
                                               
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2013-12-12| §§ 70-78 

Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2013-12-12, kl 09.00 - 12.20 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 

Stig-Arne Helmersson (C) 

Petra Olsson (S) 

Per-Arne Brink (S) 

Ulf Nilsson (C) 

Malin Östman (M) 

 

Yngve Larsson (FP) 

Hans Nordlund (M) 

Kent Carlsson (S) 

 

Närvarande 
ersättare 

Kajsa Åkesson (M) 

Eli Niklaus (MP) 

 

Christer Hammarqvist (C) 

Kerstin Magnusson (MP) 

 

 

Övriga deltagare Per Olsson, miljöchef 

Magnus Karlsson, miljöhandläggare 

Cecilia Lindsten, landskapsarkitekt § 75 

 

 

Bodil Wallström, miljöhandläggare 

Åsa Olsson, sekreterare  

 

Justerare Stig-Arne Helmersson (C) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2013-12-20 kl. 07:30 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   

Ordförande    

 Eva Abrahamsson   

Justerare    

  Stig-Arne Helmersson   

 

Anslagsbevis 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2013-12-12 är justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2013-12-23 - 2014-01-13 

Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   

 Åsa Olsson  

Sotenäs kommun
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Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2013-12-12,kl 09.00 - 12.20

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

Kaj sa Åkesson (M) Christer Hammarqvist (C)
Eli Niklaus(MP) Kerstin Magnusson (MP)

Per Olsson, miljöchef
Magnus Karlsson, miljöhandläggare
CeciliaLindsten, landskapsarkitekt§ 75

BodilWallström, miljöhandläggare
Åsa Olsson, sekreterare

Stig-Ame Helmersson (C)

Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2013-12-20 kl. 07:30

Åsa Olsson

Eva Abrahamsson

Stig-Ame Helmersson

Miljönämndeni mellersta Bohusläns protokoll 20 1 3-12- 12 är justerat.
Protokolletär anslaget under tiden 2013-12-23 - 2014-01- 13
Under anslagstidenkan ärendet överklagasenligt Kommunallagen.
Protokolletförvaras på kommunkontoret.

Åsa Olsson
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MN § 70 

Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationslistor Lysekil, Munkedal, Sotenäs 2013-10-05  -  2013-11-22 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut. 
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MN § 70

Anmälan av delegationsbeslut
DelegationslistorLysekil,Munkedal, Sotenäs 2013-10-05 - 2013-11-22

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.
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MN § 71 

Meddelande 

 

Kommunfullmäktige (KF) i Sotenäs sammanträdesprotokoll 2013-11-14: 

§ 120 - Avsägelse från uppdrag som ledamot i Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 

Britt Wall (S) 

§ 113 - Sammanträdestider 2014 

§ 107 - Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag om särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning. 

§ 106 - Taxa för Miljönämnden i mellersta Bohusläns uppdragsverksamhet 

§ 105 - Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen 

§ 104 - Taxa för tillsyn Strålskyddslagen 

§ 103 - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

§ 102 - Taxa för offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen 

§ 101 - Taxa för offentlig kontroll enligt Lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel 

§ 100 - Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter 

 

 

Kommunfullmäktige i Lysekil sammanträdesprotokoll 2013-10-31: 

§ 146 - Renhållningstaxa - hämtning av latrin 

§ 145 - Taxa för miljönämnden i mellersta Bohuslän uppdragsverksamhet inom 

Lysekils kommun 

§ 144 - Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter inom Lysekils 

kommun 

§ 143 - Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria 

Läkemedel inom Lysekils kommun. 

§ 142 - Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen inom Lysekils kommun. 

§ 141 - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inom Lysekils 

kommun. 

§ 140 - Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen inom Lysekils kommun 

§ 139 - Taxa för tillsyn enligt tobakslagen inom Lysekils kommun 

§ 138 - Taxa för prövning och tillsyn enligt lag med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning inom Lysekils kommun  

 :y :i: ;x LYSEKILS
KOMMUN..
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MN § 71

Meddelande

Kommunfullmäktige(KF) i Sotenäs sammanträdesprotokoll2013-1 1-14:
§ 120 - Avsägelse från uppdrag som ledamot i Miljönämndeni mellersta Bohuslän,
Britt Wall (S)
§ 113 - Sammanträdestider2014
§ 107 - Taxa för prövning och tillsynenligt Lag om särskildabestämmelserom

gaturenhållningoch skyltning.
§ 106 - Taxa för Miljönämndeni mellersta Bohusläns uppdragsverksamhet
§ 105 - Taxa för tillsynenligt Tobakslagen
§ 104 - Taxa för tillsyn Strålskyddslagen
§ 103 - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkensområde
§ 102 - Taxa för offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen
§ 101 - Taxa för offentlig kontroll enligt Lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel
§ 100 - Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliskabiprodukter

Kommunfullmäktige i LysekilSammanträdesprotokoll201 3-10-3 1 :

§ 146 - Renhållningstaxa- hämtning av latrin
§ 145 - Taxa för miljönämndeni mellersta Bohuslän uppdragsverksamhet inom
Lysekilskommun
§ 144 - Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliskabiprodukter inom Lysekils
kommun
§ 143 - Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria
Läkemedel inom Lysekilskommun.
§ 142 - Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslageninom Lysekilskommun.
§ 141 - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkensområde inom Lysekils
kommun.
§ 140 - Taxa för tillsynenligt strålskyddslagen inom Lysekilskommun
§ 139 - Taxa för tillsynenligt tobakslagen inom Lysekilskommun
§ 138 - Taxa för prövning och tillsynenligt lag med särskildabestämmelserom

gaturenhållningoch skyltning inom Lysekilskommun

Dokument2 Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(13)
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forts. MN § 71  

 

Kommunfullmäktige i Munkedal sammanträdesprotokoll 2013-10-31: 

§ 80 - Renhållningstaxa - hämtning av latrin 

§ 79 - Taxa för miljönämnden i mellersta Bohusläns uppdragsverksamhet inom 

Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner 

§ 78 - Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning 

§ 77 - Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen 

§ 76 - Taxa för tillsyn enligt Strålskyddslagen 

§ 75 - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

§ 74 - Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen 

§ 73 - Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel 

§ 72 - Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska produkter 

§ 71 - Anslag 2014 och finansieringsprincip för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

 

 

Länsstyrelsens beslut 2013-09-18 gällande strandskyddsdispens och dispens enligt 

föreskrifterna för Hållö-arkipelagens naturreservat, för uppförande av två 

förrådsbodar, en samlingslokal/ett allrum, en toalettbyggnad och utökning av en 

befintlig uteplats på Vägga skärgård 1:1 i Sotenäs kommun. Länsstyrelsen ger 

dispens från strandskyddsbestämmelserna och dispens enligt föreskrifterna i Hållö-

arkipelagens naturreservat, enligt ansökan. Endast de områden som byggnaderna och 

uteplatsen upptar får användas för ändamålet. 

 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden. 
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forts. MN § 71

Kommunfullmäktige i Munkedal sammanträdesprotokoll201 3-10-3 1 :

§ 80 - Renhållningstaxa- hämtning av latrin
§ 79 - Taxa för miljönämndeni mellersta Bohusläns uppdragsverksamhet inom
Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner
§ 78 - Taxa för prövning och tillsynenligt Lag med särskildabestämmelserom

gaturenhållningoch skyltning
§ 77 - Taxa för tillsynenligt Tobakslagen
§ 76 - Taxa för tillsynenligt Strålskyddslagen
§ 75 - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkensområde
§ 74 - Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen
§ 73 - Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel
§ 72 - Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliskaprodukter
§ 71 - Anslag 2014 och finansieringsprincipför Miljönämndeni mellersta Bohuslän

Länsstyrelsens beslut2013-09-18 gällande strandskyddsdispens och dispens enligt
föreskrifternaför Hållö-arkipelagensnaturreservat, för uppförande av två
förrådsbodar, en samlingslokal/ettallrum, en toalettbyggnadoch utökning av en

befintliguteplats på Vägga skärgård 1:1 i Sotenäs kommun. Länsstyrelsen ger
dispens från strandskyddsbestämmelsemaoch dispens enligt föreskrifterna i Hållö-
arkipelagensnaturreservat, enligt ansökan. Endast de områden som byggnaderna och
uteplatsen upptar får användas för ändamålet.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönänmden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden.

Dokument2 Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(13)
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MN § 72 

Verksamhetsplan Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2014 

Miljöchefen informerade nämnden om det arbete med verksamhetsplan som pågår samt förslag till 

prioriteringsområden inom hälsoskydd, miljö, och livsmedel. 

 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns tar del av informationen och delegerar till miljönämndens 

arbetsutskott att besluta om verksamhetsplan 2014 på nästkommande sammanträde. 
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MN § 72

VerksamhetsplanMiljönämnden i mellersta Bohuslän 2014

Miljöchefen informeradenämnden om det arbete med Verksamhetsplansom pågår samt förslag till
prioriteringsområden inom hälsoskydd, miljö, och livsmedel.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohusläns tar del av informationenoch delegerar tillmiljönämndens
arbetsutskottatt beslutaom verksamhetsplan2014 på nästkommande sammanträde.

Dokument2 Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(13)
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MN § 73 

Revidering av delegationsordning Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Nuvarande delegationsordning (beslutad 2013-02-07) är baserad på tidigare delegationsordningar 

från de tre kommunernas miljö- och byggnadsnämnder. Då SKL har tagit fram ett förslag till 

uppdatering. Föreliggande förslag till delegationsordning bygger på denna mall. 

 

Omfattningen av delegationerna är inte väsentligt ändrad från den nuvarande, utan skillnaden utgörs 

främst av en uppdatering enligt lagstiftning, minskning av detaljdelegationer samt kompletterande 

delegation till miljönämndens nybildade arbetsutskott. 

 

 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2013-11-26 

Delegationsordning miljö Version 2013-12-05 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar delegationsordning daterad 2013-12-12, inom nämndens 

verksamhetsområde. 
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MN§73
Revidering av delegationsordning Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Nuvarande delegationsordning (beslutad2013-02-07)är baserad på tidigare delegationsordningar
från de tre kommunernasmiljö- och byggnadsnämnder. Då SKL har tagit fram ett förslag till
uppdatering. Föreliggande förslag tilldelegationsordningbygger på denna mall.

Omfattningenav delegationernaär inte väsentligt ändrad från den nuvarande, utan skillnadenutgörs
främst av en uppdatering enligt lagstiftning,minskning av detaljdelegationer samt kompletterande
delegation tillmiljönämndensnybildadearbetsutskott.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande20 l3- l 1-26
Delegationsordningmiljö Version 20 l3-l2-05

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän antar delegationsordning daterad 20 l 3 -12- l 2, inom nämndens
verksamhetsområde.

Dokument2 Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(13)
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MN § 74 

Lokala miljömål 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 lokala miljömål 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. De lokala miljömålen ska konkretisera kommunernas 

vision inom miljöområdet och bör utgöra ett styrdokument i samklang med andra kommunala 

riktlinjer och planer.  

Miljömålen begränsas i detta första skede till att omfatta samt 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.  

Miljösamordnarna har därför under senare delen av året genomfört ett stöd- och förankringsarbete 

med berörda verksamheter i de tre kommunerna. Reviderade lokala miljömål inför 2014 ska snarast 

beslutas politiskt enligt en årscykel. Processen beskrivs närmare i strategiplanen. Det bör noteras att 

aktuella miljömål inte gör anspråk på att vara heltäckande, utan ska ses som en start på det 

strukturerade miljöstrategiska arbetet. 

 

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. 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2013-11-26 

Lokala miljömål för Sotenäs kommun, Munkedals kommun, Lysekils kommun 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän rekommenderar respektive kommunfullmäktige i Sotenäs, 

Munkedal samt Lysekils kommuner att besluta att godkänna förslag till lokala miljömål för 2014. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 

 :y ;g x LYSEKILS
KOMMUN..

“ / M kdlSotenas kommun Käâáuås
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2013-12-12| §§ 70-78

MN § 74

Lokala miljömål inom Sotenäs, Munkedal samt Lysekilskommuner

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 arbetamed
miljömålsfrågorsom berör vårt geografiska område för att tillsammansfrämja och generera en god
miljö och en hälsosam kommun.

Ett förslag till lokala miljömålför 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. De lokala miljömålenska konkretiserakommunernas
vision inom miljöområdetoch bör utgöra ett styrdokument i samklang med andra kommunala
riktlinjeroch planer.
Miljömålenbegränsas i detta första skede tillatt omfatta samt 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 uppföljningsarbete i förvaltningar och bolag.
Miljösamordnarnahar därför under senare delen av året genomfört ett stöd- och förankringsarbete
med berörda verksamheter i de tre kommunerna. Reviderade lokala miljömålinför 2014 ska snarast
beslutaspolitiskt enligt en årscykel. Processen beskrivsnärmare i strategiplanen. Det bör noteras att
aktuella miljömålinte gör anspråk på att vara heltäckande, utan ska ses som en start på det
strukturerade miljöstrategiskaarbetet.

