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Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2013-10-28, kl 09.00 - 15.00
Plats och tid

_ _Ajournering,lunch kl. 12:00 - 13:00

 
 

Beslutande Eva Abrahamsson(M), ordförande Yngve Larsson (FP)
Stig-Arne Helmersson (C) Christer Hammarqvist (C)
Britt Wall (S) §§ 57-68 Kent Carlsson (S)
Per-Ame Brink (S) §§ 57-68
UlfNilsson (C)
Malin Östman (M)
Bli Niklaus (MP) § 69

Närvarande Eli Niklaus (MP) §§ 63-68 Kerstin Magnusson (MP) §§57-68
ersätta re

ÖVViQa deüagare BO Hallgren' fjivaltningsdlef Åsa Olsson sekreterare
Per Olsson, miljöchef °

i

Justera re Kent Carlsson (S)

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2013-10-28

Sekreterare
i
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i

Åsa (Olsson
Ordförande '

Justerare  
3 Kent Carlsson

 
i* Anslagsbevis

Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2013-10-28 är justerat.
Protokolletär anslaget under tiden 2013 - 10-29 - 20 l 3-1 1-19
Under anslagstiden kan ärendet överklagasenligt Kommunallagen.
”rotokollet förvaras på kommunkontoret.
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MN § 57

Anmälan av delegationsbeslut
DelegationslistorLysekil,Munkedal, Sotenäs 2013-08-09 - 2013-10 -04.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.
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MN § 58

Meddelande

Länsstyrelsens beslut2013-09-30 gällande Beslut om betydandenmiljöpåverkanför

väg 162 Västra Götalands län. Länsstyrelsen finner att projektet inte är av den art att

det enligt 6 kap 4 § miljöbalkenkan anses medföra betydandemiljöpåverkan.
Kommunfullmäktiges (Munkedal) protokoll 2013-09-26 § 57 - svar på
medborgarförslag om slopad miljöavgiftvid onaturligaväderförhållanden.
Kommunfullmäktigebeslutaratt avslåmotionen. Kommunfullmäktigebeslutaratt

med hänsyn tillverksamhetens art och omfattningundanta att ta ut miljöavgiftvid

ansökan om dispens för spridning på mindre areal än 10 ha.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts (Sotenäs) protokoll 2013-09-18 § 169 -

budgetuppföljning t.o.m. augusti. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av

budgetuppföljningen och uppmanar nämnder och utskott att vidta åtgärder för att nå

en budget i balans.

Kommunstyrelsens (Sotenäs) protokoll 2013-09-11 § 107 - återrapportering KKIK,
kommunens kvalitet i korthet. Kommunstyrelsen tar del av rapporten och ger
kommunchefen i uppdrag att arbetavidare med de förbättringsområden som

framkommit i jämförelsen.
Kommunstyrelsens (Lysekil)protokoll 2013-08-14 § 101 - strategi för det

miljöstrategiskaarbetet inom Sotenäs, Munkedal samt Lysekilskommuner.

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna upprättat förslag till strategiplan för

miljömålsarbeteti Lysekilskommun.

Kommunfullmäktiges (Sotenäs) protokoll 2013-06-13 § 57 - motion om jämställd
och hållbarutveckling i Sotenäs kommun. Kommunfullmäktigebifallermotionen.
Nämnder och utskott skall tillse att ett jämställdhetsarbeteutförs i samtliga
förvaltningar i kommunen för att säkerställa en jämlik service tillvåra
kommuninvånareoch att nämnden och utskott skall säkerställa genusperspektivet i

framtida beslut.

Kommunstyrelsens (Sotenäs) protokoll 2013-05-29 § 61 - anvisningar för
internkontroll 2013.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden.
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MN § 59

Inrättande av miljönämndensarbetsutskott

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

arbetsutskott som består av 3 ledamöter och 3 ersättare, vilkautses av nämnden.

Miljönämndeni mellersta Bohuslän föreslår följande ersättare tillarbetsutskottet:

Stig-Arne Helmersson (C) för Sotenäs kommun
Kent Carlsson (S) för Munkedals kommun
Christer Hammarqvist (C) för Lysekil

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän utser Stig-Arne Helmersson (C) för Sotenäs kommun,
Kent Carlsson (S) för Munkedals kommun och Christer Hammarqvist (C) för Lysekilskommun

som ersättare tillmiljönämndeni mellersta Bohusläns arbetsutskott.

