
                                               
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2014-02-25| §§ 1-15 

Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2014-02-25, kl 09.00 - 12.15 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) 
Petra Olsson (S) 
Ulf Nilsson (C) 
Stefan Henriksson (C) 
 

Yngve Larsson (FP) 
Kent Carlsson (S) 
Christer Hammarqvist (C) 
 

Närvarande 
ersättare 

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

Kerstin Magnusson (MP) 
 
 

Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef 
 

Åsa Olsson, sekreterare  
 

Justerare Petra Olsson (S) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2014-03-07 kl. 11:00 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Petra Olsson   
 

Anslagsbevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2014-02-25 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2014-03-10 - 2014-03-31. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  

Sotenäs kommun

Plats och tid

Beslutande

Närvarande
ersätta re

Övriga deltagare

Justerare

Justering
Sekretera re

Ordförande

Justera re

Anslagsbevis

LYSEKILS
KOMMUN _ Å Kommun
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Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2014-02-25, kl 09.00 - 12.15

Eva Abrahamsson(M), ordförande Yngve Larsson (FP)
Stig-Arne Helmersson (C) Kent Carlsson (S)
Petra Olsson (S) Christer Hammarqvist (C)
UlfNilsson (C)
Stefan Henriksson (C)

Kaj sa Åkesson (M) Kerstin Magnusson (MP)
Kenny Thämström (FP)
Eli Niklaus(MP)

Bo Hallgren, förvaltningschef Åsa Olsson, sekreterare

Petra Olsson (S)

Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2014-03-07kl. 11:00

Åsa Olsson

Eva Abrahamsson

Petra Olsson

Miljönämndeni mellersta Bohusläns protokoll 2014-02-25 är justerat.
Protokolletär anslaget under tiden 2014-03-10 - 2014-03-31.
Under anslagstidenkan ärendet överklagasenligt Kommunallagen.
Protokolletförvaras på kommunkontoret.

Åsa Olsson
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MN § 1 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns reglemente - ersättarnas 
tjänstgöring 
I miljönämnden i mellersta Bohusläns reglemente § 16 står det att "om en ledamot är förhindrad att 
inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den 
kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe". 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän diskuterar alternativa lösningar, gällande inkallelseordningen, 
för ersättare från samma kommun och/eller parti. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag på 
reglemente gällande "Ersättarnas tjänstgöring" i syfte att ha en nämnd som i möjligaste mån och på 
bästa sätt är fulltalig när beslut fattas. 
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MN§1
Miljönämnden i mellersta Bohusläns reglemente - ersättarnas
tjänstgöring
I miljönämndeni mellersta Bohusläns reglemente § 16 står det att "om en ledamot ärförhindradatt
inställa sig tillett sammanträdeeller att vidare delta i ett sammanträdeska en ersättarefrän den
kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe".

Miljönämndeni mellersta Bohuslän diskuterar alternativa lösningar, gällande inkallelseordningen,
för ersättare från samma kommun och/ellerparti.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag på
reglemente gällande "Ersättarnas tjänstgöring" i syfte att ha en nämnd som i möjligastemän och på
bästa sätt är fulltalig när beslut fattas.
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MN § 2   
Anmälan av delegationsbeslut Sotenäs, Munkedal, Lysekil 
Delegationslistor Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner 2013-11-23 - 2014-01-31 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut. 
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MN § 2

Anmälan av delegationsbeslutSotenäs, Munkedal, Lysekil
DelegationslistorLysekil,Munkedal och Sotenäs kommuner 2013-11-23 - 2014-01-31

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.
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MN § 3 

Meddelande 

 

Lysekils kommunstyrelse protokoll 2014-01-15 § 4 - svar på remiss angående 
översyn och revidering av riksintresseområde för friluftslivet i Västra Götalands län. 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Länsstyrelsens förslag angående översyn 
och revidering av riksintresseområde för friluftslivet i Västra Götalands län. 

 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden. 
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MN § 3

Meddelande

Lysekilskommunstyrelse protokoll 2014-01-15 § 4 - svar på remiss angående
översyn och revidering av riksintresseområde för irilufcsliveti Västra Götalands län.
Kommunstyrelsenhar inget att erinra mot Länsstyrelsens förslag angående översyn
och revidering av riksintresseområde för friluftsliveti Västra Götalands län.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden.
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MN § 4   

Årsbokslut 2013 
Bokslut för 2013 års verksamhet redovisas. Det präglas helt av sammanslagningen till den 
gemensamma Miljönämnden i mellersta Bohuslän, med tillhörande organisation och verksamhet. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2014-01-31 
Årsbokslut 2013 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2014-02-11 § 3 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att tillstyrka föreliggande förslag till årsbokslut  
för 2013.  
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att överlämna förslag till årsbokslut till 
kommunfullmäktige Sotenäs för godkännande. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 
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MN§4
Årsbokslut 2013

Bokslut för 2013 års verksamhet redovisas. Det präglas helt av sammanslagningentillden
gemensammaMiljönämndeni mellersta Bohuslän, med tillhörandeorganisation och verksamhet.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande 20 l4-0 l -3 l
Årsbokslut 2013 för Miljönämndeni mellersta Bohuslän
Miljönämndeni mellersta Bohusläns arbetsutskottsberedningsprotokoll2014-02-11 § 3

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän beslutaratt tillstyrkaföreliggande förslag tillårsbokslut
för 20 1 3

.