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 kommunspecifikavisionernaoch lokala miljömålen.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande 201 3-l 1-26
Lokala miljömålför Sotenäs kommun, Munkedals kommun, Lysekilskommun

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän rekommenderarrespektive kommunfullmäktige i Sotenäs,
Munkedal samt Lysekilskommuner att beslutaatt godkänna förslag till lokala miljömålför 2014.

Skickas till

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekilskommuner
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Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2013-12-12| §§ 70-78 

Dokument2 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 8(13)
 

 

 

MN § 75 

Granskning av Fördjupad översiktsplan Åbyfjorden 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har erhållit en granskningshandling till den fördjupade 

översiktsplanen för Åbyfjorden för kännedom och med möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

 

Arbetet med att ta fram en FÖP för Åbyfjorden pågår sedan 2011 gemensamt av Lysekils och 

Sotenäs kommuner. Miljöenheten har deltagit i detta arbete med underlag, synpunkter, etc. 

 

Förslaget medför ingen större påverkan av nämndens verksamhet, bl.a. sker vid exploatering 

bevakning av avloppsfrågor, strandskydd och naturvården. 

 

Planhandlingar finns bl.a. tillgängliga på Lysekil och Sotenäs kommuners hemsidor. 

 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2013-11-26 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän anser sig vara informerad och ställer sig bakom föreliggande 

planförslag. 

 

Skickas till 

Planenheten, Sotenäs kommun 
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MN § 75

Granskning av Fördjupad översiktsplan Åbyfjorden
Miljönämndeni mellersta Bohuslän har erhållit en granskningshandlingtillden fördjupade
översiktsplanen för Åbyfjorden för kännedom och med möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Arbetetmed att ta fram en FÖP för Åbyfjorden pågår sedan 2011 gemensamt av Lysekilsoch
Sotenäs kommuner. Miljöenheten har deltagit i detta arbete med underlag, synpunkter, etc.

Förslaget medför ingen större påverkanav nämndens verksamhet, bl.a. sker vid exploatering
bevakningav avloppsfrågor, strandskydd och naturvärden.

Planhandlingarfinns bl.a. tillgängligapå Lysekiloch Sotenäs kommuners hemsidor.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2013-1 1-26

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän anser sig vara informeradoch ställer sig bakom föreliggande
planförslag.

Skickas till

Planenheten, Sotenäs kommun
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MN § 76  Dnr MimB 2013/3581 

Lysekil Stockevik 3:23 - strandskyddsdispens för nybyggnad av 

gäststuga 

Sökande har hos Miljönämnden i mellersta Bohuslän (härefter kallad nämnden) 2013-09-26 ansökt 

om strandskyddsdispens för en gäststuga på fastigheten Stockevik 3:23, Lysekils kommun. Den 

planerade gäststugan önskas placerad på berget NV om den nuvarande byggnaden på fastigheten. 

Sökanden har meddelats att strandskyddsdispens inte kommer att tillstyrkas av miljöenheten. 

Kompletteringar inkom 2013-11-21, men inga uppgifter finns med som bedöms kunna motivera 

strandskyddsdispens. Även detta har meddelats sökanden som nu önskar att nämnden tar upp 

ansökan för beslut.  

 

Nämnden tog del av kompletterande synpunkter från sökanden, daterat 2013-12-10. 

 

Miljöenheten har besökt platsen. 

 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2013-11-25 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän avslår, med stöd av 7 kap 18 b § och 18 c § punkt 1 

miljöbalken, ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av gäststuga på 

fastigheten Stockevik 3:23, vid Gullmarsfjorden i Lysekils kommun. 

Skäl för nämndens beslut 

På fastigheten finns en byggnad som nyttjas som fritidshus. Marken på fastigheten består nästan 

uteslutande av kalt berg. Ansökan avser nybyggnad av en gäststuga på 15m2 som ska placeras på 

berget ca 5m NV om den befintliga bygganden. Som särskilda skäl anges att platsen är alldeles intill 

det befintliga huset och inte är tillgänglig för allmänheten och att gäststugan inte anses minska 

möjligheten för allmänheten att vistas vid vattnet.  

 

Nämnden bedömer att den allemansrättsliga tillgången på strandområdet påverkas om 

strandskyddsdispens för gäststugan meddelas. Hemfridszonen skulle komma att utökas påtagligt. 

Nämnden anser därmed att särskilda skäl inte finns för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

 

Avgiften för prövning av detta ärende är 6 424 kronor (513, 81311, 835, L:8200) enligt taxa 

fastställd av Lysekils kommun. 

 

Ett beslut om avslag på strandskyddsdispensansökan kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Skickas till 

Sökande 
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MN § 76 Dnr MimB 2013/3581

Lysekil Stockevik 3:23 - strandskyddsdispens för nybyggnad av

gäststuga
Sökande har hos Miljönämndeni mellersta Bohuslän (härefter kallad nämnden) 2013-09-26 ansökt
om strandskyddsdispens för en gäststuga på fastigheten Stockevik 3:23, Lysekilskommun. Den
planerade gäststugan önskas placeradpå bergetNV om den nuvarande byggnaden på fastigheten.
Sökanden har meddelats att strandskyddsdispens inte kommer att tillstyrkasav miljöenheten.
Kompletteringar inkom 2013-1 1-21, men inga uppgifter finns med som bedöms kunna motivera
strandskyddsdispens. Även detta har meddelats sökanden som nu önskar att nämnden tar upp
ansökan för beslut.

Nämnden tog del av kompletterande synpunkter från sökanden, daterat 2013-12-10.

Miljöenhetenhar besöktplatsen.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande201 3 -1 1-25

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän avslår, med stöd av 7 kap 18 b § och 18 c § punkt 1
miljöbalken,ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelsemaför nybyggnad av gäststuga på
fastigheten Stockevik 3:23, vid Gullmarsfjorden i Lysekilskommun.

Skäl för nämndens beslut

På fastigheten finns en byggnad som nyttjas som fritidshus. Markenpå fastigheten bestårnästan
uteslutande av kalt berg. Ansökan avser nybyggnad av en gäststuga på 15m2 som ska placeraspå
berget ca 5m NV om den befintligabygganden. Som särskilda skäl anges att platsen är alldeles intill
det befintligahuset och inte är tillgängligför allmänheten och att gäststugan inte anses minska
möjligheten för allmänheten att vistas vid vattnet.

Nämnden bedömeratt den allemansrättsligatillgångenpå strandområdet påverkasom

strandskyddsdispens för gäststugan meddelas. Hemfridszonenskulle komma att utökas påtagligt.
Nämnden anser dänned att särskilda skäl inte finns för dispens från strandskyddsbestämmelsema.

Avgiften för prövning av detta ärende är 6 424 kronor (513, 81311, 835, L:8200) enligt taxa
fastställd av Lysekilskommun.

Ett beslutom avslag på strandskyddsdispensansökankan överklagashos Länsstyrelsen, se bilaga.

Skickas till

Sökande
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MN § 77  Dnr MimB 2013/3677 

Lysekil Träleberg S:10 - strandskyddsdispens avseende uppförande av 

flytbrygga (ersättningsbrygga)  

Sökande har hos Miljönämnden i mellersta Bohuslän (härefter kallad nämnden) 2013-11-15 ansökt 

om strandskyddsdispens för flytbrygga på fastigheten Träleberg S:10, Lysekils kommun. 

Flytbryggan ersätter en äldre pålad brygga som tidigare funnits på platsen. Flytbryggan ligger på 

plats. Miljöenheten har fått in en anmälan om bryggor i området och kunde efter tillsyn konstatera 

att den aktuella bryggan har ändrats. Efter kommunikation med ägaren har en ansökan nu inlämnats 

avseende ändring av brygga, d.v.s. pålad äldre brygga har ersatts med en flytbrygga på samma plats. 

 

Miljöenheten har besökt platsen. 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2013-11-25 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

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

miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för ersättning av en pålad brygga med en 

flytbrygga på fastigheten Träleberg S:10, vid Trälebergskile i Lysekils kommun. 

 

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

Villkor 

 Stolar, bord eller andra privatiserande föremål får inte placeras på bryggan. 

 Bryggan ska fullt ut vara tillgänglig för allmänheten. 

Skäl för nämndens beslut 

På platsen har det sedan länge funnits brygga och området har använts av bl.a. gäster från den 

närliggande campingen. Ansökan avser ändring av befintlig pålad brygga till en flytbrygga. Den 

gamla bryggan for illa i samband med isvintrar och revs 2011 och ersattes då med den nuvarande 

flytbryggan i betong. Bryggan ligger i förlängningen av delar av den gamla bryggan (träbrygga 

ovanpå stenpir) med en läm emellan. Flytbryggan är 10 m lång och 2,65 m bred. Den används som 

badbrygga och inte för förankring av båtar. Vattendjupet i den grundaste delen, d.v.s. strax utanför 

stenpiren är mer än 1 m. Som särskilt skäl anförs ianspråktaget och angeläget allmänt intresse vilket 

kan förstås då det handlar om en ersättningsbrygga samt då den används av både campinggäster och 

närboende, d.v.s. är som tillgänglig för alla. En brygga är främst en vattenanknuten anläggning som 

generellt alltid ska vara tillgänglig för allmänheten. I det här ärendet bedöms den genomförda 

ändringen av bryggan utifrån hur det ser ut på platsen inte strida mot strandskyddets syften. 

Nämnden bedömer att varken den allemansrättsliga tillgången på strandområde eller livsvillkoren 

för växt- och djurlivet påverkas av att dispens för flytbrygga meddelas. Nämnden anser därmed att 

särskilda skäl finns för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
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MN § 77 Dnr MimB 2013/3677
LysekilTräleberg5:10 - strandskyddsdispensavseende uppförande av

flytbrygga (ersättningsbrygga)
Sökande har hos Miljönämndeni mellersta Bohuslän (härefter kallad nämnden) 2013-1 1-15 ansökt
om strandskyddsdispens för flytbryggapå fastigheten TrälebergS: 10, Lysekilskommun.
Flytbryggan ersätter en äldre påladbrygga som tidigare funnits på platsen. Flytbryggan ligger på
plats. Miljöenheten har fått in en anmälan om bryggor i området och kunde efter tillsynkonstatera
att den aktuella bryggan har ändrats. Efter kommunikationmed ägaren har en ansökan nu inlämnats
avseende ändring av brygga, d.v.s. påladäldre brygga har ersatts med en flytbryggapå samma plats.

Miljöenhetenhar besöktplatsen.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande201 3 -1 1-25

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönänmdeni mellersta Bohuslän medger, med stöd av 7 kap 18 b § och 18 c § punkt 3
miljöbalken,dispens från strandskyddsbestämmelsernaför ersättning av en påladbrygga med en

flytbryggapå fastigheten TrälebergS: 10, vid Trälebergskilei Lysekilskommun.

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

Villkor

0 Stolar, bord eller andra privatiserande föremål får inte placeraspå bryggan.
0 Bryggan ska fullt ut vara tillgängligför allmänheten.

Skäl för nämndens beslut

På platsen har det sedan länge funnits brygga och området har använts av bl.a. gäster från den
närliggande campingen. Ansökan avser ändring av befintligpåladbrygga tillen flytbrygga. Den
gamla bryggan for illa i samband med isvintrar och revs 2011 och ersattes då med den nuvarande
flytbryggan i betong. Bryggan ligger i förlängningen av delar av den gamla bryggan (träbrygga
ovanpå stenpir) med en läm emellan. Flytbryggan är 10 m lång och 2,65 m bred. Den används som

badbrygga och inte för förankringav båtar. Vattendjupeti den grundaste delen, d.v.s. strax utanför
stenpiren är mer än 1 m. Som särskilt skäl anförs ianspråktaget och angeläget allmänt intresse vilket
kan förstås då det handlar om en ersättningsbrygga samt då den används av både campinggäster och
närboende, d.v.s. är som tillgängligför alla. En brygga är främst en vattenanknutenanläggning som

generellt alltid ska vara tillgängligför allmänheten. I det här ärendet bedöms den genomförda
ändringen av bryggan utifrån hur det ser ut på platsen inte strida mot strandskyddets syften.
Nämnden bedömeratt varkenden allemansrättsligatillgångenpå strandområde eller livsvillkoren
för växt- och djurlivetpåverkasav att dispens för flytbryggameddelas. Nämnden anser dänned att
särskilda skäl finns för dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Dokument2 Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida:
10(13)



                                               
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2013-12-12| §§ 70-78 

Dokument2 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
11(13)

 

 

 

forts. MN § 77 Dnr MimB 2013/3677 

 

Den aktuella platsen ligger inom område som är riksintresse för friluftsliv. 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. 

