
Sotenäs kommun
n* LYSEKILS

V KOMMUN  
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2013-09-05| §§ 38-56

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2013-09-05,kl 09.00 -l6.1O

  
  

 
 

 

Plats och tid
Lunch 12:00 - 13:00

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

Närvarande Kajsa Åkesson (lvl) Kerstin Magnusson (MP)
-. ersättare Eh Nrklaus(MP)

övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef Åsa Olsson, sekreterare

J uslzerare Yngve Larsson (FP)

Justering Komrnunhuset, miljö- och byggkontoret, 2013-09-05kl. 16.30
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\nslagsbevis
Miljönämndeni mellersta Bohusläns protokoll 2013-09-05 är justerat.
Protokolletär anslaget under tiden 2013-09-06 - 2013-09-27
Under anslagstidenkan ärendet överklagasenligt Kommunallagen.
Protokolletförvaras på kommunkontoret.

Åsa" Olsson
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MN § 38

Anmälan av delegationsbeslut
DelegationslistorLysekil,Munkedal, Sotenäs 2013-05-25 - 2013-08-08

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.
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MN § 39

Meddelande

Meddelanden

Sotenäs kommunstyrelses protokoll 2013-05-29:
0 § 50 - strategi för det miljöstrategiskaarbetet inom Sotenäs, Munkedal samt

Lysekilskommuner
0 § 61 - anvisningar för intern kontroll 2013
0 § 67 - delårsbokslutjan-mars 2013

Sotenäs kommunfullmäktigesprotokoll 2013-06-13:
0 § 55 - revidering av lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterför Sotenäs

kommun
0 § 60 - budgetskrivelse för Miljönämndeni mellersta Bohuslän, inkl. taxor

0 § 63 - Budget 2014

Munkedals kommunfullmäktigesprotokoll 201 3-06-19:
0 § 37 - strategi för det miljöstrategiskaarbetet inom Sotenäs, Munkedal samt

Lysekilskommuner
0 § 38 - lokalamiljö- och hälsoskyddsföreskrifterför Munkedals kommun
0 § 39 - taxa för miljöverksamhet2014.

Lysekilskommunfullmäktigesprotokoll 2013-06-27:
0 § 87 - revidering av lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterför Lysekils

kommun

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden.
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MN § 40

Delårsbokslutjan-juni 2013

Arbetetmed att utveckla den sammanslagnamiljöverksamhetenpågår. Vad gäller de ekonomiska
förutsättningarnabör gemensammatillsynstaxoroch timavgifterbeslutas.En gemensam
fördelningsprincip måste beslutas.

Det interna arbetetmed att finna former för ett effektivt och samordnat arbete inom miljöenheten
pågår. Det är även många praktiska frågeställningar som ska lösas. Ett gemensamt diarie- och
verksamhetssystemhar upphandlats, där även Bygg-verksamheten ingår.

Den helt dominerandekostnadsposten är personalkostnader(>80%). Personalstyrkanär minskad
från 16 till 14 handläggare. För helåret prognostiseras ett underskott om ca 300 tkr.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän godkänner föreliggande delårsbokslut.

Miljönämndeni mellersta Bohuslän ger förvaltningschefen i uppdrag att sammankalla
miljönämndenspresidium och kommunstyrelsens arbetsutskott i respektive kommun tillett
sammanträde i syfte att diskutera förutsättningarna för budget år 2014.

Skickas till

Sotenäs kommuns kommunstyrelse
Ekonomiavdelningenför kännedom
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MN 41

Miljönämndensarbetsutskott

Enligt Miljönämndeni mellersta Bohusläns reglemente § 24, ska det inom nämnden finnas ett

arbetsutskottsom består av 3 ledamöter och 3 ersättare Vilkautses av nämnden.

Nämnden har också möjlighet att ge delegation tillarbetsutskottet.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndenger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag på delegationslista för
kommande beslut i arbetsutskottetsamt förslag på ersättare tillmiljönämndeni mellersta Bohusläns
arbetsutskott.
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MN § 42 Sekretessärende

Begäran om uppskov gällande krav på anläggande av ny
avloppsanläggning
Efter tillsynav avloppsanläggningenpå en fastighet år 2009 ställdes krav på åtgärder senast

2014-06-30. Påminnelse har skickats ut med budskapet att om det 2013-05-31 ännu inte inkommit

någon ansökan om tillståndför nytt avlopp kommer ärendet att tas upp tillbehandlingi

miljönämndenmed förslag tillbeslutom förbud mot utsläpp av avloppsvatten från och med
2014-07-01

.

Fastighetsägarenhar inte inkommitmed någon ansökan om tillståndför nytt avlopp utan istället
tillskrivitmiljönämndenoch begärt uppskov med att åtgärda avloppet.

Fastigheten bebos av en vuxen med tre barn. Fastighetsägarenbor på annan ort.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän beslutaratt ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett

förslag på beslut samt rutinförslag på kommungemensammaregler hur ärenden av denna karaktär
ska hanteras.
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MN § 43 Dnr MimB 2013/736

Sotenäs Långevik 1:60 - ansökan om strandskyddsdispens för brygga
Sökande har hos Miljönämndeni mellersta Bohuslän (härefter kallad nämnden) 2013-07-11 ansökt

om strandskyddsdispens för en brygga på fastigheten Långevik 1:60, i Sotenäs kommun.
Den planerade bryggan bygger vidare på en redan befintligbrygga tillen U-form. Utökningen
innebär enligt ansökan en cza 6 meter lång och 2 meter bred brygga läggs mot söder längs med
strandkanten. Där möts den sedan upp av en cza 10 meter lång och 4 meter bred brygga som går ut i

vattnet mot väster. Syftet är, enligt sökanden, att skapa en mer skyddad miljö för dennes två båtar.
Sökanden har även inlämnatbildersom styrkeratt brygga funnits på platsen tidigare.

Miljöenhetenhar inte besöktplatsen då det underlag för handläggning som finns att tillgåär

tillräckligt.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande2013-07-12

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän meddelar, med stöd av 7 kap 18 b § och 18 c § punkt 3

miljöbalken,dispens från strandskyddsbestämmelsernaför att bygga en brygga på fastigheten
Långevik 1:60, vid ödegårds lera i Sotenäs kommun.

Villkor

Bryggan ska vara påladoch utföras i två delar i enlighet med ansökan, en del går längs med
stranden och ska vara 6 meter lång och som mest 2 meter bred. Den andra delen ska var max 10

meter lång och begränsas i bredd tillmax 2 meter.