Miljönämndeni mellersta Bohuslän beslutaratt överlämna förslag tillårsbokslut till
kommunfullmäktigeSotenäs för godkännande.

Skickas till

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekilskommuner
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MN § 5 

Verksamhetsberättelse miljö 2013 
En gemensam ”Miljönämnden i mellersta Bohuslän” med miljöenhet för Munkedals, Lysekils samt 
Sotenäs kommuner bildades 2013-01-01. Sotenäs kommun utsågs till värdkommun. Enligt 
Samverkansöverenskommelsen ska Miljönämnden Mellersta Bohuslän till respektive 
medlemskommun kvartalsvis rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är samt årligen avge verksamhetsberättelse.  
 
Verksamhetsberättelse för 2013 års verksamhet redovisas. Verksamheten, utfall, resultat samt 
personalsynpunkter redovisas. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2014-01-31 
Verksamhetsberättelse 2013 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2014-02-11 § 4 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2013. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 
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MN § 5

Verksamhetsberättelsemiljö 2013

En gemensam ”Miljönämndeni mellersta Bohuslän” med miljöenhet för Munkedals, Lysekilssamt
Sotenäs kommunerbildades2013-01-01. Sotenäs kommun utsågs tillvärdkommun. Enligt
Samverkansöverenskommelsenska MiljönämndenMellersta Bohuslän till respektive
medlemskommunkvartalsvis rapportera hur verksamhetenutvecklas och hur den ekonomiska
ställningen är samt årligen avge verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelseför 2013 års verksamhet redovisas. Verksamheten,utfall, resultat samt

personalsynpunkter redovisas.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande 20 l4-0 l -3 l
Verksamhetsberättelse2013 för Miljönämndeni mellersta Bohuslän
Miljönämndeni mellersta Bohusläns arbetsutskottsberedningsprotokoll2014-02-11 § 4

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän beslutaratt godkänna verksamhetsberättelsenför 2013.

Skickas till

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekilskommuner
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MN § 6 

Internkontroll 2013 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
En redovisning av internkontrollen av Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet för 2013 
föreligger. Kontrollen utgör ett urval av uppföljningskriterier som bedöms som viktiga och är 
framtagna utifrån miljönämnden och miljöenhetens arbete med ständiga förbättringar. Någon 
kontrollplan beslutades inte av miljönämnden inför 2013, men ingående kontrollmoment baseras på 
tidigare kontrollplaner för miljö- och byggförvaltningen i Sotenäs kommun. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2014-01-31 
Internkontrollplan 2013 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2014-02-11 § 5 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att godkänna föreliggande redovisning av 
internkontrollen 2013 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals samt Lysekils kommuner för kännedom 
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MN § 6

Internkontroll 2013 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän

En redovisning av intemkontrollenav Miljönämndeni mellersta Bohusläns verksamhet för 2013
föreligger. Kontrollenutgör ett urval av uppföljningskriteriersom bedöms som viktiga och är
framtagnautifrån miljönämndenoch miljöenhetens arbete med ständiga förbättringar. Någon
kontrollplan beslutades inte av miljönämndeninför 2013, men ingående kontrollmomentbaseras på
tidigare kontrollplaner för miljö- och byggförvaltningen i Sotenäs kommun.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande 20 l4-0 l -3 l
Intemkontrollplan2013 för Miljönämndeni mellersta Bohuslän
Miljönämndeni mellersta Bohusläns arbetsutskottsberedningsprotokoll2014-02-11 § 5

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän beslutaratt godkänna föreliggande redovisning av

intemkontrollen2013 för Miljönämndeni mellersta Bohuslän.