En reviderad delegationsordningkommer att presenteras på nämndens kommande sammanträde.
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MN§6O
Sammanträdestider

Enligt gällande reglemente ska nämndernas sammanträdensamordnas med tidpunktemaför

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Nämndsekreterarenpresenterade förslag på Sammanträdestiderför 2014 för miljönämndensamt

miljönämndensarbetsutskott.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän fastställer Sammanträdestider2014 enligt följande:

Miljönämnden:25/2, 29/4, 17/6,9/9,22/10, 2/12

Miljönämndensarbetsutskott: 12/2, 8/4, 3/6, (5/8),26/8, 7/10, 18/11

Skickastill

Kommunstyrelsen i resp. kommun för kännedom
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MN § 61

Tillsyn av enskild avloppsanläggning
I samband med inventering och tillsynav enskildaavlopp har konstaterats att avloppsanläggning
inom aktuell fastighet inte uppfyller gällande reningskrav.

Efter tillsyn2009 av avloppsanläggningenpå fastigheten ställdes krav på åtgärder senast

2014-06-30. Påminnelse har skickatsut 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 avloppsvattenfrån och med

2014-07-01. Fastighetsägarenhar inte inkommit med 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.

Yrkande

Per-ArneBrinkyrkarbifalltill förvaltningens förslag att inte medge uppskov med att åtgärda
avloppsanläggning.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks och förvaltningens förslag tillbeslutoch finner

att nämnden antar denna.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän beslutaratt inte medge uppskov med att åtgärda
avloppsanläggningpå fastigheten '

Skäl till det föreslagna beslutet

Miljöbalkenanger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedrivaen verksamhet eller vidta en åtgärd ska

iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverkaskador eller olägenheter för människors hälsa

och miljön. Enligt miljönämndenspolicy föreligger inte skäl för att, på grunder enligt begäran i

skrivelsen medge undantag från tidigare meddelade krav att förbättra avloppsanläggningenpå den

aktuella fastigheten.

Beslutet kan överklagashos Länsstyrelsen, se bilaga.

Skickas till

Fastighetsägaren

 
.

_ _..
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MN § 62 Dnr MimB 2013/821

Sotenäs Bua 1:26 - strandskyddsdispens för uppförande av

båtbrygga
En ansökan har inlämnats om dispens från strandskyddsbestämmelsemaför att bygga en båtbrygga
på rubricerad fastighet. Ansökan gäller en båtbrygga med dimensionerna3,8 meter bred och 12

meter lång placerad längs med resterna av en gjuten kaj som finns på fastigheten.

Miljöenhetenhar besöktplatsen vid ett flertal tillfällenbland annat 20 augusti 2013.

Vid en samlad bedömningbedöms förutsättningar finnas att meddela strandskyddsdispens för

föreslagen åtgärd under förutsättning att bryggans placeringändras.

Yrkande

Britt Wall (S) yrkarpå återremiss för komplettering av underlag gällande eventuellt arrendeavtal
och informationom vad som anges i OP/detaljplan för området.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag mot förvaltningens förslag och finner att

nämnden antar Britt Walls förslag till beslut.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän åteiremitterar ärendet för_ komplettering av underlag gällande
eventuellt arrendeavtal och informationom vad som anges i OP/detaljplan för området.

 
D:\MiIjönämndens protokoll 2013-10-28.dot Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(17)

/r/ p.



 
 
 

LYSEK|L5
KOMMUN

KommunSotenäs kommun  
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll I 2013-10-28] §§ 57-69

MN § 63 Dnr MimB

Munkedal Faleby 4:2 - avstängning av gångväg
Miljönämndeni mellersta Bohuslän har erhållit en förnyad begäran från fastighetsägare angående
avstängning av gångväg över privatfastighetFaleby 4:2, Munkedals kommun.

Dåvarandemiljö- och byggnämnden i Munkedal beslutade i ärendet vid sammanträde2011-10-19,
att anmälan från den lokala ”Vägföreningen Grinden-Eken” om avstängningen inte föranleder

någon åtgärd från nämndens sida. Ärendet överklagadessom Länsstyrelsen i Västra Götaland
beslutadeatt avvisa, daterad 2012-11-23 (Beslut: ”VägföreningenGrinden-Ekenhävdar att

avstängningenav gångvägen över Faleby 4:2 förhindrar allemansrättsligtillgångtillområdet.