Skäl för nämndens beslut

Dagens brygga är belägen cza 17 meter norr om bostadshuset på fastigheten och bryggan bedöms
därför ha en tydlig koppling tillbostadshuset det vill säga bryggan kan räknas in i den hemfridszon

som huset skapar. De tillkommandebryggan är tänkt att byggas närmare bostadshuset vilketinte

bedöms utöka hemfridszonen.På grund av husets läge cza 6 meter från strandlinjen är det inte

möjligt att skapa en fri passage längs stranden. Även om markendär huset står är belägen c:a 2

meter över havet är det osannolikt att man kan passera huset längs stranden utan att inkräktapå
hemfridszonen.Den aktuella bryggan bedöms inte påverkadjur och växters livsvillkornämnvärt

under förutsättning att det rör sig om en påladbrygga. Miljönämndenbedömerdärmed att det finns

särskildaskäl att meddela dispens för bryggan då det rör sig om en anläggning som för sin funktion
måste ligga vid Vatten och då bryggan inte motverkarstrandskyddets syften. Det finns dock

anledning att begränsabredden på den södra utstickandebryggan till2 meter då en 4 meter bred

brygga inte anses vara motiverad.
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forts. MN § 43 Dnr MimB 2013/736

Upplysningar
Ett beslut om 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.

För att få utföra åtgärden krävas en anmälan om VattenverksamhettillLänsstyrelsen.

Avgiften för prövning av detta ärende är 6200 kronor (513, 813 l 1, 835, L:8200|:|,Mz820l D,
828202)enligt fastställd taxa av Sotenäs kommun.

Ett beslutom strandskyddsdispenskan överklagashos Länsstyrelsen, se bilaga.

Skickas till

Sökanden, med bilagorenligt anvisningar i tjänsteutlåtande
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsenheten, Vänersborg + karta/situationsplan
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MN § 44 Dnr MimB 2012/1042
Sotenäs Malmön 1:269 - ansökan om strandskyddsdispens för uppförd
badbrygga
Sökanden ansökte 2005 om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen för en badbrygga på fastigheten
Malmön 1:269 i Sotenäs kommun. Den ansökan avslogs och sökanden blev förelagd att ta bort
bryggan. Sökanden blev dock inte formellt delgiven beslutet före juni 2012. Hösten 2011 gick
bryggan sönder i en storm. 2012-08-09 besökte ärendehandläggarenplatsen och kunde konstatera
att bryggan uppförts på nytt. 2012-10-01 inkom en ansökan om dispens för den nya bryggan. Under
tiden har Miljö- och byggnämnden i Sotenäs kommun drivit ett tillsynsärendemed syfte att

verkställaLänsstyrelsen föreläggande om rättelse. Länsstyrelsens avslag och föreläggande om

rättelse nekades prövningstillståndi Mark-och miljööverdomstolenvilketinnebär att beslutdärmed
står fast.

I den nya ansökan redogör sökanden för platsens historik samt historiken i ärendet. Sökanden
framför ett antal argument tillvarför dispens ska meddelas. Bland annat anges att:

0 Bryggan används av bryggägaren endast för sol och bad under några sommarveckor, resten

av året får vem som villvistas på platsen.
o Bryggan inte hindrar allmänheten från att nyttja strandområdet eftersom strandområdet på

grund av naturförhållandenär otillgängligt.
0 Bryggan inte inkräktarpå allmänhetens tillgänglighetdå man kan lägga tillmed båt vid

bryggan vilketinte tidigare gick.
0 Den intilliggandekaj en är helt raserad och även fyllts på med sprängsten vilket

”omöjliggör” att allmänheten ska kunna färdas fritt i området.
o Allmänheten kan nyttja bryggan via ett nyttjanderättsavtal mellan kommunen (i egenskap av

fastighetsägare) och bryggägaren. I avtalet kan bryggägaren åläggas att sätt upp en tydlig
skyltvid bryggan som medger allmänheten tillträdetillbryggan när ägarna själv inte nyttjar
bryggan.

Sökanden hänvisar tillproportionalitetsprincipenoch att en eventuell rivning av brygga skulle
innebära en väsentlig kapitalförlust för ägaren.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande2013-06-28

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän avslår ansökan om strandskyddsdispens för uppförd badbrygga,
på fastigheten Malmön 1:269 i Sotenäs kommun.
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forts. MN § 44 Dnr MimB 2012/1042

Skäl till nämndens beslut

Miljönämndenanser att det aktuella strandornrådet har stort värde för det rörliga friluftslivet.
Bohus-Malmön ingår i ett större område av riksintresse för friluftslivetenligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Även om flertaletbesökarebara passerar platsen och fortsätter på gångstråket ut mot Drags holme,
måste det strandområde där bryggan ligger anses ha väsentlig betydelse för friluftslivet.
Miljönämndenanser att den aktuella bryggan har en avhållandeinverkanpå allmänhetens
benägenhetatt uppehållasig i deras närhet. Detta gäller i synnerhet när bryggorna används. Även
om vissa besökarekan tänkas gå ut på bryggan och bada från dem när de inte används av ägarna,
har bryggan för en stor del av allmänheten en avhållandeeffekt. Det innebär att strandskyddets syfte
att trygga allemansrättsligtillgångtill stränderna motverkasav bryggorna.

Miljönämndenbedömeratt bryggan motverkarstrandskyddets syften och att det därmed saknas skäl
att meddela en strandskyddsdispens för bryggan. För att dispens ska kunna meddelas ska den
enskildes intresse av en brygga vara avsevärt större än ornrådesskyddets syften, det vill säga
områdets långsiktigabetydelse för allmänhetens friluftslivoch den biologiskamångfalden.
Miljönämndenanser inte att bryggan är förenliga med bestämmelsernai 3- 4 kap miljöbalkenom en

långsiktigt god hushållningmed mark-och vattenområden. Eftersom någon strandskyddsdispens
inte finns för bryggan, förelägger Miljönämndenberörd sakägare att avlägsnabryggan från platsen.

De lokala förhållandenaframgår väl av en dokumentationsom finns att tillgåi ärendet. Det är
därför inte nödvändigt med syn på plats.

Upplysningar
Avgiften för prövning av detta ärende är 6200 kronor handläggning (513, 813 l 1, 835, L:82OOI:L
M:820l|:|, S:8202 X) enligt fastställd taxa av Sotenäs kommun.