Skickas till

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals samt Lysekilskommuner för kännedom
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MN § 7 

Internkontrollplan 2014 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Ett förslag till internkontrollplan för uppföljning av Miljönämnden i mellersta Bohusläns 
verksamhet för 2014 föreligger. Kontrollmomenten är framtagna utifrån miljönämnden och 
miljöenhetens arbete med ständiga förbättringar. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2014-01-31 
Internkontrollplan 2014 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2014-02-11 § 6 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta föreliggande förslag till internkontrollplan 
2014 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals samt Lysekils kommuner för kännedom 
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MN§7
Internkontrollplan 2014 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Ett förslag till internkontrollplanför uppföljning av Miljönämndeni mellersta Bohusläns
verksamhet för 2014 föreligger. Kontrollmomentenär framtagnautifrån miljönämndenoch
miljöenhetens arbete med ständiga förbättringar.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande 20 l4-0 l -3 l
Internkontrollplan2014 för Miljönämndeni mellersta Bohuslän
Miljönämndeni mellersta Bohusläns arbetsutskottsberedningsprotokoll2014-02-11 § 6

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän beslutaratt anta föreliggande förslag till internkontrollplan
2014 för Miljönämndeni mellersta Bohuslän.

Skickas till

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedals samt Lysekilskommuner för kännedom
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MN § 8 

Verksamhetsplan 2014 och internbudget 2014 för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 
Ett förslag till verksamhetsplan för 2014, inklusive behovsutredning och tillsynsplan föreligger. En 
årlig verksamhetsplan utformas utifrån det ansvar nämnden har enligt delegation i beslutat 
reglemente och gällande lagstiftning, de politiskt uppsatta målen samt de ekonomiska 
förutsättningarna. Den innehåller målbeskrivning och en beskrivning av verksamheten och varje 
tillsynsområde, vilka behov som föreligger samt sammanställning av de aktiviteter som planeras.  
 
Inför budgetåret 2014 har ett förslag till internbudget upprättats för miljönämndens verksamhet. 
Budgeten utgår främst ifrån tillsynsavgifter, kommunbidrag samt personalstorlek. Budgeten är  
0-balanserad mellan intäkter och kostnader, som uppgår till ca 10,8 Mkr. Täckningsgraden bör öka 
med reviderade taxor, men det bedöms som viktigt att samma timtaxor gäller inom samtliga tre 
samverkande kommuner. 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2014-02-14 
Verksamhetsplan 2014 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän  
Internbudget 2014 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2014-02-11 § 7 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta föreliggande förslag till verksamhetsplan 2014 
och internbudget för 2014. 
 
För verksamhetsplanen gäller även följande: 

1. Placeringsort (tjänsteställe enligt TRAKT 04) blir Kungshamn, kommunhuset. 
Detta innebär att resor till och från arbetet sker enligt skatteverkets regler. Resor i tjänsten 
(tjänsteresor) genomförs efter verksamhetens behov och godkänns av chefen för 
miljöenheten. 
 

2. Tillfälligt kan delar av personalstyrkan placeras i kommunhusen i Lysekil resp. Munkedal 
utifrån speciella uppdrag och åtaganden. Beslut i dessa fall fattas av chefen för 
miljöenheten.  
 
Vid den tillfälliga placeringen sker resor till och från arbetet istället till det tillfälliga 
förrättningsstället. 
 

3. Det gemensamma verksamhetsområdet (verksamhetsorten enligt definition i TRAKT 04) är 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners sammanlagda geografiska område. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
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MN§8
Verksamhetsplan2014 och internbudget 2014 för Miljönämnden i
mellersta Bohuslän

Ett förslag tillverksamhetsplan för 2014, inklusivebehovsutredningoch tillsynsplanföreligger. En
årlig verksamhetsplanutformas utifrån det ansvar nämnden har enligt delegation i beslutat
reglemente och gällande lagstiftning,de politiskt uppsatta målensamt de ekonomiska
förutsättningarna. Den innehållermålbeskrivningoch en beskrivningav verksamhetenoch varje
tillsynsområde,vilkabehov som föreligger samt sammanställningav de aktiviteter som planeras.

Inför budgetåret 2014 har ett förslag till internbudget upprättats för miljönämndensverksamhet.
Budgeten utgår främst ifrån tillsynsavgiñer,kommunbidragsamt personalstorlek. Budgeten är
O-balanserad mellan intäkter och kostnader, som uppgår till ca 10,8 Mkr. Täckningsgraden bör öka
med reviderade taxor, men det bedöms som viktigt att samma timtaxor gäller inom samtliga tre
samverkandekommuner.

Beslutsunderlag
Miljöchefenstjänsteutlåtande 2014-02-14
Verksamhetsplan2014 för Miljönämndeni mellersta Bohuslän
Internbudget 2014 för Miljönämndeni mellersta Bohuslän
Miljönämndeni mellersta Bohusläns arbetsutskottsberedningsprotokoll2014-02-11 § 7

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän beslutaratt anta föreliggande förslag tillverksamhetsplan2014
och internbudget för 2014.

För verksamhetsplanengäller även följande:
l. Placeringsort (tjänsteställeenligt TRAKT04) blir Kungshamn, kommunhuset.

Detta innebär att resor tilloch från arbetet sker enligt skatteverketsregler. Resor i tjänsten
(tjänsteresor) genomförs efter verksamhetensbehov och godkänns av chefen för
miljöenheten.