 

Ett beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som avses i beslutet inte har 

påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft (7 kap 18 h 

§ MB). 

 

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

ställning till om det finns skäl för överprövning av kommunens beslut om dispens eller inte. 

 

För att få utföra åtgärden kan även krävas en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.  

 

Avgiften för prövning av detta ärende är 6 424 kronor (513, 81311, 835, L:8200) enligt fastställd 

taxa av Lysekils kommun.  

 

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

 

Skickas till 

Sökanden 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsenheten, Vänersborg med underlag 

Akten 
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forts. MN § 77 Dnr MimB 2013/3677

Den aktuella platsen ligger inon1 område som är riksintresse för friluftsliv.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.

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 (513, 81311, 835
, L:8200) enligt fastställd

taxa av Lysekilskommun.

Ett beslutom strandskyddsdispenskan överklagashos Länsstyrelsen, se bilaga.

Skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsenheten, Vänersborg med underlag
Akten
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MN § 78  Dnr MimB 2013/821 

Sotenäs Bua 1:26 - strandskyddsdispens för uppförande av 

båtbrygga 

Sökande har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga en båtbrygga på 

rubricerad fastighet. Ansökan gäller en båtbrygga med dimensionerna 3,8 meter bred och 12 meter 

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

 

 1. Marken ägs av Sotenäs kommun men sökanden har servitut för båtplats    

     vilket innebär att ärendet ska prövas som om sökanden ägde marken. 

 2. Platsen omfattas inte av detaljplan. 

 3. Platsen omnämns inte i planförslaget till kommunens översiktsplan. 

 

Vid en samlad bedömning bedöms förutsättningar finnas att meddela strandskyddsdispens för 

föreslagen åtgärd under förutsättning att bryggans placering, enligt ansökan, ändras. Miljönämnden 

i mellersta Bohuslän föreslås meddela dispens med villkor att bryggan placeras i anslutning till 

befintliga bryggor.  

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2013-11-22 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ger, med stöd av 7 kap. 18 c § p. 3 miljöbalken, dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för en 3,8 meter bred och 12 meter lång brygga på fastigheten Bua 

1:26 i Sotenäs kommun.  

Villkor för beslut 

1. Bryggan ska placeras i anslutning till befintlig brygga. 

             a. Avstånd till angränsande brygga får maximalt vara 5 meter. 

2. Bryggan skall vara tillgänglig för allmänheten. 

3. På bryggan får det inte uppföras trädgårdsmöbler eller liknande anordningar som 

    riskerar att avhålla allmänheten. 

Skäl för nämndens beslut 

Den föreslagna placeringen av aktuell brygga är c:a 20 meter från befintlig brygga. Det går därför 

inte att säga att bryggorna är samlokaliserade vilket försvårar möjligheten att meddela dispens. Det 

är därför rimligt att kräva att bryggan placeras i direkt anslutning till befintlig brygga. Det är 

osannolikt att hitta en placering för bryggan utanför strandskyddat område. I en intressevägning 

bedöms sökandens intresse av båtbrygga väger tyngre än allmänhetens intresse av en ”orörd” 

strand. Beslutet villkoras även med att bryggan ska vara tillgänglig för allmänheten och att 

anordningar som kan avhålla allmänheten inte får uppföras.  

 :y ;g x LYSEKILS
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MN § 78 Dnr MimB 2013/821
Sotenäs Bua 1:26 - strandskyddsdispens för uppförande av

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

lång placeradlängs med resterna av en gjuten kaj som finns på fastigheten.

1. Markenägs av Sotenäs kommun men sökanden har servitut för båtplats
vilketinnebär att ärendet ska prövas som om sökanden ägde marken.

2. Platsen omfattas inte av detaljplan.
3. Platsen omnämns inte i planförslagettillkommunens översiktsplan.

Vid en samlad bedömningbedöms förutsättningar finnas att meddela strandskyddsdispens för
föreslagen åtgärd under förutsättning att bryggans placering,enligt ansökan, ändras. Miljönämnden
i mellersta Bohuslän föreslås meddela dispens med villkoratt bryggan placeras i anslutning till
befintligabryggor.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande201 3 -1 1-22

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän ger, med stöd av 7 kap. 18 c § p. 3 miljöbalken,dispens från
strandskyddsbestämmelsemaför en 3,8 meter bred och 12 meter lång brygga på fastigheten Bua
1:26 i Sotenäs kommun.

Villkorför beslut

1. Bryggan ska placeras i anslutning tillbefintligbrygga.
a. Avståndtillangränsande brygga får maximaltvara 5 meter.

2. Bryggan skall vara tillgängligför allmänheten.
3. På bryggan får det inte uppföras trädgårdsmöblereller liknande anordningar som

riskerar att avhållaallmänheten.

Skäl för nämndens beslut

Den föreslagna placeringenav aktuell brygga är c:a 20 meter från befintligbrygga. Det går därför
inte att säga att bryggorna är samlokaliseradevilketförsvårar möjligheten att meddela dispens. Det
är därför rimligt att kräva att bryggan placeras i direkt anslutning tillbefintligbrygga. Det är
osannolikt att hitta en placeringför bryggan utanför strandskyddatområde. I en intressevägning
bedöms sökandens intresse av båtbrygga väger tyngre än allmänhetens intresse av en ”orörd”
strand. Beslutet villkorasäven med att bryggan ska vara tillgängligför allmänheten och att

anordningar som kan avhållaallmänheten inte får uppföras.
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forts. MN § 78 Dnr MimB 2013/821 

Nämnden bedömer att den planerade bryggan är förenlig med kraven på en från allmän synpunkt 

lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap. MB) samt med den för området 

gällande kommunala översiktsplanen. Sammantaget bedömer nämnden att det finns särskilda skäl 

att ge strandskyddsdispens för föreslagen åtgärd (7 kap. 18 c § punkt 3 miljöbalken). 

 

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 

Verksamheten/åtgärden är en vattenverksamhet enligt 11 kap. 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 har ansvaret att visa på att undantags 

möjligheten 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. 

 

För handläggning av detta ärende debiteras avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, 

motsvarande 8 timmar (verk. 81311 akt. 835). Faktura skickas separat. 

 

Skickas till 

Sökanden 

Länsstyrelsen 
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forts. MN § 78 Dnr MimB 2013/821
Nämnden bedömeratt den planerade bryggan är förenlig med kraven på en från allmän synpunkt
lämplig hushållningmed mark-och Vattenresursema (3 och 4 kap. MB) samt med den för området
gällande kommunala översiktsplanen. Sammantaget bedömernämnden att det finns särskilda skäl
att ge strandskyddsdispens för föreslagen åtgärd (7 kap. 18 c § punkt 3 miljöbalken).

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
Verksamheten/åtgärdenär en Vattenverksamhetenligt 11 kap. MB. För Vattenverksamhetkrävs det
normalt anmälan tillLänsstyrelsen eller tillståndav mark-och miljödomstolen.Möjlighet till
undantag från anmälnings- och tillståndspliktenfinns enligt 11 kap. 12 § MB om det är uppenbart
att Varkenallmänna eller enskildaintressen skadas genom vattenverksamhetensinverkanpå
vattenförhållandena.Det är verksamhetsutövarensom har ansvaret att Visa på att undantags
möjligheten kan användas. Länsstyrelsen kan hjälpa tillmed den bedömningen. Mer information
om bestämmelserom 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.

För handläggning av detta ärende debiteras avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa,
motsvarande 8 timmar (Verk. 81311 akt. 835). Faktura skickas separat.
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Delegationsordning för gemensam miljönämnd i Sotenäs, Lysekils och 
Munkedals kommuner 

Allmänna bestämmelser för delegeringen 
 
Syfte 
Syftet med delegationen är att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, s.k. rutinärenden för att möjliggöra en effektivare kommunal 
förvaltning med snabbare beslutsvägar och kortare handläggningstider. 
 
Riktlinjer och principer 
Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom miljönämndens ansvarsområde. Beslut enligt kommunallagen 6 kap 34 § KL får inte 
delegeras. Delegerad beslutanderätt får bl.a. inte utövas i ärenden som handlar om verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller är 
av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Miljönämnden kan återkalla delegering generellt eller i ett särskilt ärende. Miljönämnden kan föregripa en delegats beslut i ett särskilt ärende 
genom att själv ta över ärendet och besluta i det. Miljönämnden har, utan hinder av att beslutanderätten är delegerad, alltid rätt att ta upp ett 
ärende till eget avgörande. 
 
Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade medel och i enlighet med gällande lagar, avtal, mål, riktlinjer och 
övriga styrdokument.  
 
Brådskande ärenden 
Miljönämnden får, enligt 6 kap 36 § KL, delegera åt ordförande eller annan ledamot att fatta beslut i ärenden, som är så brådskande att inte 
miljönämndens avgörande kan avvaktas.  
 
Vidaredelegation 
Förvaltningschefen har, i enlighet med 6 kap 37 § KL, rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom sin förvaltning. 
Förvaltningschef har befogenhet att återkalla lämnad delegering. 
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Delegationsordning för gemensam miljönämnd i Sotenäs, Lysekilsoch
Munkedals kommuner

Allmänna bestämmelserför delegeringen

Syfte
Syftet med delegationenär att avlastanämnden mindre viktiga ärenden, s.k. rutinärenden för att möjliggöra en effektivarekommunal
förvaltning med snabbare beslutsvägaroch kortare handläggningstider.

Riktlinjeroch principer
Delegationsordningenreglerar rätten att fatta beslut inom miljönämndensansvarsområde. Beslut enligt kommunallagen6 kap 34 § KL får inte
delegeras. Delegerad beslutanderättfår bl.a. inte utövas i ärenden som handlar om verksamhetens mål, inriktning,omfattning,kvalitet eller är
av principiellbeskaffenheteller av större vikt.

Miljönämndenkan återkalladelegering generellt eller i ett särskilt ärende. Miljönämndenkan föregripa en delegats beslut i ett särskilt ärende
genom att själv ta över ärendet och besluta i det. Miljönämndenhar, utan hinder av att beslutanderättenär delegerad, alltid rätt att ta upp ett
ärende tilleget avgörande.

Delegerad beslutanderättfår endast nyttjas inom ramen för budgeterade medel och i enlighet med gällande lagar, avtal, mål, riktlinjeroch
övriga styrdokument.

Brådskande ärenden

Miljönämndenfår, enligt 6 kap 36 § KL, delegera åt ordförande eller annan ledamot att fatta beslut i ärenden, som är så brådskande att inte
miljönämndensavgörande kan avvaktas.

Vidaredelegation
Förvaltningschefen har, i enlighet med 6 kap 37 § KL, rätt att vidaredelegera sin beslutanderätttillannan anställd inom sin förvaltning.
Förvaltningschefhar befogenhetatt återkalla lämnad delegering.
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Bestämmelser om ersättare 
Vid förfall för miljönämndens ordförande får beslut i första hand fattas av miljönämndens förste vice ordförande och i andra hand av 
miljönämndens andre vice ordförande. 
 
Delegation till tjänsteman får vid förfall för denne, utövas av förordnad vikarie för denne. Delegation till chef får vid förfall för denna, utövas 
av förordnad chef. 
 
Anmälan av beslut  
Beslut fattade med stöd av delegeringen från miljönämnden ska anmälas på nästkommande sammanträde. Detta gäller även beslut som är 
fattade på vidaredelegation av förvaltningschef. Anmälan kan ske genom kopia på beslut, på speciella delegationslistor eller i annan form.  
 
Beslutanderätt 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta: 

 Att bifalla eller avslå en ansökan 
 Att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor 
 Att besluta vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda 

bestämmelser 
 Att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden 
 Att ämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd 

 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätten att besluta: 

 Att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna vid äventyr att bristen avhjälps på 
sökandens bekostnad eller ansökan avvisas (19 kap. 5 §, 2 och 22 kap. 2 § MB) 

 Att besluta att avvisa en ansökan eller anmälan 
 Att avskriva ett ärende från vidare handläggning 
 Att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 respektive27 §§ FL 
 Att avvisa överklagande av beslut som fattats av nämnden eller delegaten när överklagandet kommit in för sent enligt 24 § FL 

Sotenäs kommun
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Bestämmelser om ersättare
Vid förfall för miljönämndensordförande får beslut i första hand fattas av miljönämndens förste vice ordförande och i andra hand av

miljönämndensandre vice ordförande.