Ett beslutom strandskyddsdispenskan överklagashos Länsstyrelsen, se bilaga.

Skickas till

Sökanden, med besvärshänvisning
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MN § 45 Dnr MimB 2012/711
Sotenäs Malmön 1:269 - föreläggande om borttagande av bryggor
inom strandskyddsområde
Sotenäs kommun, i form av markägare, lämnade åren 1997 och 1999 tillståndtill två bryggor på
draget, fastighet Malmön 1:269, i Sotenäs kommun. 2004 uppmärksammadeLänsstyrelsen att
bryggorna uppförts inom strandskyddat område utan att en dispens meddelats. En ansökan om

strandskyddsdispens för de båda bryggorna inkom tillLänsstyrelsen i Västra Götaland den 18
oktober2005. Länsstyrelsen hade dessförinnan meddelat att man övervägt att förelägga de sökande
om att bryggorna skulle rivas. Länsstyrelsen meddelade den 23 augusti 2006 att man överväger att
avslå ansökan om strandskyddsdispens för bryggorna.

.

och
Sotenäs kommun (genom Lars Fröding, dåvarande kommunchef) har därpå inkommit med
yttranden i ärendet.

I ett nytt meddelande den 4 februari 2008 gavs
_

ytterligare ett tillfälleatt
yttra sig. Länsstyrelsen besökteplatsen den 30 juni 2008 tillsammansmed I ett
beslutdaterat 21 oktober2008 avslås ansökan om strandskyddsdispens för de båda bryggorna och
sökandena föreläggs om att bryggorna ska tas bort. Länsstyrelsen har under flera års tid försökt
delge

g

_

detta beslut. Påminnelse om att skicka in
delgivningskvittohar skickats den 24 november2008 samt 22 januari 2009, vilkainte besvarades.
Beslutet skickades med rekommenderadebrev den 12 juni 2009. Ingen av försändelserna löstes ut.
Den 4 augusti 2010 skickades återigen påminnelser till som inte
besvarades. Den 9 augusti 2010 begärde Länsstyrelsen delgivning genom stämningsmanför

Polismyndigheteni Stockholms län kunde inte anträffa Polisen skriver
därför i sitt hindersbevisden 3 september2010 att det finns anledning att anta att den sökte
undanhållersig delgivning.

Länsstyrelsen fick under hösten 2011 in uppgifter om att de aktuella bryggorna hade gått sönder.
Länsstyrelsen avvaktade därför med vidare tillsynsåtgärder. Den ll juni 2012 meddelades
Länsstyrelsen, av en boende i området, att bryggorna börjat uppföras på nytt. Den 13 juni 2012
ringde Länsstyrelsen upp och meddelade honom att uppförandet av bryggorna borde
stoppas omedelbart eftersom det saknas giltig dispens för bryggorna och ett föreläggande om

rättelse finns sedan tidigare. 2 hävdade att beslutet från 2008 inte nått honom.
Länsstyrelsen meddelade därmed att beslutetkommer att skickas återigen med rekommenderat
brev. r har fått besked om beslutets innehålli telefonsamtalet.

Ansvaret för strandskyddstillsynenpå den aktuella platsen övergick l juli 2009 till Sotenäs
kommun. Länsstyrelsen har därför överlämnat de uppgifter som krävs för att Sotenäs kommun ska
kunna gå vidare med tillsynenav de bryggor som nu uppförs. Miljöenheten har besöktplatsen Vi ett
flertal tillfällenbåde före och efter tillkomstenav de nya bryggorna.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande20 l 3 -06-28
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forts. MN § 45 Dnr MimB 2012/711

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän förelägger med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken
att senast en månad efter delgivning av

detta beslut avlägsna den brygga som på bifogadekarta och fotografi benämns "A" från
strandskyddat område.

p h
L 'C186 “z2få :§25

i

E38. titta loaálut 3 hä: grill lät cin/en Orm det Svgr klara) a_ 5
i

l§/°ll'9”*/l<7'9
Skäl till nämndens beslut °
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Miljönämndenanser att det aktuella strandområdet har stort värde för det rörliga friluftslivet.
“min t 'St' R Um

Bohus-Malmön ingår i ett större område av riksintresse för friluftslivetenligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Även om flertalet besökarebara passerar platsen och fortsätter på gångstråket ut mot Drags holme,
måste det strandområde där bryggorna ligger anses ha väsentlig betydelse för friluftslivet.
Miljönämndenanser att de aktuella bryggorna har en avhållandeinverkanpå allmänhetens
benägenhetatt uppehålla sig i deras närhet. Detta gäller i synnerhet när bryggorna används. Även
om vissa besökarekan tänkas gå ut på bryggorna och bada från dem när de inte används av ägarna,
har bryggorna för en stor del av allmänheten en avhållandeeffekt. Det innebär att strandskyddets
syfte att trygga allemansrättsligtillgångtill stränderna motverkasav bryggorna.

Miljönämndenbedömeratt bryggorna motverkarstrandskyddets syften och att det därmed saknas
skäl att meddela en strandskyddsdispens för bryggorna. För att dispens ska kunna meddelas ska den
enskildes intresse av en brygga vara avsevärt större än områdesskyddets syften, det villsäga
områdets långsiktigabetydelse för allmänhetens friluftslivoch den biologiskamångfalden.
Miljönämndenanser inte att bryggorna är förenliga med bestämmelsernai 3- 4 kap miljöbalkenom

en långsiktigtgod hushållningmed mark-och vattenområden. Eftersom någon strandskyddsdispens
inte finns för bryggorna, förelägger Miljönämndenberörda sakägare att avlägsnabryggorna från
platsen.

Upplysningar
Då kommuniceringmed rekommenderatbrev med mottagningsbevistidigare visat sig vara

problematiskmed aktuella sakägare tillämpas fortsättningsvis så kallad förenklad delgivning.

Avgiftenför prövning av detta ärende är 4650 kronor motsvarande 6 timmars handläggning
(513, 81311, 835, L:s200[], M:8201[:J, S:8202x) enligt fastställd taxa av Sotenäs kommun.

Ett beslutom strandskyddsdispenskan överklagashos Länsstyrelsen, se bilaga.