Föreningen äger inte Faleby 4:2 och såvitt framkommit har den inte heller någon särskild rätt till

fastigheten. Därmed är föreningen inte berättigadatt överklaga,varför överklagandetavvisas.”).
Även länsstyrelsens beslutöverklagades,men fastslogs i dom från Mark-och miljödomstolen
20 l 3 -04-02.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande20 l 3 -l 0-14

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän anser att gångvägens läge inkräktarpå fastighetens
hemfridszonoch beslutar,enligt Miljöbalkenkap. 26, l 1§, att anmälan om avstängning av gångväg
som förhindrar allmänhetens passage genom Faleby 4:2 inte föranleder någon åtgärd från

miljönämndenssida.

Detta beslutkan överklagashos Länsstyrelsen, se bilaga.

Skickastill

Undertecknade fastighetsägare
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MN § 64 Dnr MimB 2005/764

Lysekil Hegärde 1:8 - tillsyn av enskild avloppsanläggning
I samband med en inventering och tillsynav enskildaavlopp i Hallindenornrådet i Lysekils
kommun hösten 2005 inspekterades avloppet på fastigheten Hegärde 1:8 2005-09-20. Fastigheten
har sedan dess bytt ägare och ägs idag av 100 %. Miljöenheten kunde

konstatera att befintligavloppsanläggningtillvilkenbåde WC och BDT är anslutna inte uppfyller
de krav som med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalkenkan ställas på rening. Avloppsanläggningenutgörs
av en äldre slamavskiljare typ trekammarbrunnutan T-rör och med utsläpp direkt till dike. Efter

inspektionenskickades en rapport tilldåvarande fastighetsägarenmed en redovisning av avloppets
standard enligt ovan och vilkakrav som gäller samt en uppmaning om att åtgärda avloppet.
Fastighetsägaren informerades även om att en uppföljning kommer ske och att ärendet kan komma

att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. Någon påminnelse skickades inte ut då

fastigheten senare var obebodd. Den såldes 2011 tillnuvarande ägare som i brev daterat 2012-03-21
informerades om läget och uppmanades att åtgärda avloppet och söka tillståndför detta.

Fastighetsägarenupplystes om att ärendet kommer tas upp i nämnden för beslutom förbud mot

utsläpp av avloppsvattenom tillståndför avlopp inte söks. En påminnelse skickades 2012-08-01 där

ägaren gavs tid till2012-10-01 att lämna in en ansökan och upplystes om att ärendet annars skulle

tas upp i nämnden med förslag på beslutom förbud mot utsläpp av avloppsvatten från 2013-07-01.

Fastighetsägaren lämnade in en ansökan om tillståndoch fick ett beslutpå en markbäddsanläggning
2012-10-09. Avbeslutet framgår att avloppsanläggningenskulle inrättas senast 2013-06-30.

Miljöenheten har inte fått någon bekräftelsepå att avloppet har åtgärdats. Kommuniceringgällande
förslag tillbeslutom förbud mot utsläpp av avloppsvattenhar genomförts 2013-07-05.

Fastighetsägarenhar inte inkommitmed något yttrande. Den 3 oktober2013 har även en kontroll

gjorts vid fastigheten och det finns inget som antyder att en avloppsanläggninghar byggts

Beslutsunderlag
Miljöhandlåggarens tjänsteutlåtande 2013-10-04

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän beslutaratt förbjuda
vid ett vite om 80 000 kr, att efter den 28 februari 2014 släppa ut

avloppsvatten från fastigheten Hegärde 1:8 i Lysekilskommun som inte har genomgått av nämnden

godkänd rening.

Beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndighetenför anteckning i fastighetsregistret

Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken(1998:808).
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forts. MN § 64 Dnr MimB 2005/764

Bedömning och motiv för beslutet

Avloppsvattnetsom släpps ut från aktuell fastighet har enbart genomgått en bristfällig
slamavskiljning.Efterföljande rening saknas och avloppet uppfyller därmed inte de krav på rening
som kan ställas enligt 9 kap. 7 § i miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten leder till förorening av det ytvatten tillvilketdet leds. En dålig
rening av avloppsvattenbidrarvidare tillnäringsbelastningentillhavet. Utsläpp av orenat eller

dåligt renat avloppsvattenkan även förorena grundvattnet och är därmed en risk för omgivande
vattentäkter.