Delegation till tjänsteman får vid förfall för denne, utövas av förordnad vikarie för denne. Delegationtillchef får vid förfall för denna, utövas
av förordnad chef.

Anmälan av beslut
Beslut fattade med stöd av delegeringen från miljönämndenska anmälas på nästkommande sammanträde.Detta gäller även beslutsom är
fattade på vidaredelegationav förvaltningschef. Anmälan kan ske genom kopia på beslut,på speciella delegationslistoreller i annan form.

Beslutanderätt
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattarrätt att besluta:

0 Att bifallaeller avslå en ansökan
0 Att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantagmed villkor
0 Att beslutavad som i övrigt ska gälla för beslutom tillstånd,godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda

bestämmelser
0 Att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns-och anmälningsärenden
0 Att ämna en anmälan eller ett klagomålutan åtgärd

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattarockså rätten att besluta:
0 Att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarnavid äventyr att bristen avhjälps på

sökandens bekostnadeller ansökan avvisas (19 kap. 5 §, 2 och 22 kap. 2 § MB)
Att beslutaatt avvisa en ansökan eller anmälan
Att avskrivaett ärende från vidare handläggning
Att beslutaom rättelse/omprövning av beslutsom delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 respektive27 §§ FL
Att avvisa överklagandeav beslutsom fattats av nämnden eller delegaten när överklagandetkommit in för sent enligt 24 § FL
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A Allmänna ärenden, juridik, avtal, yttranden, diarium etc. 
 Ärendetyp Delegat Kommentar  
A.1 Utse ombud att föra miljönämndens talan inför domstol, andra 

myndigheter och förrättningar, inklusive utfärdande av fullmakt 
FC 
MN ordf 
 
 

Delegat ska ha skriftlig fullmakt 

A.2 Utse ombud att företräda miljönämnden vid föreningsstämmor och 
dylikt 

MN ordf   

A.3 Avge yttrande till: 
- Kommunstyrelse respektive byggnadsnämnd över 

planprogram, detaljplan och områdesbestämmelser 
- Myndigheter, etc. över betänkanden och utredningar och 

dylikt av smärre betydelse eller av ej principiell natur 

MC  

A.4 Avge övriga yttrande till: 
- Kommunstyrelse respektive byggnadsnämnd över 

detaljplan och områdesbestämmelser där enkelt 
planförfarande tillämpas, i frågor av smärre betydelse 
alternativt av ej principiell natur eller när miljönämnden 
tidigare avgivit yttrande i samrådsskedet 

- Byggnadsnämnd angående bygglov, rivningslov och 
marklov 

- Socialnämnd eller motsvarande angående ärenden om 
tillstånd till hem för vård eller boende 

- Polismyndighet i ärende om tillstånd enligt ordningslagen 
(1993:1617) eller lokala ordningsföreskrifter 

- Socialnämnd eller motsvarande angående ärenden om 
tillstånd till alkoholförsäljning 

- Förvaltare av begravningsplats i samband med flyttning av 
stoft enligt begravningslagen (1990:1144) 6 kap 2 § 

- Övriga remisser etc, vilka till art och betydelse är 
jämförliga med ovan angivna ärendegrupper 

MH  

A.5 Avge yttrande av principiell natur eller av större vikt när 
miljönämndens behandling inte kan inväntas  

MNAU  
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A Allmänna ärenden, juridik,avtal, yttranden, diarium etc.

Ärendetyp Delegat Kommentar
A.1 Utse ombud att föra miljönämndenstalan inför domstol, andra FC Delegat ska ha skriftlig fullmakt

myndigheter och förrättningar, inklusiveutfärdande av fullmakt MN ordf

A.2 Utse ombud att företrädamiljönämndenvid föreningsstämmor och MN ordf
dylikt

A.3 Avge yttrande till: MC
- Kommunstyrelse respektive byggnadsnämndöver

planprogram, detaljplan och områdesbestämmelser
- Myndigheter, etc. över betänkandenoch utredningar och

dyliktav smärre betydelse eller av ej principiellnatur
A.4 Avge övriga yttrande till: MH

- Kommunstyrelse respektive byggnadsnämndöver
detaljplan och områdesbestämmelserdär enkelt
planförfarandetillämpas, i frågor av smärre betydelse
alternativt av ej principiellnatur eller när miljönämnden
tidigare avgivit yttrande i samrädsskedet

- Byggnadsnämndangående bygglov,rivningslov och
marklov

- Socialnämnd eller motsvarande angående ärenden om

tillståndtillhem för vård eller boende
- Polismyndigheti ärende om tillståndenligt ordningslagen

(1993: 1617) eller lokala ordningsföreskrifter
- Socialnämnd eller motsvarande angående ärenden om

tillståndtillalkoholförsäljning
- Förvaltare av begravningsplatsi samband med flyttningav

stoft enligt begravningslagen(1990:1144) 6 kap 2 §
- Övriga remisser etc, vilkatillart och betydelse är

jämförliga med ovan angivna ärendegrupper
A.5 Avge yttrande av principiellnatur eller av större vikt när MNAU

miljönämndensbehandlinginte kan inväntas
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A.6 Avge yttrande av politisk, men ej principiell natur   MNAU  
A.7 Avge yttrande i brådskande fall  MN ordf  
A.8 Avstå från att avge yttrande över betänkanden och utredningar   MC  
A.9 Överklaga beslut och domar som innefattar ändring av nämndens 

delegationsbeslut eller avge yttrande vid överklagande enligt KL 
och FörvL inom föreskrivna tidsfrister – ej principiell betydelse 

MC  

A.10 Avge yttrande vid överklagan enligt KL och FörvL i fråga av 
principiell betydelse 

FC  

A.11 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och besluta om 
avvisning av överklagande som kommit in för sent 

AH, MH FörvL 24 § 1 st 

A.12 Begära inhibition av överprövande myndighets dom – ej principiell 
betydelse 

MC FörvL 29 § 

A.13 Begära inhibition av överprövande myndighets dom – principiell 
betydelse 

FC 
 

FörvL 29 § 

A.14 Avvisande av ombud MC FörvL 9 kap 2 § 
A.15 Utse personuppgiftsombud FC  
A.16 Beslut i juridiska ärenden som är så brådskande att miljönämndens 

avgörande inte kan avvakta  
MN ordf.  
  

KL 6 kap 36 § 

A.17 Polisanmälan pga. brott mot den egna verksamheten  MNAU   
A.18 Polisanmälan pga. brott mot den egna verksamheten – brådskande 

ärenden 
MN ordf  

A.19 Besluta om undantag om avgift för allmän handling samt 
fastställande av taxa vid oenighet 

AH  

A.20 Besluta att inte lämna ut en allmän handling MC 6 kap. 3 § OSL; 2 kap. 14-15 §§ TF  
A.21 Besluta att förena förelägganden eller förbud med fast vite om 

högst 60 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende eller 
med löpande vite om högst 10 000 kr per överträdelse eller 30 000 
kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds 

MC 26 kap 14§ MB 
23 § LL 
24 § LFAB  
20 § TL 
34 § SSL  
4-5 § Lag (1985:206) om viten  

A.22 Beslut om ansökan om utdömande av vite. MH 26 kap. MB, m.fl. 
Lag om viten 

A.23 Besluta om representation och uppvaktningsar som ankommer på 
miljönämnden. 

MN ordf  
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A.6 Avge yttrande av politisk, men ej principiellnatur MNAU
A.7 Avge yttrande i brådskande fall MN ordf
A.8 Avstå från att avge yttrande över betänkandenoch utredningar MC
A.9 Överklagabeslutoch domar som innefattarändring av nämndens MC

delegationsbesluteller avge yttrande vid överklagandeenligt KL
och FörvL inom föreskrivna tidsfrister- ej principiellbetydelse

A.10 Avge yttrande vid överklaganenligt KL och FörvL i fråga av FC
principiellbetydelse

A.1 1 Prövning av att överklagandeskett i rätt tid och beslutaom AH, MH FörvL 24 § 1 st

avvisning av överklagandesom kommit in för sent
A. 12 Begära inhibitionav överprövande myndighets dom - ej principiell MC FörvL 29 §

betydelse
A.13 Begära inhibitionav överprövande myndighets dom - principiell FC FörvL 29 §

betydelse
A.14 Avvisandeav ombud MC FörvL 9 kap 2 §
A. 15 Utse personuppgiftsombud FC
A.16 Beslut i juridiska ärenden som är så brådskande att miljönämndens MN ordf. KL 6 kap 36 §

avgörande inte kan avvakta
A.17 Polisanmälanpga. brott mot den egna verksamheten MNAU
A.18 Polisanmälanpga. brott mot den egna verksamheten- brådskande MN ordf

ärenden
A.l9 Besluta om undantag om avgift för allmän handling samt AH

fastställandeav taxa vid oenighet
A.20 Besluta att inte lämna ut en allmän handling MC 6 kap. 3 § OSL; 2 kap. 14-15 §§ TF
A.21 Besluta att förena förelägganden eller förbud med fast vite om MC 26 kap 14§ MB

högst 60 000 kr för respektive adressat i varje enskiltärende eller 23 § LL
med löpande vite om högst 10 000 kr per överträdelse eller 30 000 24 § LFAB
kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds 20 § TL

34 § SSL
4-5 § Lag (1985:206)om viten

A.22 Beslut om ansökan om utdömande av vite. MH 26 kap. MB, m.fl.
Lag om viten

A.23 Besluta om representation och uppvaktningsar som ankommerpå MN ordf
miljönämnden.
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M Miljöbalkens område (1998:808)  
M.1 Allmänt om tillsyn, tillstånd 
M.1.1 Besluta i tillsynsärende utan vite gällande tillämpning av de 

allmänna hänsynsreglerna 
MH 2 kap. 2-9 §§, 26 kap. MB 

M.1.2 Besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra 
bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut 

MH 24 kap. 8 § MB 
 

M.1.3 Besluta i tillsynsärende eller att meddela föreläggande eller förbud 
utan vite som nämnden ansvarar för 

MH 26 kap. 1 och 9 § MB 

M.1.4 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna 
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress 

MH 26 kap. 13 § MB 

M.1.5 Besluta att sända förelägganden eller förbud, som meddelats någon 
i egenskap av ägare m.m. till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i inskrivningsregistret 

MH 26 kap. 15 § MB 

M.1.6 Besluta om rättelse på felandes bekostnad MC 26 kap. 18 § MB 
M.1.7 Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras 

medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön skall 
lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder 

MH 26 kap. 19 § MB 

M.1.8 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen 

MH 26 kap. 21 § MB 

M.1.9 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt 
ändamål att utföra sådana undersökningar av verksamheten och 
dess verkningar som behövs för tillsynen. Besluta att föreskriva att 
undersökning i stället ska utföras av någon annan och utse någon att 
göra en sådan undersökning. Besluta om att förena ett beslut om 
undersökning med förbud att överlåtas berörd fastighet eller 
egendom till dess undersökningen är slutförd. 

MH 26 kap. 22 § MB 

M.1.10 Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla även om det 
överklagas. 

MH 26 kap. 26 § MB 

M.1.11 Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till 
fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt transportmedel för 
att myndighetens uppgifter ska kunna utföras 

MH 28 kap. 1 och 8 §§ MB 

 Sotenäs kommun
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M Miljöbalkensområde (1998:808)
M.1 Allmänt om tillsyn, tillstånd
M.1.1 Besluta i tillsynsärendeutan vite gällande tillämpningav de MH 2 kap. 2-9 §§, 26 kap. MB

allmänna hänsynsreglema
M.1.2 Besluta att på ansökan av tillståndshavarenupphäva eller ändra MH 24 kap. 8 § MB

bestämmelseroch villkori ett tillståndsbeslut

M.1.3 Besluta i tillsynsärendeeller att meddela föreläggande eller förbud MH 26 kap. 1 och 9 § MB
utan vite som nämnden ansvarar för

M.1.4 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna MH 26 kap. 13 § MB
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavaresnamn och adress

M.1.5 Besluta att sända förelägganden eller förbud, som meddelats någon MH 26 kap. 15 § MB
i egenskap av ägare m.m. till inskrivningsmyndighetenför
anteckning i inskrivningsregistret

M.1.6 Besluta om rättelse på felandes bekostnad MC 26 kap. 18 § MB
M.1.7 Besluta att begära att den som bedriververksamhet som kan befaras MH 26 kap. 19 § MB

medföra olägenhet för människors hälsa eller påverkamiljön skall
lämna förslag tillkontrollprogram eller förbättrande åtgärder

M.1.8 Besluta att förelägga den som bedriververksamheteller vidtar MH 26 kap. 21 § MB
åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för
tillsynen

M.1.9 Besluta att förelägga den som bedriververksamheteller vidtar MH 26 kap. 22 § MB
åtgärd eller som upplåter byggnad för bostädereller allmänt
ändamålatt utföra sådana undersökningar av verksamhetenoch
dess verkningarsom behövs för tillsynen.Besluta att föreskriva att

undersökning i stället ska utföras av någon arman och utse någon att

göra en sådan undersökning. Besluta om att förena ett beslutom

undersökning med förbud att överlåtasberörd fastighet eller
egendom tilldess undersökningen är slutförd.