Skickastill

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsenheten, Vänersborg + karta/situationsplan
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MN § 46 Dnr MimB 2012/711
Sotenäs Malmön 1:269 - föreläggande om borttagande av bryggor
inom strandskyddsområde
Sotenäs kommun, i form av markägare, lämnade åren 1997 och 1999 tillståndtill två bryggor på
draget, fastighet Malmön 1:269, i Sotenäs kommun. 2004 uppmärksammadeLänsstyrelsen att

bryggorna uppförts inom strandskyddat område utan att en dispens meddelats. En ansökan om

strandskyddsdispens för de båda bryggorna inkom tillLänsstyrelsen i Västra Götaland den 18
oktober2005. Länsstyrelsen hade dessförinnan meddelat att man övervägt att förelägga de sökande
om att bryggorna skulle rivas. Länsstyrelsen meddelade den 23 augusti 2006 att man överväger att

avslå ansökan om strandskyddsdispens för bryggorna. ' och
Sotenäs kommun (genom Lars Fröding, dåvarande kommunchef) har därpå inkommitmed

yttranden i ärendet.

I ett nytt meddelande den 4 februari 2008 gavs ytterligare ett tillfälleatt

yttra sig. Länsstyrelsen besökteplatsen den 30 juni 2008 tillsammansmed I ett

beslutdaterat 21 oktober2008 avslås ansökan om strandskyddsdispens för de båda bryggorna och
sökandena föreläggs om att bryggorna ska tas bort. Länsstyrelsen har under flera års tid försökt

delge
_

,
detta beslut. Påminnelse om att skicka in

delgivningskvitto har skickats den 24 november2008 samt 22 januari 2009, vilkainte besvarades.
Beslutet skickades med rekommenderadebrev den 12 juni 2009. Ingen av försändelserna löstes ut.

Den 4 augusti 2010 skickades återigen påminnelser till som inte
besvarades.Den 9 augusti 2010 begärde Länsstyrelsen delgivning genom stämningsmanför
“ Polismyndigheteni Stockholms län kunde inte anträffa f Polisen skriver
därför i sitt hindersbevisden 3 september2010 att det finns anledning att anta att den sökte
undanhållersig delgivning.

Länsstyrelsen fickunder hösten 2011 in uppgifter om att de aktuella bryggorna hade gått sönder.

Länsstyrelsen avvaktade därför med vidare tillsynsåtgärder. Den 11 juni 2012 meddelades
Länsstyrelsen, av en boende i området, att bryggorna börjat uppföras på nytt. Den 13 juni 2012

ringde Länsstyrelsen upp ,

' och meddelade honom att uppförandet av bryggorna borde

stoppas omedelbart eftersom det saknas giltig dispens för bryggorna och ett föreläggande om

rättelse finns sedan tidigare. hävdade att beslutet från 2008 inte nått honom.
Länsstyrelsen meddelade därmed att beslutetkommer att skickas_återigen med rekommenderat
brev.

.

har fått besked om beslutets innehåll i telefonsamtalet.

Ansvaret för strandskyddstillsynenpå den aktuella platsen övergick 1 juli 2009 tillSotenäs
kommun. Länsstyrelsen har därför överlämnat de uppgifter som krävs för att Sotenäs kommun ska
kunna gå vidare med tillsynenav de bryggor som nu uppförs. Miljöenhetenhar besöktplatsen vi ett

flertal tillfällenbåde före och efter tillkomstenav de nya bryggorna.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 201 3-06-28

 i
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Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanrädeprotokoll | 013-09-05| §38-5

forts. MN § 46 Dnr MimB 2012/711

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän förelägger med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken
att senast en månad efter delgivning av detta beslutavlägsnaden

brygga som på bifogadekarta och fotografi benämns "B" från strandskyddatområde.

p

Detta beslutska gälla även om det överklagas.

Skäl till nämndens beslut

Miljönämndenanser att det aktuella strandområdet har stort värde för det rörliga friluftslivet.
Bohus-Malmön ingår i ett större område av riksintresse för friluftslivetenligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Även om flertaletbesökarebara passerar platsen och fortsätter på gångstråket ut mot Drags holme,
måste det strandområde där bryggorna ligger anses ha väsentlig betydelse för friluftslivet.

Miljönämndenanser att de aktuella bryggorna har en avhållandeinverkanpå allmänhetens

benägenhetatt uppehålla sig i deras närhet. Detta gäller i synnerhet när bryggorna används. Även
om vissa besökarekan tänkas gå ut på bryggorna och bada från dem när de inte används av ägarna,
har bryggorna för en stor del av allmänheten en avhållandeeffekt. Det innebär att strandskyddets
syfte att trygga allemansrättsligtillgångtill strändernamotverkasav bryggorna.

Miljönämndenbedömer att bryggorna motverkarstrandskyddets syften och att det därmed saknas
skäl att meddela en strandskyddsdispens för bryggorna. För att dispens ska kunna meddelas ska den
enskildes intresse av en brygga vara avsevärt större än områdesskyddets syften, det vill säga
områdets långsiktigabetydelse för allmänhetens friluftslivoch den biologiskamångfalden.
Miljönämndenanser inte att bryggorna är förenliga med bestämmelsernai 3- 4 kap miljöbalkenom

en långsiktigt god hushållningmed mark-och vattenområden. Eftersom någon strandskyddsdispens
inte finns för bryggorna, förelägger Miljönämndenberörda sakägare att avlägsnabryggorna från

platsen.

Upplysningar
Då kommuniceringmed rekommenderatbrev med mottagningsbevistidigare visat sig vara

problematiskmed aktuella sakägare tillämpasfortsättningsvis så kallad förenklad delgivning.

Avgiften för prövning av detta ärende är 4650 kronor motsvarande 6 timmars handläggning
(513, 81311, 835, L;8200[|, M:8201[], 33202 X) enligt fastställd taxa av Sotenäs kommun.

Ett beslutom strandskyddsdispenskan överklagashos Länsstyrelsen, se bilaga.