Fastighetsägarenhar ansökt om och fått tillståndför ny avloppsanläggning (beslutAD 1309 från

2012-10-09). Miljöenhetensaknar dock uppgift om att avloppet har åtgärdats och att en ny

anläggning byggts enligt lämnat beslut. Vid en kontroll 2013-10-03 konstaterades att inga synliga
tecken finns på att en anläggning byggts.

Miljöenheten bedömeratt avloppsanläggningenpå fastigheten Hegärde 1:8 inte uppfyller de krav

som ställs i miljöbalken.Av den anledningen föreslås miljönämndeni mellersta Bohuslän besluta

att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Hegärde 1:8 som inte har genomgått av

nämnden godkänd rening från den l mars 2014.

Upplysningar
Beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten(Lantmäteriet i Uddevalla) för anteckning
i fastighetsregistret. Härigenom kommer förbudet även att gälla gentemot en eventuell ny ägare av

fastigheten.

Om avloppsvatten från fastigheten fortsättningsvis ska kunna släppas ut måste avloppsanläggningen
åtgärdas enligt lämnat beslutoch vara färdigställd senast 2014-02-28.

Informationom små avlopp finns i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 och i

Naturvårdsverkets Handbokom små avloppsanläggningar(200823).

Detta beslutkan överklagashos länsstyrelsen, se bilaga.

Skickas till

FastighetsägarentillLysekilHegärde 1:8
Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen
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MN § 65 Dnr MimB 2009/484

Lysekil Uteby 1:8 - tillsyn av enskild avloppsanläggning
I samband med en inventering och tillsynav enskildaavlopp i norra delen av Lysekilskommun
våren 2009 inspekterades avloppetpå fastigheten Uteby 1:8 2009-05-04. Fastigheten ägs av

' 100 %. Miljöenhetenkunde konstatera att befintligavloppsanläggningtillvilken
både WC och BDT är anslutna inte uppfyller de krav som med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalkenkan
ställas på rening. Avloppsanläggnjngenutgörs av en äldre slamavskiljare typ trekammarbrunnutan

T-rör och med utsläpp direkt tilldike. Efter inspektionenskickades en rapport till fastighetsägaren
med en redovisning av avloppets standard enligt ovan och vilkakrav som gäller samt en uppmaning
om att åtgärda avloppet. Fastighetsägaren informerades även om att en uppföljning kommer ske och
att ärendet kan komma att tas upp i nämnden om inga åtgärder då vidtagits. En påminnelse
skickades 2013-01-17 till ägaren med uppmaning om att lämna in ansökan om tillståndsenast 2013-
05-31. Fastighetsägarenupplystes om att ärendet kommer tas upp i nämnden för beslutom förbud
mot utsläpp av avloppsvattenom tillståndför avlopp inte söks. Fastighetsägarenhar ännu inte
inkommit med ansökan om tillståndför avloppsanläggning.Kommuniceringgällande förslag till
beslutom förbud mot utsläpp av avloppsvattenhar genomförts 2013-07-04. Fastighetsägarenhar
inte inkommit med något yttrande men hörde av sig per telefon (den 22 juli 2013). Fastighetsägaren
villegräva ned en sluten tank för allt avloppsvattenmen informerades om att tillståndinte kommer
lämnas för det. Andra alternativ diskuterades. Därefter har inget vidare hänt i ärendet. En kontroll
har genomförts på fastigheten 2013-10-03 och då kunde inget ses som antyder att avloppet har

åtgärdats.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande2013-10-04

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän beslutaratt förbjuda
'

_

vid ett vite om 80 000 kr, att efter den 30 juni 2014 släppa ut

avloppsvatten från fastigheten Uteby 1:8 i Lysekilskommun som inte har genomgått av nämnden

godkänd rening.

Beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndighetenför anteckning i fastighetsregistret

Beslutet meddelas med stöd av 9 kap. 7 §, 2 kap. 3 och 7 §§ och 26 kap. 9, 14 och 15 §§
miljöbalken(1998:808).
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forts. MN § 65 Dnr MimB 2009/484

Bedömning och motiv för beslutet

Avloppsvattnetsom släpps ut från aktuell fastighet har enbart genomgått en bristfällig
slamavskiljning.Efterföljande rening saknas och avloppet uppfyller därmed inte de krav på rening
som kan ställas enligt 9 kap. 7 § i miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten leder till förorening av det ytvatten tillvilketdet leds. En dålig
rening av avloppsvattenbidrarvidare tillnäringsbelastningentillhavet. Utsläpp av orenat eller

dåligt renat avloppsvattenkan även förorena grundvattnet och är därmed en risk för omgivande
vattentäkter.