M.1.10 Bestämma att beslut i tillsynsärendeska gälla även om det MH 26 kap. 26 § MB
överklagas.

M.1.11 Besluta att begärahjälp av polismyndighetenför att få tillträdetill MH 28 kap. 1 och 8 §§ MB
fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt transportmedel för
att myndighetens uppgifter ska kunna utföras
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M.2 Avgifter för prövning och tillsyn, sanktioner  
M.2.1 Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn eller sätta ned, 

efterskänka eller justera avgift samt besluta om inklassning av 
verksamheter med beslut om årlig avgift enligt kommunala taxor 
om avgifter inom miljöbalkens tillämpningsområde 

MH 27 kap. 1 § MB 
Lokala taxor inom Lysekil, Munkedal, 
Sotenäs kommuner enligt MB 

M.2.2 Bestämma att beslut av avgift ska gälla omedelbart även om det 
överklagas 

MH 9 kap. 5 § FAPT 

M.2.3 Besluta att meddela förbud vid vite av högst 60 000 kr att rubba 
eller skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas 
ut vid undersökningar 

MC 28 kap. 1 och 7 §§ MB 

M.2.4 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 60 000 kr MC 30 kap. 3 § MB 
 
M.3 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB 
M.3.1 Avge yttrande till verksamhetsutövare med anledning av samråd 

om miljökonsekvensbeskrivning 
MH 6 kap. 4 § MB 

M.3.2 Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av utökat samråd om 
betydande miljöpåverkan 

MH 6 kap. 5 § MB 

M.3.3 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs 
tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende  

MH 6 kap. 8 § MB, 12§ FMKB 
 

M.3.4 Avge yttrande om miljökonsekvensbeskrivning i samband med 
eller med anledning av att MKB för plan eller program upprättas 

MH 6 kap. 12-14§§ MB, 8§ FMKB 
 

 
M.4 Skydd av områden, 7 kap. MB 
M.4.1 Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur och växtart 

över vilka kommunen har tillsyn  
MH 2 kap. 9§ MTF 

M.4.2 Besluta i ärenden om anmälan, tillstånd eller undantag från 
vattenskyddsföreskrifter  

MH 7 kap. 22§ MB 

M.4.3 Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark MH 7, 8, 12 kap. MB 
M.4.4 Avge yttrande till länsstyrelsen eller till annan kommunal nämnd i 

ärende angående dispens/tillstånd från andra föreskrifter om 
områdesskydd 

MH 7 kap. MB 

M.4.5 Avge yttrande till skogsstyrelsen i ärende om dispens från MH 7 kap. 11 § MB 

 Sotenäs kommun

M.2 Avgifter för prövning och tillsyn, sanktioner

Miljönämnden i mellersta Bohuslän, Beslutad 2013-12-12 § 73

M.2.1 Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyneller sätta ned, MH 27 kap. 1 § MB
efterskänka eller justera avgift samt beslutaom inklassningav Lokala taxor inom Lysekil,Munkedal,
verksamhetermed beslutom årlig avgift enligt kommunala taxor Sotenäs kommuner enligt MB
om avgifter inom miljöbalkenstillämpningsområde

M.2.2 Bestämma att beslutav avgift ska gälla omedelbart även om det MH 9 kap. 5 § FAPT
överklagas

M.2.3 Besluta att meddela förbud vid vite av högst 60 000 kr att rubba MC 28 kap. 1 och 7 §§ MB
eller skada mätapparat eller liknandeutrustning som behöver sättas
ut vid undersökningar

M.2.4 Besluta om miljösanktionsavgiftupp till60 000 kr MC 30 kap. 3 § MB

M.3 MiIjökonsekvensbeskrivningaroch annat beslutsunderlag,6 kap. MB

M.3.1 Avge yttrande tillverksamhetsutövaremed anledning av samråd MH 6 kap. 4 § MB
om miljökonsekvensbeskrivning

M.3.2 Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av utökat samråd om MH 6 kap. 5 § MB
betydandemiljöpåverkan

M.3.3 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivningsom inte kungörs MH 6 kap. 8 § MB, 12§ FMKB
tillsammansmed ansökan i ett mål eller ärende

M.3.4 Avge yttrande om miljökonsekvensbeskrivningi samband med MH 6 kap. 12-14§§ MB, 8§ FMKB
eller med anledning av att MKB för plan eller program upprättas

M.4 Skydd av områden, 7 kap. MB
M.4.1 Besluta i tillsynsärendegällande områden eller djuroch växtart MH 2 kap. 9§ MTF

över vilkakommunen har tillsyn
M.4.2 Besluta i ärenden om anmälan, tillståndeller undantag från MH 7 kap. 22§ MB

vattenskyddsföreskrifter
M.4.3 Besluta i tillsynsärendeangående skötsel av jordbruksmark MH 7, 8, 12 kap. MB
M.4.4 Avge yttrande till länsstyrelsen eller tillannan kommunal nämnd i MH 7 kap. MB

ärende angående dispens/tillståndfrån andra föreskrifter om

områdesskydd
M.4.5 Avge yttrande till skogsstyrelsen i ärende om dispens från MH 7 kap. 11 § MB
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föreskrifter om biotopskydd 
M.4.6 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna 
MH 7 kap. 18a § MB 

M.4.7 Besluta i ärenden om dispens från strandskyddsbestämmelserna MNAU 7 kap. 18b § MB 
M.4.8 Besluta i ärenden om dispens från strandskyddsbestämmelserna för: 

- Ny byggnad som ersätter befintlig byggnad efter brand 
eller riven byggnad 

- Schaktning och sprängning inom tomtplats 
- Anläggning för allmänhetens friluftsliv såsom vindskydd, 

grillplatser, etc. 
- Dammar och viltvatten 
- Ersättning av befintlig brygga 
- Boj 
- Tekniska anordningar såsom pumpstation, 

transformatorstation, etc. 
- Tidsbegränsat upplag 

MH 7 kap. 18b § MB 

M.4.9 Besluta att medge strandskyddsdispens för: 
- Komplementbyggnad och tillbyggnader inom lagligen 

ianspråktagen tomt 
- Mindre parkeringsplats 
- Mindre utbyggnad av befintlig brygga (max 5 båtplatsers 

utbyggnad) 

MH 7 kap. 18b § MB 

 
M.5 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB 
M.5.1 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan angående 

avloppsanordningar eller i ärende om tillstånd att inrätta annan 
toalett än vattentoalett 

MH 13, 14 §§ FMH 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter inom 
Munkedal (2, 3§§), Lysekil (2, 3§§) och 
Sotenäs kommun (3,4 §§) 

M.5.2 Besluta om villkor av mindre betydelse som mark- och 
miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet överlåtit åt tillsynsmyndigheten att fastställa 

MH 22 kap. 25 § MB 

M.5.3 Besluta om tillstånd att hålla vissa djur inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt kommunens lokala 
föreskrifter 

MH 39 § FMH 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter inom 
Munkedal (4§), Lysekil (4§) och Sotenäs 

 Sotenäs kommun
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föreskrifter om biotopskydd

- Ny byggnad som ersätter befintligbyggnad efter brand
eller riven byggnad

- Schaktning och sprängning inom tomtplats
- Anläggning för allmänhetens friluftslivsåsom vindskydd,

grillplatser,etc.
- Dammaroch viltvatten
- Ersättning av befintligbrygga
- Boj
- Tekniskaanordningar såsom pumpstation,

transforrnatorstation,etc.
- Tidsbe änsat u la

M.4.6 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens från MH 7 kap. 18a § MB
strandskyddsbestämmelserna

M.4.7 Besluta i ärenden om dispens från strandskyddsbestämmelserna MNAU 7 kap. 18b § MB
M.4.8 Besluta i ärenden om dispens från strandskyddsbestämmelsernafo'r: MH 7 kap. 18b § MB

 

M.4.9 Besluta att medge strandskyddsdispens fo'r: MH 7 kap. 18b § MB
- Komplementbyggnadoch tillbyggnaderinom lagligen

ianspråktagen tomt
- Mindre parkeringsplats
- Mindre utbyggnad av befintligbrygga (max 5 båtplatsers

utbyggnad)

M.5 Miljöfarligverksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB
 

Sotenäs kommun
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M.5.1 Besluta i ärende om tillståndeller anmälan angående MH 13, 14 §§ FMH
avloppsanordningareller i ärende om tillståndatt inrätta annan Lokala hälsoskyddsföreskrifter inom
toalett än vattentoalett Munkedal (2, 3§§), Lysekil(2, 3§§) och

Sotenäs kommun (3,4 §§)
M.5.2 Besluta om villkorav mindre betydelse som mark-och MH 22 kap. 25 § MB

miljödomstoleller länsstyrelse i beslutom tillståndtillmiljöfarlig
verksamhetöverlåtit åt tillsynsmyndighetenatt fastställa

M.5.3 Besluta om tillståndatt hållavissa djur inom område med MH 39 § FMH
detaljplan eller områdesbestämmelserenligt kommunens lokala Lokala hälsoskyddsföreskrifter inom
föreskrifter Munkedal (4§),Lysekil(4§) och Sotenäs
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kommun (2§) 
M.5.4 Besluta i ärende om tillstånd eller dispens att sprida visst gödsel, 

slam eller annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill 
sådant område eller inom annat tätbebyggt område enligt 
kommunens lokala föreskrifter 

MH 40 och 42 §§ FMH 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter inom 
Munkedal (5§), Lysekil (6§) och Sotenäs 
kommun (6§) 

M.5.5 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att ordna ett upplag 
inom vissa områden för att skydda ytvattentäkter och enskilda 
grundvattentäkter där tillstånd eller anmälan krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter. 

MH 9 kap. 12 § MB, 40 § första stycket 5 FMH 
Lokala hälsoskyddsföreskrifter inom 
Munkedal (7§), Lysekil (7§) och Sotenäs 
kommun (7§) 

M.5.6 Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, om det är 
uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 

MH Lokala hälsoskyddsföreskrifter inom 
Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommun 

M.5.7 Besluta i anmälningsärenden angående inrättande eller användande 
av grundvattentäkt inom angivna områden enligt kommunens 
lokala föreskrifter. 

MH Lokala hälsoskyddsföreskrifter inom 
Sotenäs kommun (9§) 

M.5.8 Besluta i anmälningsärenden angående värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten 

MH 17 §  FMH 

M.5.9 Besluta i ärenden om anmälan att anlägga, driva, arrangera, ändra 
viss verksamhet enligt 21 och 38 §§ FMH 

MH 21, 22, 38 §§ FMH 
 

M.5.10 Avge yttrade till miljödomstol eller länsstyrelse i den s.k. 
kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet. Gäller även att i prövningsärenden av 
mindre betydelse avge yttrande till miljödomstol eller länsstyrelsen 
i uppskjutna frågor eller där miljödomstolen överlåtit till 
länsstyrelsen att besluta om villkor  

MH 19 kap. 4 § MB, 9 § FMH respektive 22 kap. 
4, 10 §§ MB 

M.5.11 Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående 
mindre ändring av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 

MH 9 kap. MB 

 
M6 Verksamheter som förorsakar miljöskador, 10 kap. MB 
M.6.1 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada 

eller allvarlig miljöskada 
MH 3 kap. 31 § MTF 

10 kap. 14 § MB 
18-21 §§ FAM 
10 kap. 2-4 §§ MB 

 Sotenäs kommun
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kommun (2§)
M.5.4 Besluta i ärende om tillståndeller dispens att sprida visst gödsel, MH 40 och 42 §§ FMH

slam eller arman orenlighet inom område med detaljplan eller intill Lokala hälsoskyddsföreskrifter inom
sådant område eller inom annat tätbebyggtområde enligt Munkedal (5§),Lysekil(6§) och Sotenäs
kommunens lokala föreskrifter kommun (6§)

M.5.5 Besluta i ärende om tillståndeller anmälan för att ordna ett upplag MH 9 kap. 12 § MB, 40 § första stycket 5 FMH
inom vissa områden för att skydda ytvattentäkter och enskilda Lokala hälsoskyddsföreskrifter inom
grundvattentäkter där tillståndeller anmälan krävs enligt Munkedal (7§),Lysekil(7§) och Sotenäs
kommunens lokala föreskrifter. kommun (7§)

M.5.6 Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala MH Lokala hälsoskyddsföreskrifter inom
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, om det är Munkedal, Lysekiloch Sotenäs kommun
uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och
hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

M.5.7 Besluta i anmälningsärendenangående inrättande eller användande MH Lokala hälsoskyddsföreskrifter inom
av grlmdvattentäkt inom angivna områden enligt kommunens Sotenäs kommun (9§)
lokala föreskrifter.