Skickas till

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsenheten, Vänersborg + karta/situationsplan
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MN § 47 Dnr MimB 2010/500
Sotenäs Stensjö 1:104 - ansökan om att ompröva miljö- och
byggnämnden i Sotenäs kommuns beslutdaterat 2010-06-16 § 102

2010-02-22 inkom en ansökan om strandskyddsdispens för att ersätta befintligsjöbod (cza 10 i
kvadratmeter)på fastigheten Stensjö 1:104 i Sotenäs kommun. Den nya sj öboden innehöll enligt
ansökan både bastu och skärmtak med en total byggnadsarea av 0:a 28 kvadratmeter. Miljö- och
byggnämnden beslutade2010-06-16 att meddela strandskyddsdispens för en 16 kvadratmeterstor

sjöbod utan bastu och skärmtak. Efter ett besökpå fastigheten 2011-07-06 framgick att sj öboden
inte byggts i enlighet med meddelad strandskyddsdispens, det vill säga sj öboden var uppbyggd med
ett skärrntak. 201 1-10-21 förelades sökanden att senast 2012-01-15 avlägsnaskärmtak i enlighet
med lämnad strandskyddsdispens. Föreläggandet överklagadestillLänsstyrelsen som i ett beslut
daterat 2012-10-05 avslår överklagandetoch fastställeratt föreläggandet ska fullföljas senast tre

månader efter Länsstyrelsens beslutvunnit laga kraft. Länsstyrelsens beslutöverklagastillMark-
och miljödomstolensom 2013-03-19avslår överklagandet.Även detta beslutöverklagasoch
2013-05-30 beslutarMark-och miljööverdomstolenatt inte meddela prövningstillståndvilket
innebär att Länsstyrelsens beslutstår fast. Föreläggandet ska alltså senast ha fullföljts 2013-11-30.

2013-01-16 inkom en ansökan om att ompröva nämndens beslut2010-06-16 § 102.
Sökanden uppger han efter överklagandebeviljatsbygglov för skärmtaket. Därför vill sökanden att

även strandskyddsdispens ska meddelas för skärrntaket som uppgår till 5,4 kvadratmeter.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande20 l 3 -06-28

Yrkande

Britt Wall (S) yrkarbifalltill förvaltningens förslag tillbeslut att inte ompröva Miljö- och

byggnämndens beslutdaterat 2010-06-16 § 102.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Britt Walls och förvaltningens förslag och finner att nämnden
antar Britt Walls och förvaltningens förslag tillbeslut.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän beslutaratt inte ompröva Miljö- och byggnämndens beslut
daterat 2010-06-16 § 102, då det inte framkommit något ny i ärendet som innebär att

strandskyddsdispenskan meddelas.

Detta beslutska gälla även om det överklagas

Skärmtalcet ska vara avlägsnatsenast 20 l 3-1 1-30.
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Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2013-09-05| §§ 38-56

forts. MN § 47 Dnr MimB 2010/500

Skäl för nämndens beslut

Miljönämndenär skyldigatt ompröva Miljö- och byggnämndens beslut2010-06-16 § 102 enligt
Förvaltningslag (1986:223) 27 § om följande kriterier uppfylls;

o Om nämnden tagit beslutetsom första instans
0 Om beslutetär uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan

anledning
0 Om det kan går snabbt och enkelt
o Och om det inte blir tillnackdel för någon enskildpart

Det aktuella beslutetär inte uppenbart oriktigt. Detta stärks av att både Länsstyrelsen och Mark-och

miljödomstolendelar Miljö- och byggnämnden i Sotenäs kommuns uppfattning. Det faktum att

bygglovbeviljatsför det aktuella Skärmtaket har ingen som helst bäring på
strandskyddsprövningen. I övrigt har inget nytt framkommit i ärendet som möjliggör att dispens
meddelas. Nämnden ser där med ingen anledning att ompröva det aktuella beslutet.

Upplysningar
Skärmtaket ska vara avlägsnatsenast 2013-1 1-30.

Detta beslutkan överklagashos Länsstyrelsen, se bilaga.

Beslutet skickas till

Sökanden

     få eétu: Rättutntri i" i* Sid:
(ai 74 1e(27)

x 'p ...fl

PO\MN\2\ilönäneII309-0.dofå



ff\P\\Milmsprotoll01-05." i* få

Sotenäs kommun
,f LYSEKlLS
*i KOMMUN

 
 å77'm Cl-s»ÖT'

Kommun  
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2013-09-05| §§ 38-56

MN§48
Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter inom

Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner

Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner har Miljönämndeni mellersta Bohuslän sedan
2013-01-01 viss kontroll enligt Förordning om foder och animaliskabiprodukter. Den tillsynsom

kommunernautövar består av foderföretag i primärproduktionen av foder, nedgrävning av

animaliskabiprodukter, utlämnande och transport av matavfall,viss kompostering av matavfall,
förvaring av animaliskabiprodukter i primärproduktionen samt förbränningsanläggningarsom

förbränner animaliskabiprodukter i primärproduktionen
Föreliggande taxeförslag är en ny taxa och föranleds av sammanslagningentillen gemensam
tillsynsorganisation,Miljönämndeni mellersta Bohuslän

Kommunen får enligt Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska

biprodukter (2006:1165),3 § ta ut avgift för tillsynenligt ovan enligt de grunder som beslutasav

kommunfullmäktige.Avgiftsuttagetgrundar sig ofta på beräknadekostnader varför det är svårt att

nå fullständig överensstämmelse mellan kostnader och avgifter. Kommunalaavgifter enligt
självkostnadsprincipenbehöver inte motsvara den exakta kostnaden i varje enskilt fall.

Det är mycket viktigt att samma taxekonstruktiongäller för samtliga tre samverkandekommuner
och taxeförslagenhar därför formulerats lika.

I föreliggande ärende ingår förslag till taxa, exklusive timavgiftens storlek. Dennabeslutasi

separata ärenden i respektive kommun. Det bedöms viktigt att även timavgiftensamordnas och blir
lika i samtliga tre kommuner.

'

Då avgifternakommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 5 i taxeförslaget kommer de att

ändras om den kommunalataxans timavgift förändras. Då behöver taxan inte revideras om

timavgiftenändras.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande20 l 3 -08- l 2
Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliskabiprodukter inom Sotenäs, Munkedals och

Lysekilskommun

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän godkänner föreslagen taxa för tillsynenligt Förordning om

foder och animaliskabiprodukter inom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner, med
hemställan att kommunfullmäktige i respektive kommun med stöd av Förordning om avgifter för

offentlig kontroll av foder och animaliskabiprodukter, 3 § beslutaratt anta bilagdataxor och att

dessa ska träda i kraft 2014-01-01.

Skickas till

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals samt Lysekilskommuner
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MN§49
Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel inom Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner

Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner har Miljönämndeni mellersta Bohuslän sedan
2013-01-01 offentlig kontroll av detaljhandel med vissa receptfria läkemedel, enligt lagen om

handel med vissa receptfria läkemedel. Enligt denna lag får landets kommuner i uppgift att sköta
kontrollen av de försäljningsställensom är lokaliserade i respektive kommun. Tillsynenutövas av

Läkemedelsverket.

