagen åtgärd
meddelas. Nämnden anser därmed att särskildaskäl finns för dispens från strandskydds-
bestämmelserna.

Nämnden bedömeratt den sökta åtgärden är förenlig med kraven i 3 och 4 kapitlet i miljöbalken
allmänt utifrån en lämplig hushållningmed markoch vatten. Åtgärden strider inte heller mot den

kommunalaöversiktsplanen.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 20 l 3 -05 -29

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän medger, med stöd av 7 kap 18 b § och 18 c § punkt 4 och 5

miljöbalken,dispens från strandskyddsbestämmelsernaför att anlägga en gång- och cykelväg på
fastigheten Smögenön 2:35, vid Västerhavet i Sotenäs kommun.
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forts. MN § 34 Dnr MimB 2013/110

Ett beslutom strandskyddsdispensupphör att gälla om den åtgärd som avses i beslutet
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutetvunnit

laga kraft (7 kap 18 h § MB).

Beslutet kommer att sändas tillLänsstyrelsen i Västra Götaland som inom tre veckor
ska ta ställning tillom det finns skäl för överprövning av kommunens beslutom dispens
eller inte.

Avgiften för prövning av detta ärende är 6200 kronor enligt fastställd taxa av Sotenäs kommun.

Faktureras separat.

Skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsenheten, Vänersborg + karta/situationsplan
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MN § 35 Dnr MimB 2013/514

Remiss Munkedals kommun - Medborgarförslag "Miljöavgifter"
Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har översänt ett medborgarförslag tillMiljönämndeni

mellersta Bohuslän för beredning. Förslagsställaren föreslår dels en ändring av regelverket som

undantar avgiftsdebiteringför handläggningp.g.a. vädersituation,dels att inbetaldaavgifter 2012-

13 återbetalas.

Gödsling av jordbruksmarkfår inte ske efter oktobermånad om nedbrukning inte kan ska samma

dag. Problemuppstår då markenär okörbar under höst p.g.a. mycket nederbörd eller om den är

tjälad. Då kan dispens ges av tillsynsmyndigheten,dvs. Miljönämndeni mellersta Bohuslän. Detta

har varit fallet hösten 2012 och våren 2013.

Enligt ” Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkensområde, Munkedals kommun” tas

timavgiftut för ärendehanteringen. Grunden för tillsynstaxornaär att kostnader för myndighetens
nedlagda arbete ska debiteras. Finns lagstadgade krav på dispens från gödslingsbestämmelsernaska

tillsynsmyndighetenhantera ärendet och fatta beslut. Detta ska ju ske oavsett orsak tillärendet.

Därav följer att arbetstidenska debiteras. Förslaget att en vädersituationska påverkaavgiften strider

mot grundprincipen för debitering. Likasåatt efterskänlça/nedsättaavgiften i efterskott. Reglering
av avgift kan ske enligt 24 § ”Om det finns särskildaskäl med hänsyn tillverksamhetens art och

omfattning,tillsynsbehovet,nedlagd handläggningstidoch övriga omständigheter får avgift enligt
denna taxa sättas ned eller efterskänkas.”Detta innefattardock inte nämnda scenario i

medborgarförslaget. Frångås denna princip finns sannolikt även många andra skäl för nedsättning
av avgifter, med motivering tillopåverkbara faktorer.

Med hänvisning tillgrundprincipen för miljönämndenstillsynsavgifterföreslås att Miljönämndeni

mellersta Bohuslän inte anser det motiverbart att ändra tillsynstaxanenligt medborgarförslaget. Ej
heller att i efterskott återbetala avgift.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande2013 -05-3 l

Miljönämnden i mellersta Bohusläns förslag

Miljönämndeni mellersta Bohuslän föreslår lcommunfullmäktigei Munkedals kommun att ställa sig
bakom tjänsteskrivelsen och anse med det medborgarförslagetbesvarat.

Skickas till

Kommunfullmäktige,Munkedals kommun
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MN§36
Miljöchefen informerar

Miljöchefenger nämnden en kort lägesbeskrivningöver miljöenhetens arbete. Sammanställningar
över genomförd och planerad tillsyn, antal inkommandeärenden, ekonomi,personalresurser
presenterades.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Miljönämndeni mellersta Bohuslän tar del av informationen.
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MN § 37

Internutbildninginom strandskydd
MiljöhandläggarenMagnus Karlsson internutbildarnämnden om strandskyddets syften, förbud och

undantag samt särskilda skäl för dispens.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Miljönämndeni mellersta Bohuslän tar del av informationen.
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