M.5.8 Besluta i anmälningsärendenangående värmepumpsanläggning för MH 17 § FMH
utvinning av värme ur mark,yt- eller grundvatten

M.5.9 Besluta i ärenden om anmälan att anlägga, driva, arrangera, ändra MH 21, 22, 38 §§ FMH
viss verksamhetenligt 21 och 38 §§ FMH

M.5. 10 Avge yttrade tillmiljödomstoleller länsstyrelse i den s.k. MH 19 kap. 4 § MB, 9 § FMH respektive 22 kap.
kompletteringsremissenvid prövning av ansökan om tillståndtill 4, 10 §§ MB
miljöfarligverksamhet. Gäller även att i prövningsärenden av

mindre betydelse avge yttrande tillmiljödomstol eller länsstyrelsen
i uppskjutna frågor eller där miljödomstolen överlåtittill
länsstyrelsen att beslutaom villkor

M.5.11 Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående MH 9 kap. MB
mindre ändring av tillståndspliktigmiljöfarligverksamhet

M6 Verksamhetersom förorsakar miljöskador, 10 kap. M B
M.6.1 Besluta i tillsynsärendeangående avhjälpande av föroreningsskada MH 3 kap. 31 § MTF

eller allvarligmiljöskada 10 kap. 14 § MB
18-21 §§ FAM
10 kap. 2-4 §§ MB
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M.6.2 Besluta i anmälningsärenden om avhjälpandeåtgärd med anledning 
av en föroreningsskada, när åtgärden kan medföra risk för spridning 
eller exponering av föroreningarna 

MH 28 § FMVH 

M.6.3 Besluta i tillsynsärende om ansvar för efterbehandling eller    
utredning av föroreningar 

MH 10 kap. 8 § MB 

M.6.4 Avge yttranden till länsstyrelsen om samråd avseende förklaring av 
område som miljöriskområde 

MH 3 § FM 

 
M7 Vattenverksamhet, 11 kap. MB 
M.7.1 Besluta i tillsynsärenden angående vattenverksamhet MH 11 kap. 20-21 §§ MB 
M.7.2 Avge yttrande till Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen i 

ärende angående vattenverksamhet eller markavvattning 
MH 11 kap 9 och 13 §§ MB 

21 § FVV 
 
M8 Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB 
M.8.1 Avge yttranden till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till täkt MH 9 kap. 6 § MB 
M.8.2 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för djurhållning 

och gödselhantering 
MH 9 § Förordning (1998:915) om 

miljöhänsyn i jordbruket 
M.8.3 Besluta i tillsynsärende angående vilthägn eller 

stängselgenombrott/dikesgenombrott 
MH 12 kap 11 § och 26 kap. 11 § MB 

M.8.4 Avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § 
MB 

MH 12 kap. 6 § MB 

M.8.5 Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark eller 
om dispens för spridning av gödsel 

MH 7, 8 och 12 kap. MB 

 
M9 Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB 
M.9.1 Besluta i ärende om anmälan eller tillstånd för spridning av 

kemiska bekämpningsmedel 
MH 11 och 14 §§ SNFS 1997:2 

M.9.2 Besluta i ärende om undantag från informationsplikten för den som 
avser att sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten får 
färdas fritt 

MH 13 och 16 §§ SNFS 1997:2 

M.9.3 Besluta i tillsynsärenden över kemiska produkter och biotekniska 
organismer i övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen 

MH 2 kap. 19 och 31-33 §§ MTF 
  Förordning (2008:245) om kemiska 
produkter och biotekniska organismer 

M.9.4 Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid MH NFS 2000:4 

 Sotenäs kommun
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M.6.2 Besluta i anmälningsärendenom avhjälpandeåtgärd med anledning MH 28 § FMVH
av en föroreningsskada,när åtgärden kan medföra risk för spridning
eller exponering av föroreningarna

M.6.3 Besluta i tillsynsärendeom ansvar för efterbehandlingeller MH 10 kap. 8 § MB
utredning av föroreningar

M.6.4 Avge yttranden till länsstyrelsen om samråd avseende förklaringav MH 3 § FM
område som miljöriskområde

M7 Vattenverksamhet,11 kap. MB

M.7.1 Besluta i tillsynsårendenangående Vattenverksamhet MH 11 kap. 20-21 §§ MB
M.7.2 Avge yttrande tillLänsstyrelsen eller Mark-och miljödomstoleni MH 11 kap 9 och 13 §§ MB

ärende angående Vattenverksamheteller markavvattning 21 § FVV

M8 Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB

M.8.1 Avge yttranden till länsstyrelsen i ärende om tillståndtilltäkt MH 9 kap. 6 § MB
M.8.2 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för djurhållning MH 9 § Förordning (1998:915) om

och gödselhantering miljöhänsyn i jordbruket
M.8.3 Besluta i tillsynsärendeangående vilthägneller MH 12 kap 11 § och 26 kap. 11 § MB

stängselgenombrott/dikesgenombrott
M.8.4 Avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MH 12 kap. 6 § MB

MB
M.8.5 Besluta i tillsynsärendeangående skötsel av jordbruksmarkeller MH 7, 8 och 12 kap. MB

om dispens för spridning av gödsel

M9 Kemiska produkter och biotekniskaorganismer, 14 kap. MB

 
 
 

  

M.9.1 Besluta i ärende om anmälan eller tillståndför spridning av MH 11 och 14 §§ SNFS 1997:2
kemiska bekämpningsmedel

M.9.2 Besluta i ärende om undantag från informationspliktenför den som MH 13 och 16 §§ SNFS 1997:2
avser att sprida bekämpningsmedelpå områden där allmänheten får
färdas fritt

M.9.3 Besluta i tillsynsårendenöver kemiska produkter och biotekniska MH 2 kap. 19 och 31-33 §§ MTF
organismer i övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen Förordning (2008:245) om kemiska

produkter och biotekniskaorganismer
NFS 2000:4Besluta i tillsynsärendeom sk dd mot vattenföroreningvid 

Sotenäs kommun
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hantering av brandfarliga vätskor 
M.9.5 Besluta i ärenden om anmälan om åtgärd för att avlägsna PCB-

produkter i byggnader och anläggningar 
MH 18 § Förordningen (2007:19) om PCB 

m.m. 
M.9.6 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som 

innehåller fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 
MH Förordningen (2007:846) om fluorerade 

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 
M.9.7 Avge yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida kemiska 

och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark 
MH 14 kap. 9 § MB 

M.9.8 Avge yttranden till kemikalieinspektionen i tillståndsärenden och 
övriga ärenden där yttrande begärs avseende kemiska produkter 
eller biotekniska organismer. 

MH Förordning (2008:245) om kemiska 
produkter och biotekniska organismer 

 
M10 Avfall och producentansvar, 15 kap. MB 
M.10.1 Besluta i tillsynsärende om anmälan eller dispens/tillstånd att själv 

återvinna och bortskaffa avfall eller latrin 
MH 36 och 45 § AF 

15 kap 18 § MB 
M.10.2 Besluta i ärende om gemensam sopbehållare, 

slamsugningsintervall, dispens eller undantag i övrigt från 
bestämmelserna i lokala renhållningsföreskrifter 

MH Lokal renhållningsordning inom 
Munkedals (4, 24-33 §§),  
Lysekils (4, 25-31, 34 §§) samt Sotenäs 
kommun (4, 24-26, 28-33 §§) 

M.10.3 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till 
yrkesmässig transport av avfall eller om särskilt tillstånd till 
transport av eller mellanlagring, återvinning eller bortskaffande av 
farligt avfall 

MH 26 och 36 §§ AF 

 
 
 
L Livsmedelsområdet m.m. 
L1 Livsmedelslagen (2006:804) 
L1.1 Meddelande av förelägganden och förbud som behövs för att lagen, 

de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de 
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har 
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas. 

MH  22 § LL 

L1.2 Beslut att ta hand om en vara – samt om förutsättningar för det 
föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad 

MH 24 § LL 

 Sotenäs kommun
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hantering av brandfarligavätskor
M.9.5 Besluta i ärenden om anmälan om åtgärd för att avlägsnaPCB- MH 18 § Förordningen (2007: 19) om PCB

produkter i byggnader och anläggningar m.m.

M.9.6 Besluta i anmälnings-och tillsynsärendeom anläggningar som MH Förordningen (2007:846) om fluorerade
innehållerfluoreradeväxthusgaseroch ozonnedbrytandeämnen växthusgaseroch ozonnedbrytandeämnen

M.9.7 Avge yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida kemiska MH 14 kap. 9 § MB
och biologiskabekämpningsmedelöver skogsmark

M.9.8 Avge yttranden tillkemikalieinspektioneni tillståndsärendenoch MH Förordning (2008:245) om kemiska
övriga ärenden där yttrande begärs avseende kemiska produkter produkter och biotekniskaorganismer
eller biotekniskaorganismer.

M10 Avfall och producentansvar, 15 kap. MB

M.10.1 Besluta i tillsynsärendeom anmälan eller dispens/tillståndatt själv MH 36 och 45 § AF
återvinna och bortskaffa avfall eller latrin 15 kap 18 § MB

M.10.2 Besluta i ärende om gemensam sopbehållare, MH Lokal renhållningsordninginom
slamsugningsintervall, dispens eller undantag i övrigt från Munkedals (4, 24-33 §§),
bestämmelsernai lokala renhållningsföreskrifter Lysekils (4, 25-31, 34 §§) samt Sotenäs

kommun (4, 24-26, 28-33 §§)
M.10.3 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillståndtill MH 26 och 36 §§ AF

yrkesmässigtransport av avfall eller om särskilt tillståndtill
transport av eller mellanlagring,återvinning eller bortskaffande av

farligt avfall

L Livsmedelsområdetm.m.

L1 Livsmedelslagen (2006:804)
L1.1 Meddelande av förelägganden och förbud som behövs för att lagen, MH 22 § LL

de föreskrifter och beslutsom har meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelsersom kompletteras av lagen och de beslutsom har
meddelats med stöd av EG-bestämmelsernaskall följas.

Beslut att ta hand om en vara- samt om förutsättningar för det MH l 24 § LL
föreligger - att låta förstöra varan på ägarens bekostnad

L1.2
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L1.3 Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på 
ägarens bekostnad låta förstöra vara eller varor som omfattas av ett 
förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 
livsmedelslagen. 

MC 24 § LL 
34 § LF 

L1.4 Efter en underrättelse från smittskyddsläkaren omedelbart vidta de 
åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risken för 
smittspridning 

MH 25 § LL 

L1.5 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad MC 26 § LL 

L1.6 Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om 
förutsättningar för sådan begäran föreligger 

MH 27 § LL 

L1.7 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas 

MH 33 § LL 

 
L2 Livsmedelsförordningen (2006:813) 
L2.1 Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med 

livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det 
behövs av livsmedelshygieniska skäl 

MH 8 § LF 

L2.2 Besluta om återkallande eller tillfälligt upphävande av 
godkännande av livsedelsanläggning 

MH 24 § LF 

 
L3 Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (2006:1166) 
L3.1 Beslut om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag 

samt om årlig årsavgift 
MH 3-6 §§ FAOKL 

Art 27 EG-förordning 882/2004 
Lokala taxor inom Lysekil, Munkedal, 
Sotenäs kommuner enligt LL 

L3.2 Besluta om att sätta ned, efterskänka eller justera avgift MH 10 § FAOKL 
Lokala taxor inom Lysekil, Munkedal, 
Sotenäs kommuner enligt LL 

L3.3 Beslut om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av 
bristande efterlevnad av regelverk. 

MH 11 § FAOKL 
Art. 28 EG-förordning 882/2004 

L3.4 Besluta om avgifter för godkännande och registrering. MH 13-14 §§ FAOKL 
Art 27 EG-förordning 882/2004 
Lokala taxor inom Lysekil, Munkedal, 

 Sotenäs kommun

Miljönämnden i mellersta Bohuslän, Beslutad 2013-12-12 § 73

L1.3 Besluta att, om det inte ñnns särskilda skäl för något annat, på MC 24 § LL
ägarens bekostnadlåta förstöra vara eller varor som omfattas av ett 34 § LF
förbud enligt föreskriftermeddelade med stöd av 6 § 6
livsmedelslagen.