Föreliggande taxeförslag är en revidering och uppdatering på grund av sammanslagningentillen

gemensam tillsynsorganisation,Miljönämndeni mellersta Bohuslän.

Kommunen får enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730),23 § ta ut avgift
för kontroll av den som bedriverhandel med vissa läkemedel, enligt de grunder som beslutasav

kommunfullmäktige.Avgiftsuttagetgrundar sig ofta på beräknadekostnader varför det är svårt att

nå ñillständigöverensstämmelse mellan kostnader och avgifter. Kommunalaavgifter enligt
sj älvkostnadsprincipenbehöver inte motsvara den exakta kostnaden i varje enskilt fall.

Det är mycket viktigt att samma taxekonstruktiongäller för samtliga tre samverkandekommuner
och taxeförslagenhar därför formulerats lika.

I föreliggande ärende ingår förslag till taxa, exklusive timavgiftens storlek. Dennabeslutasi

separata ärenden i respektive kommun. Det bedöms viktigt att även timavgiftensamordnas och blir
lika i samtliga tre kommuner.

Då avgifternakommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 2 i taxeförslaget kommer de att

ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver taxan inte revideras om

timavgiftenändras.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande 201 3 -0 8-12
Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Sotenäs
Munkedals och Lysekilskommun

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän godkänner föreslagen taxa för kontroll enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel inom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner, med hemställan
att kommunfullmäktige i respektive kommun med stöd av lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel, 23 § beslutaratt anta bilagdataxor samt att dessa nya taxor ersätter tidigare taxor och
ska träda i kraft 2014-01-01.

Skickas till

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals samt Lysekilskommuner
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MN§50
Taxa för offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen inom Sotenäs,
Munkedals och Lysekils kommuner

Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner har Miljönämndeni mellersta Bohuslän sedan
2013-01-01 livsmedelskontrollen.Föreliggande taxeförslag är en revidering och uppdatering på
grund av sammanslagningentillen gemensam tillsynsorganisation,Miljönämndeni mellersta
Bohuslän.

Utgångspunkten för avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen
(2006:804)är de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelsersom

kompletteras av lagen.

Avgifter för anläggningarunder Livsmedelverketskontrollansvarregleras i ”Förordning
(2006:1166)om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter” som

gäller för samtliga livsmedelsanläggningar.Utöver denna förordning har Livsmedelverkets
föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21)som

endast gäller de anläggningar som utgör Livsmedelverketskontrollansvar.

Enligt 3 § avgiftsförordningen är de lokalakontrollmyndigheternaskyldigaatt ta ut enårlig avgift
som täcker kostnaderna för den offentliga kontrollen. Myndigheterna ska beräknaavgiften så att

livsmedelskontrollenhar tillräckligafinansiellaresurser. Denna princip har sitt ursprung i artikel 26

i förordning (EG) nr 882/ 2004. Avgiftsförordningenslår fast att kontrollen ska finansierasvia

avgifter. De lokala kontrollmyndigheternafår alltså inte finansierakontrollenmed andra medel än

avgifter.

Avgiftenska fastställas av nämnden på grundval av en taxa och de timavgifter som

kommunfullmäktigebestämmer.

Alla livsmedelsföretagareska enligt 4 § i avgiftsförordningenbetalaen årlig kontrollavgift för den
verksamhet som är föremål för offentlig kontroll. Den årliga kontrollavgiftenkan beräknasgenom
att man multiplicerat den totala tilldeladekontrolltidenmed den av fullmäktige beslutadetimtaxan.
Det ger den årliga kontrollavgiften.Kontrolltidenutgår ifrån riskerna i hanteringen genom en

klassning. Avgiftenblir då således baserad på en riskbedömningoch ska vara kostnadstäckande.

Föreslagen timtaxa är beräknadutifrån gällande kontrollkostnader,baserade på antal och typ av

kontrollobjektoch egenkostnaderenligt bilagaVI i förordning (EG) nr 882/2004. Den skiljersig
från tillsynstaxaninom övriga tillsynsomrâdendå kostnader för resor och analyser ska ingå.

Det är mycket viktigt att samma taxekonstruktiongäller för samtliga tre samverkandekommuner
och taxeförslagenhar därför formulerats lika.
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forts. MN § 50

I föreliggande ärende ingår förslag till taxa, exklusive timavgiftens storlek. Denna beslutas i
separata ärenden i respektive kommun. Det bedömsviktigt att även timavgiftensamordnas och blir
lika i samtliga tre kommuner.

Då timdebiteringaroch den årliga kontrollavgiftenkommer att stå i proportion till timavgiften,
enligt § 5 i taxeförslaget kommer den att ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då
behöver taxa inte revideras om timavgiftenändras.

Enligt 6 § Förordning (2006:1166)om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter framgår att det är kommunfullmäktigesom ska fatta beslutom grunderna för
taxan.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande20 l 3 -08-l 2
Taxa för offentlig kontroll enligt Livsmedelslageninom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommun

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän godkänner föreslagen taxa för tillsynoch kontroll enligt
Livsmedelslageninom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner, med hemställan att

kommunfullmäktige i respektive kommun med stöd av Förordning om avgifter för offentlig kontroll
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 6 § beslutaratt anta bilagdataxor samt att dessa nya
taxor ersätter tidigare taxor och ska träda i kraft 2014-01-01.

Skickas till

Kommunstyrelseni Sotenäs, Munkedals samt Lysekilskommuner
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MN§51
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkensområde inom Sotenäs,
Munkedals och Lysekils kommuner

Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner har Miljönämndeni mellersta Bohuslän sedan
2013-01-01 viss prövning och tillsynenligt Miljöbalken.Den tillsynsom kommunernautövar är

bred och omfattarbl.a. miljöfarligVerksamhet,hälsoskydd och naturvård.

Föreliggande taxeförslag är en revidering och uppdatering på grund av sammanslagningentillen

gemensam tillsynsorganisation,Miljönämndeni mellersta Bohuslän.

Kommunen får enligt Miljöbalken(1998:808),kap. 27, l § ta ut avgift för tillsynenligt de grunder
som beslutasav kommunfullmäktige.Avgiftsuttagetgrundar sig ofta på beräknadekostnader varför
det är svårt att nå fullständig överensstämmelse mellan kostnader och avgifter. Kommunala avgifter
enligt självkostnadsprincipenbehöver inte motsvara den exakta kostnaden i varje enskiltfall.