Fastighetsägarenhar sedan inspektionenutfördes inte ansökt om tillståndför ny avloppsanläggning.

Miljöenheten bedömer att avloppsanläggningenpå fastigheten Uteby 1:8 inte uppfyller de krav som

ställs i miljöbalken.Av den anledningen föreslås miljönämndeni mellersta Bohuslän beslutaatt

förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Uteby 1:8 som inte har genomgått av nämnden

godkänd rening från den 1 juli 2014.

Upplysningar
Beslutet kommer att sändas till inskrivningsmyndigheten(Lantmäteriet i Uddevalla) för anteckning
i fastighetsregistret. Härigenom kommer förbudet även att gälla gentemot en eventuell ny ägare av

fastigheten.

Om avloppsvatten från fastigheten fortsättningsvis ska kunna släppas ut måste avloppsanläggningen
åtgärdas och vara färdigställd senast 2014-06-30. Fastighetsägarenbör därför snarastplanera för en

ny avloppslösning.

En ny avloppsanläggningär en åtgärd som är tillståndspliktig.Miljöenheten måste kontaktas i god
tid innan några åtgärder vidtas.

Informationom små avlopp finns i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7och i
Naturvårdsverkets Handbok om små avloppsanläggningar(200823).

Detta beslutkan överklagashos Länsstyrelsen, se bilaga.

Skickastill

FastighetsägarentillLysekilUteby 1:8
Lantmäteriet, fastighetsinskrivningen
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MN § 66 Dnr MimB 2013/3487

Lysekil Medbo 1:23 - strandskyddsdispens för nybyggnad av flytbrygga
Sökanden har hos Miljönämndeni mellersta Bohuslän (härefter kallad nämnden) 2013-08-08 ansökt

om strandskyddsdispens för en ny flytbryggapå fastigheten Medbo 1:23, Lysekilskommun. Den

planerade flytbrygganska placeraspå fastigheten Medbo 1:23 som ägs av kommunen och skall vara

en gemensam anläggning för boende i närområdet (Hjälmedal). Bryggan kommer enligt ansökan att

ligga på gränsen tillMedbo 1:67 vars ägare är delaktig i det aktuella projektet. Den nya flytbryggan
som ska ha måtten 25 X 2,7 rn ska delvis ersätta ett antal befintligabåtplatser/bryggor samt även

tillskapanågra nya. På ena sidan ska det vara Y-bommar och på den andra bojar för förankring av

båtarna. Enligt en komplettering av ansökan kommer den nya bryggan hysa ca l4 båtplatser (antalet
berorpå den slutliga storlekenpå respektive plats). Fem befintligabryggor ska bort, dels på Medbo

1:23 och dels på Medbo 1:67 vilketinnebär att 7 båtplatser försvinner här. Några bryggor är redan

delvis rivna. Enligt muntlig information från sökanden kommer troligen ytterligare bryggor
försvinna på sikt då flerapå sikt vill få båtplats vid den nya bryggan.
Där bryggan ska anläggas finns idag ett stenfundamentut i vattnet som används som brygga. Här

ska ett betongfundamentgjutas på land som landfäste. Mellan land och flytbrygganska en brygga
på 5 x 2 m byggas. På del av det nämnda stenfundamentenska en bryggdel anläggas som kommer

ligga just tillhöger om flytbrygganoch denna ska vara 3 X 5 m.

Miljöenheten har besöktplatsen.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande20 l 3-09-20

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

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

miljöbalken,dispens från strandskyddsbestämmelsernaför nybyggnad av flytbryggapå fastigheten
Medbo 1:23, vid Brofjorden i Lysekilskommun.

Endast den yta som upptas av den planerade flytbryggan får tas i anspråk för ändamålet.

Villkor
l. Brygganläggningens mått ska följa de mått som anges i ansökan och som framgår av detta beslut.