L1.4 Efter en underrättelse från smittskyddsläkarenomedelbart vidta de MH 25 § LL
åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risken för
smittspridning

L1.5 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad MC 26 § LL

L1.6 Besluta om att begärahjälp av polismyndighetenför utövande av MH 27 § LL
livsmedelskontrolleneller verkställighetav beslut, om

förutsättninar för sådan beäran förelier
L1.7 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det MH 33 § LL

överklaas

L2 Livsmedelsförordningen (2006:813)
 

L2.1 Besluta om skyldighetför den som är sysselsatt med MH 8 § LF
livsmedelsverksamhetatt genomgå läkarundersökning om det
behövs av livsmedelshygieniskaskäl

L2.2 Besluta om återkallandeeller tillfälligtupphävande av MH 24 § LF
godkärmande av livsedelsanläggning

L3 Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (2006:1166)
MH 3-6 §§ FAOKL

Art 27 EG-förordning 882/2004
Lokala taxor inom Lysekil,Munkedal,
Sotenäs kommuner enligt LL

MH 10 § FAOKL
Lokala taxor inom Lysekil,Munkedal,
Sotenäs kommuner enligt LL

L3.1 Beslut om risk- och erfarenhetsklassificeringav livsmedelsföretag
samt om årlig årsavgift  

 
 
 
 
  
 

L3.2 Besluta om att sätta ned, efterskänka eller justera avgift

L3.3 Beslut om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av MH 11 § FAOKL
bristande efterlevnadav regelverk. Art. 28 EG-förordning 882/2004

L3.4 Besluta om avgifter för godkärmande och registrering. MH 13-14 §§ FAOKL
Art 27 EG-förordning 882/2004
Lokala taxor inom L sekil,Munkedal,
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Sotenäs kommuner enligt LL 
L3.5 Beslut om avgifter för kontrollmyndighetens bemanning vid 

slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar. 
MH 18 § FAOKL 

L3.6 Beslut om ersättning för kontrollmyndighetens kostnader som 
uppkommer till följd av åtgärder i samband med omhändertagande 
av vara enligt 24 § livsmedelslagen. 

MH 34 § livsmedelsförordning (2006:813) 

 
L4 Lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) 
L4.1 Besluta om att meddela förelägganden och förbud utan vite eller 

andra åtgärder som anses vara motiverade för efterlevnaden av 
lagen, de föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av lagen, 
de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som 
har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna 

MH 23 § LFAB 
12 § FFAB 

L4.2 Beslut att ta hand om en vara – samt om förutsättningar för det 
föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad 

MH 25 § LFAB 

L4.3 Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utövande av 
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om 
förutsättningar för sådan begäran föreligger 

MH 27 § LFAB 

L4.4 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas 

MH 33 § LFAB 

 
L5 Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter (2006:1165) 
L5.1 Beslut om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretaggare 

och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter samt 
om årlig årsavgift 

MH 3-6 §§ FAOKF 
Art 27 EG-förordning 882/2004 
Lokala taxor inom Lysekil, Munkedal, 
Sotenäs kommuner enligt LFAB 

L5.2 Besluta om att sätta ned, efterskänka eller justera avgift MH 11 § FAOKF 
Lokala taxor inom Lysekil, Munkedal, 
Sotenäs kommuner enligt LFAB 

L5.3 Beslut om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av 
bristande efterlevnad av regelverk. 

MH 12 § FAOKF 
Art. 28 EG-förordning 882/2004 

 
L6 Kontrollförordningen om offentlig kontroll (EG 882/2004) 
L6.1 Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning MH Art. 31.1 a och b EG-förordning 882/2004  

 Sotenäs kommun
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Sotenäs kommuner enligt LL
L3.5 Beslut om avgifter för kontrollmyndighetensbemanningvid MH 18 § FAOKL

slakterier, styckningsanläggningaroch vilthanteringsanläggningar.
L3.6 Beslut om ersättning för kontrollmyndighetenskostnader som MH 34 § livsmedelsförordning(2006:813)

uppkommer till följd av åtgärder i samband med omhändertagande
av vara enligt 24 § livsmedelslagen.

L4 Lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805)
L4.1 Besluta om att meddela förelägganden och förbud utan vite eller MH 23 § LFAB

andra åtgärder som anses vara motiverade för efterlevnadenav 12 § FFAB
lagen, de föreskrifter och beslutsom meddelats med stöd av lagen,
de EU-bestämmelsersom kompletteras av lagen samt de beslutsom

har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna
L4.2 Beslut att ta hand om en vara- samt om förutsättningar för det MH 25 § LFAB

föreligger - att låta förstöra varan på ägarens bekostnad
L4.3 Besluta om att begärahjälp av polismyndighetenför utövande av MH 27 § LFAB

livsmedelskontrolleneller verkställighetav beslut, om

förutsättningar för sådan begäran föreligger
L4.4 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det MH 33 § LFAB

överklagas

L5 Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter (2006:1165)
L5.1 Beslut om risk- och erfarenhetsklassificeringav foderföretaggare MH 3-6 §§ FAOKF

och företagare som befattarsig med animaliskabiprodukter samt Art 27 EG-förordning 882/2004
om årlig årsavgift Lokala taxor inom Lysekil,Munkedal,

Sotenäs kommuner enligt LFAB
L5.2 Besluta om att sätta ned, efterskänka eller justera avgift MH 11 § FAOKF

Lokala taxor inom Lysekil,Munkedal,
Sotenäs kommuner enligt LFAB

L5.3 Beslut om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av MH 12 § FAOKF
bristande efterlevnadav regelverk. Art. 28 EG-förordning 882/2004

L6 Kontrollförordningen om offentlig kontroll (EG 882/2004)
Beslut i ärende om re istrerin av livsmedelsanläggning Art. 31.1 a och b EG-förordning 882/2004  

Sotenäs kommun
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Art 4 EG-förordning 853/2004 
23 § LF 
11-11A §§ LIVSFS 2009:5 

L6.2 Besluta i ärende om godkännande av livsmedelsanläggning samt 
förlängning av sådant godkännande 

MH Art 31.2 c, d EG-förordning 882/2004 
Art 4 EG-förordning 853/2004 
23 § LF 
8 § LIVSFS 2009:5 

L6.3 Beslut i ärende om godkännande av anläggning för animaliska 
livsmedel. 

MH Art. 3.1 EG-förordning 854/2004  
Art 60 EG-förordning 882/2004 
23 § livsmedelsförordningen (2006:813) 

L6.4 Besluta om att omhänderta en sändning av livsmedel, till dess 
kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid 
misstanke om bristande efterlevnad m.m. 

MH Art. 18 EG-förordning 882/2004 

L6.5 Besluta om att omhänderta livsmedel eller foder från tredjeländer 
som inte överensstämmer med bestämmelserna i foder- eller 
livsmedelslagstiftningen samt beslut om att: 
a) Förordna om att fodret/livsmedlet destrueras, blir föremål för 

särskild behandling i enlighet med art. 20 eller återsänds 
utanför gemenskapen i enlighet med art. 21 eller vidtagande av 
andra lämpliga åtgärder 

b) Beträffande livsmedel eller foder som redan släppts ut på 
marknaden, förordna om att fodret/livsmedlet återkallas eller 
dras tillbaka från marknaden innan någon av de åtgärder som 
anges i punkt a) vidtas. 

MH Art. 19.1 EG-förordning 882/2004 

L6.6 Besluta om att omhänderta sändning i avvaktan på destruktion eller 
vidta andra lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att skydda 
människors och djurs hälsa. 

Beträffande livsmedel/foder av icke-animaliskt ursprung som är 
föremål för strängare kontroller i enlighet med art. 15.5 och som 
inte kontrollerats eller hanterats i enlighet med art. 17, se till att det 
återkallas och omhändertas och att det därefter antingen destrueras 
eller återsänds i enlighet med art 21. 

MH Art. 19.2 EG-förordning 882/2004 

L6.7 Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga MH Art 54.2a) EG-förordning 882/2004 

 Sotenäs kommun
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Art 4 EG-förordning 853/2004
23 § LF
11-11A §§ LIVSFS 2009:5

L6.2 Besluta i ärende om godkännandeav livsmedelsanläggningsamt MH Art 31.2 c, d EG-förordning 882/2004
förlängning av sådant godkännande Art 4 EG-förordning 853/2004

23 § LF
8 § LIVSFS 2009:5

L6.3 Beslut i ärende om godkärmande av anläggning för animaliska MH Art. 3.1 EG-förordning 854/2004
livsmedel. Art 60 EG-förordning 882/2004

23 § livsmedelsförordnin en 2006:813
L6.4 Besluta om att omhänderta en sändning av livsmedel, tilldess Art. 18 EG-förordning 882/2004

kontrollmyndighetenerhållit resultat av offentlig kontroll vid
misstanke om bristande efterlevnadm.m.

L6.5 Besluta om att omhänderta livsmedel eller foder från tredjeländer
som inte överensstämmer med bestämmelsernai foder- eller
livsmedelslagstiftningensamt beslutom att:

a) Förordna om att fodret/livsmedletdestrueras, blir föremål för
särskildbehandlingi enlighet med art. 20 eller återsänds
utanför gemenskapen i enlighet med art. 21 eller vidtagande av

andra lämpliga åtgärder

Art. 19.1 EG-förordning 882/2004

b) Beträffande livsmedel eller foder som redan släppts ut på
marknaden,förordna om att fodret/livsmedletåterkallaseller
dras tillbakafrån marknadeninnan någon av de åtgärder som

an es i unkt a vidtas.
L6.6 Besluta om att omhänderta sändning i avvaktan på destruktion eller Art. 19.2 EG-förordning 882/2004

vidta andra lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att skydda
människors och djurs hälsa.

 
Beträffande livsmedel/foderav icke-animalisktursprung som är
föremål för strängare kontroller i enlighet med art. 15.5 och som

inte kontrollerats eller hanterats i enlighet med art. 17, se tillatt det
återkallasoch omhändertas och att det därefter antingen destrueras
eller återsänds i enlighet med art 21.

L6.7 Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga MH Art 54.2a) EG-förordning 882/2004

M  ç 7
o

o
O o °
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för att se till att foder eller livsmedel är säkra eller att lagstiftningen 
följs. 

L6.8 Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av foder eller 
livsmedel på marknaden och import eller export av foder, livsmedel 
eller djur. 

MH Art 54.2b) EG-förordning 882/2004 

L6.9 Besluta om att beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras 
tillbaka från marknaden och/eller destrueras. 

MH Art 54.2c) EG-förordning 882/2004 

L6.10 Besluta om tillstånd till att foder eller livsmedel används för andra 
ändamål än dem som de ursprungligen var avsedda för 

MH Art 54.2d) EG-förordning 882/2004 

L6.11 Besluta om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller 
delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod. 

MH Art 54.2e) EG-förordning 882/2004 

L6.12 Besluta om att tillfälligt återkalla en livsmedelsanläggnings 
godkännande 

MH Art 54.2f) EG-förordning 882/2004 

L6.13 Beslut om permanent upphävande av godkännande av anläggning 
när verksamheten upphört. 

MH Art. 31 EG- förordning 882/2004  
Art 4 i EG- förordning 853/2004 

L6.14 Beslut om åtgärder som avses i artikel 19 i EG – förordning 
882/2004 för sändningar från tredjeländer. 

MH Art 54.2g) EG-förordning 882/2004 

L6.15 Beslut om andra åtgärder som miljönämnden anser vara motiverade MH Art 54.2 EG-förordning 882/2004 

 
L7 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10) 
L7.1 Besluta om fastställande av egenkontrollprogram och av 

provtagningspunkter samt frekvensen av normal respektive 
utvidgad kontroll av dricksvatten 

MH 11 § SLVFS  
 

 
 RL Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 
RL.1 Besluta om föreläggande att begära in erforderliga upplysningar och 

handlingar som behövs för kontrollen 
MH 21 § LHRL 

RL.2 Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till 
områden, lokaler och andra utrymmen för att myndighetens uppgifter 

MH 21 § LHRL 
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för att se tillatt foder eller livsmedel är säkra eller att lagstiftningen
följs.

L6.8 Besluta om att begränsaeller förbjuda utsläppande av foder eller MH Art 54.2b) EG-förordning 882/2004
livsmedelpå marknadenoch import eller export av foder, livsmedel
eller djur.

L6.9 Besluta om att beordra att foder eller livsmedel återkallas,dras MH Art 54.2c) EG-förordning 882/2004
tillbakafrån marknadenoch/ellerdestrueras.