Det är mycket viktigt att samma taxekonstruktiongäller för samtliga tre samverkandekommuner
och taxeförslagenhar därför forrnulerats lika.

I föreliggande ärende ingår förslag till taxa, exklusive timavgiftens storlek. Denna beslutasi

separata ärenden i respektive kommun. Det bedöms viktigt att även timavgiftensamordnas och blir
lika i samtliga tre kommuner.

Då timdebiteringaroch årlig avgift kommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 6 i

taxeförslaget kommer de att ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver
taxan inte revideras om timavgiftenändras.

Taxemodellen
Denna taxekonstruktion innebär att tillsynsbehovetför verksamheter där Miljönämndeni mellersta
Bohuslän ska bedrivaregelbunden tillsynbedöms utifrån en riskklassiñceringsmodellutarbetad av

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Modellen avses att tillämpasbåde inom miljöskydds-samt hälsoskyddsornrådet. Den baseras på
riskbedömning,där verksamhetens faktiska omständigheter värderas med ett antal generella
parametrar som lokalisering, förekomst av förorenade område, kemikalieanvändning,
uppvärmningsmetodoch transportintensitet samt främst risk för smittspridning inom

hälsoskyddstillsynen.Riskbedömningenligger tillgrund för beräkningav den tid som bedöms åtgå
för tillsynav den aktuella verksamheten. De poäng som verksamhetenuppnår i riskbedömningen
placerarverksamheten i en avgiftsklassoch riskkolumn som innebär ett visst tillsynsbehovi
timmar.

Vissa verksamhetermed återkommandetillsynsbehovavses att få betalafasta årsavgifter beräknade
utifrån den nya modellen.
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forts. MN § 51

Taxan består enligt förslaget av följande delar:
0 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkensområde, 1-28 §§.
0 Taxebilagal, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för olikaverksamheter.
0 Taxebilaga2, med placering i avgiftsklass för miljöfarligVerksamhetoch hälsoskydd som är

föremål för regelbunden tillsyn.
o Taxebilaga3 med placering i riskkolumnoch årlig tillsynstid.

Enligt kap. 27, § l Miljöbalkenframgår att det är kommunfullmäktigesom ska fatta beslutom

grunderna för taxan. Miljönämndeni mellersta Bohuslän överlämnar därför ärendet till respektive
kommun för vidare beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande20 l 3 -08- l 2
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkensområde inom Sotenäs, Munkedals och Lysekils
kommun

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän godkänner föreslagen taxa för tillsynenligt Miljöbalkeninom
Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner, med hemställan att kommunfullmäktige i respektive i

kommun med stöd av Miljöbalken,kap. 27, l § beslutaratt anta bilagdataxor samt att dessa nya
taxor ersätter tidigare taxor och ska träda i kraft 2014-01-01.

Skickas till

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals samt Lysekilskommuner
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MN§52
Taxa för tillsyn enligt Strålskyddslagen inom Sotenäs, Munkedals och
Lysekils kommuner

Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner har Miljönämndeni mellersta Bohuslän sedan
20 l 3 -01-01 tillsynenöver solarieverksamhet.

Föreliggande taxeförslag är en revidering och uppdatering på grund av sammanslagningentill en

gemensam tillsynsorganisation,Miljönämndeni mellersta Bohuslän.

Kommunen får enligt Strålskyddslag (1988:220),43 § ta ut avgift för tillsynav den som bedriver
solarieverksamhetenligt de grunder som beslutasav lcommunfullmäktige.Avgiftsuttagetgrundar
sig ofta på beräknadekostnader varför det är svårt att nå fullständig överensstämmelse mellan
kostnader och avgifter. Kommunalaavgifter enligt självkostnadsprincipenbehöver inte motsvara

den exakta kostnaden i varje enskilt fall.

Det är mycket viktigt att samma taxekonstruktiongäller för samtliga tre samverkandekommuner
och taxeförslagenhar därför forrnulerats lika.

I föreliggande ärende ingår förslag till taxa, exklusive timavgiftens storlek. Denna beslutas i

separata ärenden i respektive kommun. Det bedöms viktigt att även timavgiftensamordnas och blir
lika i samtliga tre kommuner.

Då avgifternakommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 2 i taxeförslaget kommer de att

ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver taxan inte revideras om

timavgiftenändras.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande2013-08-12
Taxa för tillsynenligt Strålskyddslageninom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommun

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän godkänner föreslagen taxa för tillsynenligt Strålskyddslagen
inom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner, med hemställan att kommunfullmäktige i

respektive kommun med stöd av Strålskyddslagen,43 § beslutaratt anta bilagdataxor samt att

dessa nya taxor ersätter tidigare taxor och ska träda i kraft 2014-01-01.

Skickastill

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals samt Lysekilskommuner
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MN§53
Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen inom Sotenäs, Munkedals och

Lysekils kommuner

Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner har Miljönämndeni mellersta Bohuslän sedan
2013-01-01 tillsynenöver tobaksförsäljningen. Den tillsyn som kommunernautövar bestårav

tillsynsbesökpå försäljningsställena,att egenkontrollprogram finns, att åldersgränsenpå 18 år följs
samt viss tillsynavseende rökning. Anmälan om försäljning av tobaksvaror ska göras till
kommunen innan detaljhandel påbörjas.

Föreliggande taxeförslag är en revidering och uppdatering på grund av sammanslagningentillen

gemensam tillsynsorganisation,Miljönämndeni mellersta Bohuslän.

Kommunerna får enligt Tobakslagen (1993:581), § l9b ta ut avgift för tillsynav den som bedriver

anrnälningsplilçtigförsäljning av tobak enligt de grunder som beslutasav kommunfullmäktige.
Avgiftsuttagetgrundar sig ofta på beräknadekostnader varför det är svårt att nå fullständig
överensstämmelse mellan kostnader och avgifter. Kommunalaavgifter enligt
självkostnadsprincipenbehöver inte motsvara den exakta kostnaden i varje enskilt fall.

Det är mycket viktigt att samma taxekonstruktiongäller för samtliga tre samverkandekommuner
och taxeförslagenhar därför formulerats lika.

I föreliggande ärende ingår förslag tilltaxa, exklusive timavgiftens storlek. Dennabeslutasi

separata ärenden i respektive kommun. Det bedöms viktigt att även timavgiftensamordnas och blir
lika i samtliga tre kommuner.