2. På bryggan får inga stolar, bord eller andra föremål placeras som kan påverka/hindra
tillgänglighetenför allmänheten.
3. Senast i samband med att den nya bryggan läggs på plats ska de befintligabryggor som finns

utpekade i bilagal och som enligt ansökan ska tas bort vara helt undanröjda.
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forts. MN § 66 Dnr MimB 2013/3487

Upplysningar
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.

För att få utföra åtgärden krävs även bygglov.

För att få utföra åtgärden kan även krävas en anmälan om VattenverksamhettillLänsstyrelsen.

Avgiften för prövning av detta ärende är 6 424 kronor enligt fastställd taxa av Lysekilskommun.

Ett beslutom strandskyddsdispenskan överklagashos Länsstyrelsen, se bilaga.

Skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsenheten, Vänersborg med karta och underlag
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MN § 67 Dnr MimB 2013/3484

Lysekil Svee 5:2 - ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnadav

brygga
Sökande, Svee Östra Samfällighet, har hos Miljönämndeni mellersta Bohuslän (härefter kallad

nämnden) 2013-08-09ansökt om strandskyddsdispens för tillbyggtbryggdäck på fastigheten
Svee 8:2, Lysekilskommun. Den aktuella åtgärden har redan utförts. Saken kom tillkännedom

genom en anmälan tillLänsstyrelsen som överlämnade ärendet tillLysekilskommun då det är

kommunen som ska handlägga frågan. Efter dialog med föreningen har sökanden nu inkommit med

en ansökan om dispens.

Miljöenheten har besöktplatsen.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande2013-09-19

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän medger, med stöd av 7 kap 18 b § och 18 c § punkt 1

miljöbalken,dispens från strandskyddsbestämmelsernaför tillbyggnad,enligt ansökan,
av bryggdäck på fastigheten Svee S22, vid Brofjorden i Lysekilskommun.

Villkor

Bryggdäcket får inte privatiseras med permanenta bord, bänkar och dylikaföremål.

Upplysningar
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.

För att få utföra åtgärden kan även krävas en anmälan om VattenverksamhettillLänsstyrelsen.

Avgiften för prövning av detta ärende är 6 424 kronor enligt fastställd taxa av Lysekilskommun.

Ett beslutom strandskyddsdispens kan överklagashos Länsstyrelsen, se bilaga.

Skickastill

Sökanden
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsenheten, Vänersborg med karta och underlag
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MN § 68

Miljönämndensmålarbete,förutsättningar inför 2014

Beslut togs i de tre samverkandekommunernaunder 2012 att inrätta en gemensam Miljönämnd
under Kommunfullmäktige i Sotenäs. Personalen från de tre kommunernasamlades i en miljöenhet
i Sotenäs.

Beslutet innebar också att anslaget för 2013 skulle vara det samma som under 2012. Under 2013
skulle nya fördelningsprinciper tas fram. Anslagen under 2013 innebär att Sotenäs betalarmest och
Lysekilminst (per invånare) till den gemensammanämnden. Måletvar att hitta ett rättvist
fördelningssystem.

För budgetåret 2014 har Miljönämndeni mellersta Bohuslän lämnat in ett förslag som innebär höjda

anslag.

Beslutsunderlag
Skrivelse tillkommunstyrelsen i respektive kommun, 20 l 3- l 0-07

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Miljönämndeni mellersta Bohuslän tar del av miljöchefens föredragning och skrivelse.
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MN § 69

Lokala miljömål
Miljönämndeni mellersta Bohuslän har enligt beslutadereglementenuppdraget att stödja och
samordna det miljöstrategiska arbetet samt det lokala miljömålsarbetetpå uppdrag av respektive
samverkandekommun. Målet för uppdraget är att kommunernaaktivt ska arbetamed
miljömålsfrågor som berör vårt geografiska område for att tillsammansfrämja och generera en god
miljö och en hälsosam kommun.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande20 l 3 -l0-14
Förslag tillLokala miljömålför Sotenäs kommun
Förslag till Lokala miljömålför Munkedals kommun
Förslag tillLokala miljömålför Lysekilskommun

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

.Miljönämnden i mellersta Bohuslän återremitterar ärendet med uppmaning att antalet miljömålbör
begränsastillatt vara ca 10-12 st for varje kommun. Prioriteringenbör göras utifrån de miljömål
som är gemensamma för de tre kommunerna.

Ärendet tas upp på nämndens nästkommande sammanträde.
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