L6.10 Besluta om tillståndtillatt foder eller livsmedel används för andra MH Art 54.2d) EG-förordning 882/2004
ändamålän dem som de ursprungligen var avsedda för

L6.11 Besluta om att tillfälligtavbryta driften av eller stänga hela eller MH Art 54.2e) EG-förordning 882/2004
delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod.

L6.12 Besluta om att tillfälligtåterkallaen livsmedelsanläggnings MH Art 54.21) EG-förordning 882/2004
godkärmande

L6.13 Beslut om permanent upphävande av godkännande av anläggning MH Art. 31 EG- förordning 882/2004
när verksamhetenupphört. Art 4 i EG- förordning 853/2004

L6.14 Beslut om åtgärder som avses i artikel 19 i EG - förordning MH Art 54.2g) EG-förordning 882/2004
882/2004 för sändningar från tredjeländer.

L6.15 Beslut om andra åtgärder som miljönämndenanser vara motiverade MH Art 54.2 EG-förordning 882/2004

L7 Livsmedelsverketsföreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10)
L7.1 Besluta om fastställandeav egenkontrollprogramoch av MH 11 § SLVFS

provtagningspunktersamt frekvensenav normal respektive
utvidgad kontroll av dricksvatten

RL Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
RL.1 Besluta om föreläggande att begära in erforderliga upplysningaroch MH 21 § LHRL

handlingar som behövs för kontrollen
RL.2 Besluta att begärahjälp av polismyndighetenför att få tillträdetill MH 21 § LHRL

områden, lokaler och andra utrymmen för att myndighetens uppgifter
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ska kunna utföras 
RL.3 Besluta om att påföra avgift för kontroll eller sätta ned, efterskänka 

eller justera avgift 
MH 23 § LHRL 

Lokala taxor inom Lysekil, Munkedal, 
Sotenäs kommuner enligt LHRL 

 

T Tobakslag (1993:581) 
T.1 Besluta i tillsynsärenden enligt tobakslagen MH 19 a) § TL 
T.2 När så är motiverat besluta om förbud eller föreläggande mot en 

näringsidkare att fortsätta försäljning eller meddela varning eller 
besluta att en tobaksvara ska tas om hand 

MH 20 a och 21 §§ TL 
 

T.3 Besluta om att påföra avgift för tillsyn eller sätta ned, efterskänka 
eller justera avgift 

MH 19 b) § TL 
Lokala taxor inom Lysekil, Munkedal, 
Sotenäs kommuner enligt TL 

 
GS Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814) 
GS.1 Besluta om tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten 

avvisas från ett visst område som är av betydelse för friluftslivet. 
MH 5 § LBGS 

GS.2 Besluta om att påföra avgift för kontroll eller sätta ned, efterskänka 
eller justera avgift 

MH 13 § LBGS  
Lokala taxor inom Lysekil, Munkedal, 
Sotenäs kommuner enligt LBGS 

 
S Strålskyddslag (1988:220) 
S.1 Besluta i tillsynsärenden över solarieverksamhet MH 31-33 § SSL 

16 § SSF  
8 och 13 §§ SSMFS 2008:36 

S.2 Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till 
områden, lokaler och andra utrymmen för att myndighetens uppgifter 
ska kunna utföras 

MH 31 § SSL 

S.3 Besluta om att påföra avgift för kontroll eller sätta ned, efterskänka 
eller justera avgift 

MH 43 § SSL  
Lokala taxor inom Lysekil, Munkedal, 
Sotenäs kommuner enligt SSL 
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ska kunna utföras
RL.3 Besluta om att påföra avgift för kontroll eller sätta ned, efterskänka MH 23 § LHRL

eller justera avgift Lokala taxor inom Lysekil,Munkedal,
Sotenäs kommuner enligt LHRL

T Tobakslag (1993:581)
 

T.1 Besluta i tillsynsärendenenligt tobakslagen MH 19 a) § TL

T.2 När så är motiverat beslutaom förbud eller föreläggande mot en MH 20 a och 21 §§ TL
näringsidkare att fortsätta försäljning eller meddela varning eller
beslutaatt en tobaksvara ska tas om hand

T.3 Besluta om att påföra avgift för tillsyneller sätta ned, efterskänka MH 19 b) § TL
eller justera avgift Lokala taxor inom Lysekil,Munkedal,

Sotenäs kommuner enligt TL

GS Lagen med särskilda bestämmelserom gaturenhållningoch skyltning (1998:814)
GS.1 Besluta om tillståndatt sätta upp skyltarvarigenomallmänheten 5 § LBGS

avvisas från ett visst område som är av bet delse för friluftslivet. GS.2 Besluta om att påföra avgift för kontroll eller sätta ned, efterskänka 13 § LBGS
eller justera avgift Lokala taxor inom Lysekil,Munkedal,

Sotenäs kommuner enlit LBGS

S Strålskyddslag (1988:220)
 

S.1 Besluta i tillsynsärendenöver solarieverksamhet MH 31-33 § SSL
16 § SSF
8 och 13 §§ SSMFS 2008:36

S.2 Besluta att begärahjälp av polismyndighetenför att få tillträdetill MH 31 § SSL
områden, lokaler och andra utrymmen för att myndighetens uppgifter
ska kunna utföras

S.3 Besluta om att påföra avgift för kontroll eller sätta ned, efterskänka MH 43 § SSL
eller justera avgift Lokala taxor inom Lysekil,Munkedal,

Sotenäs kommuner enligt SSL

 
00° O

o
o O 000

Sotenäs kommun
Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | inf0@s0tenas.se| www.sotenas.se Sida 15 av 18



 
 

 Miljönämnden i mellersta Bohuslän, Beslutad 2013-12-12 § 73 
 

Sotenäs kommun 
Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se                                   Sida 16 av 18 

 

Ö Övrigt 
Ö.1 Utfärda intyg och avge yttrande i ärenden angående radonbidrag MH 6§ FORB 
Ö.2 Besluta om att påföra avgift enligt uppdragstaxa MH Lokala uppdragstaxor inom Lysekil, 

Munkedal, Sotenäs kommuner 
Ö.3 Handlägga eller avge yttranden i övriga ärenden, vilka till art och 

betydelse är jämförliga med ovan angivna ärendegrupper. Ärenden 
av principiell natur ska alltid avgöras av nämnden oavsett vad som 
sägs ovan. 

MH  

 
Förkortningar på delegater  
FC Förvaltningschef miljö- och byggkontoret   
MN ordf Miljönämndens ordförande   
MNAU Miljönämndens arbetsutskott   
MC Miljöchef   
MH Miljöhandläggare   
AH Administrativ handläggare   
    
    
 
Förkortningar på lagar och förordningar  
I denna delegationsordning berörs nedan angivna lagstiftningar och bestämmelser: 

AF Avfallsförordningen (2011:927) 
AL Alkohollagen (2010:1622) 
DF Delgivningsförordningen (2011:154) 
DL Delgivningslagen (2010:1932) 
EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29/4 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för 

livsmedel av animaliskt ursprung 
EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29/4 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för 

genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel 
EG 882/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29/4 2004 om offentlig kontroll av produkter av efterlevnaden av 
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; och ave rande i ärenden anående radonbidra;  6§ FORB
Besluta om att påföra avgift enligt uppdragstaxa Lokala uppdragstaxor inom Lysekil,

Munkedal, Sotenäs kommuner
MHHandlägga eller avge yttranden i övriga ärenden, vilkatillart och

betydelse är jämförliga med ovan angivna ärendegrupper. Ärenden
av principiellnatur ska alltid avgöras av nämnden oavsett vad som

sägs ovan.

 
  
  

 

Förkortningar på delegater
FC Förvaltningschefmiljö- och byggkontoret
MN ordf Miljönämndensordförande
MNAU Miljönämndensarbetsutskott
MC Miljöchef
MH Miljöhandläggare
AH Administrativhandläggare

Förkortningar på lagar och förordningar
I denna delegationsordningberörs nedan angivna lagstiftningaroch bestämmelser:

 

AF Avfallsförordningen(201 1:927)
AL Alkohollagen(2010:1622)
DF Delgivningsförordningen(201 1 : 154)
DL Delgivningslagen(2010:1932)
EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29/4 2004 om fastställandeav särskildahygienreglerför

livsmedel av animalisktursprung
EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29/4 2004 om fastställandeav särskildabestämmelser för

enomförandetav offentli kontroll av rodukter av animaliskturs run avsedda att användas som livsmedel
EG 882/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29/4 2004 om offentlig kontroll av produkter av efterlevnadenav
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foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd 
FAM Förordningen (2007:667) om allvarliga mijöskador 
FAOKF Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska produkter 
FAOKL Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
FAPT Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
FBE Förordningen om brandfarliga och explosiva varor  (2010-1075) 
FFAB Förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter 
FL Förvaltningslagen (1986:223) 
FMH Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
FMKB Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 
FMSA Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 
FMO Förordning (1998:930) om miljöriskområden 
FORB    Förordningen om bidrag till åtgärder mot radon i egna hem (SFS 1988:372 ändrad 2004:19) 
FOS m.m. Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
FVV Förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. 
KL Kommunallag (1991:900) 
LBE  Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) 
LFAB Lagen om foder och animaliska produkter (2006:805) 
LGBS Lagen (1998:814) och förordningen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
LIVSFS Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5,  
LF Livsmedelsförordningen (2006:813) 
LHRL Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 
LL Livsmedelslagen (2006:804) 
LMHF Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för respektive Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 
LV Lag om viten (1985.206) 
MB Miljöbalken (1998:808) 
MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13) 
NFS 2003:24 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
SLV-DK Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2001:30) om dricksvatten 
SLVFS Livsmedelsverkets författningssamling (2001:30) omtryck LIVFS 2011:3 
SNFS 1997:2 Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 
SSF Strålskyddsförordningen (1988:293) 
SSL Strålskyddslagen (1988:220) 
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foder- och livsmedelslagstiftningensamt bestämmelsernaom djurhälsa och djurskydd
FAM Förordningen (2007:667) om allvarligamijöskador
FAOKF Förordningen (2006:1165)om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliskaprodukter
FAOKL Förordningen (2006:1166)om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
FAPT Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsynenligt miljöbalken
FBE Förordningen om brandfarligaoch explosiva varor (2010-1075)
FFAB Förordningen (2006:814)om foder och animaliskabiprodukter
FL Förvaltningslagen (1986:223)
FMH Förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhetoch hälsoskydd

Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
FMSA Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
FMO Förordning (1998:930) om miljöriskområden
FORB Förordningen om bidragtillåtgärder mot radon i egna hem (SFS 1988:372 ändrad 2004: 19)
FOS m.m. Förordningen (1998:1252)om områdesskydd enligt miljöbalken
FVV Förordningen (1998:1388)om Vattenverksamhetm.m.

Kommunallag (1991 :900)
LBE Lagen om brandfarligaoch explosiva varor (2010:101 1)
LFAB Lagen om foder och animaliskaprodukter (2006:805)
LGBS Lagen (1998:814) och förordningen (1998:929) med särskildabestämmelserom gaturenhållningoch skyltning
LIVSFS Livsmedelsverketsföreskrifter (LIVSFS2005:20) om livsmedelshygien,i lydelse enligt LIVSFS 2009:5,
LF Livsmedelsforordningen(2006:813)
LHRL Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
LL Livsmedelslagen(2006:804)
LMHF Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för respektive Sotenäs, Munkedal samt Lysekilskommuner
LV Lag om viten (1985.206)
MB Miljöbalken(1998:808)
MTF Miljötillsynsförordningen(201 1 : 13)
NFS 2003:24 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark-och vattenföroreningvid lagring av brandfarligavätskor
OSL Offentlighets-och sekretesslag (2009:400)
SLV-DK Livsmedelsverketsföreskrifter (SLVSFS2001:30) om dricksvatten
SLVFS Livsmedelsverketsförfattningssamling (2001:30) omtryck LIVFS 2011:3
SNFS 1997:2 Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel
SSF Strålskyddsförordningen (1988:293)
SSL Strålskyddslagen(1988:220)
 <L

Sotenäs kommun
Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | inf0@s0tenas.se| www.sotenas.se

O
Oo

O

O

°o
O

Sida 17 av 18



 
 

 Miljönämnden i mellersta Bohuslän, Beslutad 2013-12-12 § 73 
 

Sotenäs kommun 
Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se                                   Sida 18 av 18 

SSMFS 2008:36 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2008:36) 
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
TL Tobakslagen (1993.581) 
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SSMFS 2008:36 Strålsäkerhetsmyndighetensföreskrifter om solarier (SSMFS 2008:36)
TF Tryckfrihetsförordningen( 1 949: 1 05)
TL Tobakslagen (1993.581)
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