Då avgifternakommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 2 i taxeförslaget kommer de att

ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver taxan inte revideras om
4

timavgiftenändras.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande2013 -08- l 2
Taxa för tillsynenligt Tobakslagen inom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommun

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän godkänner föreslagen taxa för tillsynenligt Tobakslagen inom

Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner, med hemställan att kommunfullmäktige i respektive
kommun med stöd av Tobakslagen (1993 1581), § l9b beslutaratt anta bilagdataxor samt att dessa

nya taxor ersätter tidigare taxor och ska träda i kraft 2014-01-01
.

Skickas till

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals samt Lysekilskommuner
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MN§54
Taxa för Miljönämnden i mellersta Bohusläns uppdragsverksamhet
inom Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner

Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner har Miljönämndeni mellersta Bohuslän bildats
2013-01-01. Förutom prövning, kontroll och tillsyn i sin myndighetsutövningkan även

uppdragsverksamhetmot de tre kommunernaförekomma. Avgiftenligt denna taxa erläggs för
undersökningar, utredningar, mätningar och andra uppdrag som efterfrågas, men som således inte är

myndighetsutövning. Taxan kan också tillämpas för externa uppdrag i förekommande fall.

Föreliggande taxeförslag är en revidering och uppdatering på grund av sammanslagningentillen

gemensam tillsynsorganisation,Miljönämndeni mellersta Bohuslän.

Det är mycket viktigt att samma taxekonstmktiongäller för samtliga tre samverkandekommuner
och taxeförslagenhar därför formulerats lika.

I föreliggande ärende ingår förslag till taxa, exklusive timavgiftens storlek. Denna beslutasi
separata ärenden i respektive kommun. Det bedöms viktigt att även timavgiftensamordnas och blir
lika i samtliga tre kommuner.

Då avgifternakommer att stå i proportion till timavgiften, enligt 3 § i taxeförslaget kommer de att
ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver taxan inte revideras om

timavgiftenändras.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande201 3 -0 8 - l 2
Taxa för Miljönämndeni mellersta Bohusläns uppdragsverksamhet inom Sotenäs, Munkedals och
Lysekilskommun

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän godkänner föreslagen taxa för Miljönämndeni mellersta
Bohusläns uppdragsverksamhet inom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner, med hemställan
att kommunfullmäktige i respektive kommun beslutaratt anta bilagdataxor samt att dessa nya taxor

ersätter tidigare taxor och ska träda i kraft 2014-01-01.

Skickas till

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals samt Lysekilskommuner
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MN§55
Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser
om gaturenhållningoch skyltning inom Sotenäs, Munkedals och
Lysekils kommuner

Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner har Miljönämndeni mellersta Bohuslän sedan
2013-01-01 viss prövning och tillsynöver skyltning.
Föreliggande taxeförslag är en ny taxa och föranleds av sammanslagningentillen gemensam
tillsynsorganisation,Miljönämndeni mellersta Bohuslän.

Kommunen får enligt Lag med särskildabestämmelserom gaturenhållningoch skyltning
(1998:814), 13 § samt Förordning (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med
särskildabestämmelserom gaturenhållningoch skyltning, 1 § ta ut avgift för handläggning. Den del
av lagen som berör miljönämndenutgörs av 5 och 12 §§ angående ”skyltarvarigenom allmänheten
avvisas från ett visst område, som är av betydelse för friluftslivet”,enligt de grunder som beslutas
av kommunfullmäktige.Avgiftsuttagetgrundar sig ofta på beräknadekostnader varför det är svårt
att nå fullständig överensstämmelse mellan kostnader och avgifter. Kommunalaavgifter enligt
självkostnadsprincipenbehöver inte motsvara den exakta kostnaden i varje enskiltfall.

Det är mycket viktigt att samma taxekonstruktiongäller för samtliga tre samverkandekommuner
och taxeförslagenhar därför formulerats lika.
I föreliggande ärende ingår förslag till taxa, exklusive timavgiftens storlek. Denna beslutasi
separata ärenden i respektive kommun. Det bedöms viktigt att även timavgiftensamordnas och blir
lika i samtliga tre kommuner.

_

Då avgifternakommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 3 i taxeförslaget kommer de att
ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver taxan inte revideras om

timavgiftenändras.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2013-08-27
Taxa för prövning och tillsynenligt Lag med särskildabestämmelserom gaturenhållningoch
skyltning inom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommun

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän godkänner föreslagen taxa för prövning och tillsynenligt Lag
med särskildabestämmelserom gaturenhållningoch skyltning inom Sotenäs, Munkedals och
Lysekilskommuner, med hemställan att kommunfullmäktige i respektive kommun med stöd av Lag
med särskildabestämmelserom gaturenhållningoch skyltning, 13 § beslutaratt anta bilagdataxor
och att dessa ska träda i kraft 2014-01-01.

Skickastill

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals samt Lysekilskommuner
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MN § 56

Riktlinjerangående jäv för Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Kommunen samt dess bolag och nämnder har:

i uppdrag att fullgöra de samhällsuppgifter som ålagtskommunenpå ett sakligt och opartiskt
sätt genom att följa de lagar och förordningar som gäller inom miljöområdet
att upprätthållaallmänhetens förtroende för myndigheternasopartiskhet
att förvalta de allmänna medlen som nämndens verksamhethar till förfogande så att
skattebetalarna/taxekollektivenfår ut så mycket som möjligt av dem.

Detta sker genom att följa de regler, policys, rutiner och förordningar som finns samt intern
kontroll.

Ansvar för ledamöter i miljönämnden:
Beslut får inte fattas som gynnar ledamot själv eller någon närstående eller som på annat sätt kan
uppfattas eller betraktas som jäv.

Inte ta emot nägra som helst mutor
Nämndens ledamöter ska inte bedrivanågon förtroendeskadligverksamhet som riskerar att
rubba allmänhetens förtroende för miljönämndensopartiskhet eller kan skada dess anseende.
Det gäller även i övrigt för de kommuner nämnden företräder.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen
en gång under ett sammanträdepå grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om

ersättarens inträde har påverkatstyrkebalansenmellan partierna. Även om mötet är

offentligt skall ledamot eller ersättare lämna rummet vid jävsituation samt Anmäla detta till
ordföranden.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän antar ovan "Rjktliner angående jäv för Miljönämndeni
mellersta Bohuslän".
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