2. Tillfälligtkan delar av personalstyrkanplaceras i kommunhusen i Lysekilresp. Munkedal
utifrån speciella uppdrag och åtaganden. Beslut i dessa fall fattas av chefen för
miljöenheten.

Vid den tillfälligaplaceringensker resor tilloch från arbetet istället tilldet tillfälliga
förrättningsstället.

3. Det gemensammaverksamhetsområdet (verksamhetsortenenligt definition i TRAKT04) är
Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuners sammanlagda geografiska on1råde.

Skickas till

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekilskommuner
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MN § 9 

Komplettering av Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område bilaga 3 inom Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har gemensam utformning av de taxor som faller inom 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet. I Miljötaxans bilaga 3, Tabell 1 ”Riskkolumner 
enligt avgiftsklasser” inplaceras verksamheter i en riskkolumn där den årliga bastillsynstiden 
framgår. 
 
I befintliga taxor saknas en del av denna tabell, då den sk. avgiftsklassen endast omfattar 1-10. I 
SKL:s mall och i tidigare taxor sträcker sig avgiftsklassen till 33, som motsvarar tillsynsbehovet för 
stora verksamheter med hög riskklass.  
 
Denna tabell måste kompletteras då Miljönämnden utövar tillsyn över verksamheter motsvarande 
avgiftsklass 25 och har eventuellt för avsikt att överta tillsynen från Länsstyrelsen av ytterligare 
stora verksamheter. Rätt riskklassning kan annars inte beslutas. Därför föreslås att tabellen 
kompletteras med ytterligare avgiftsklasser t.o.m. klass 33. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2014-01-31 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2014-02-11 § 8 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att godkänna föreliggande förslag till komplettering av 
”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område bilaga 3, Tabell 1 ”Riskkolumner enligt 
avgiftsklasser” och att överlämna förslaget för antagande till respektive Kommunfullmäktige i 
Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
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MN§9
Komplettering av Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område bilaga3 inom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner

Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner har gemensam utformning av de taxor som faller inom
Miljönämndeni mellersta Bohusläns verksamhet. I Miljötaxansbilaga3, Tabell l ”Riskkolumner
enligt avgiftsklasser” inplacerasverksamheter i en riskkolumndär den årliga bastillsynstiden
framgår.

I befintligataxor saknas en del av denna tabell, då den sk. avgiftsklassenendast omfattar l-l0. I
SKL:s mall och i tidigare taxor sträcker sig avgiftsklassentill 33, som motsvarar tillsynsbehovetför
stora verksamhetermed hög riskklass.

Denna tabell måste kompletteras då Miljönämndenutövar tillsynöver verksamhetermotsvarande
avgiftsklass25 och har eventuellt för avsikt att överta tillsynen från Länsstyrelsen av ytterligare
stora verksamheter. Rätt riskklassningkan annars inte beslutas.Därför föreslås att tabellen
kompletteras med ytterligare avgiftsklassert.o.m. klass 33.

Beslutsunderlag
Miljöchefens tjänsteutlåtande 20 l4-0 l -3 l
Miljönämndeni mellersta Bohusläns arbetsutskottsberedningsprotokoll2014-02-11 § 8

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän beslutaratt godkänna föreliggande förslag tillkomplettering av

”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkensområde bilaga3, Tabell l ”Riskkolumnerenligt
avgiftsklasser” och att överlämna förslaget för antagande till respektive Kommunfullmäktige i
Sotenäs, Munkedal och Lysekilskommuner.

Skickas till

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekilskommuner
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MN § 10  Dnr MimB 2013/3485 

Ansökan om strandskyddsdispens för nedläggning av vatten - och 
avloppsledning på havsbotten på fastigheten Lysekil Lönndal 1:7 
Sökande (Islandsberg 1:31) har hos Miljönämnden i mellersta Bohuslän (härefter kallad nämnden) 
2013-08-09, med komplettering 2014-01-20, ansökt om strandskyddsdispens för vatten- och 
avloppsledning från Islandsberg och Skutevik till Grundsunds Marina på Ösö, Grundsund, i 
vattenområde tillhörande fastigheten Lönndal 1:7. Ansökan avser i detalj ledningsdragningen på 
havsbotten mellan fastigheten Islandsberg 1:31,1:32, 1:36, 1:40, 1:41, 1:42, 1:44 och Lönndal 1:250 
till Grundsunds Marina på Ösö, Grundsund. Enligt sökanden kan ledningarna från samtliga 
fastigheter grävas ner på land så att marken helt och hållet kan återställas och att 
strandskyddsdispens därför inte behövs för annat än den del av ledningen som behöver läggas på 
havsbotten. Ledningarna förankras på havsbotten med sänkvikter i betong. Ledningsdragningen 
framgår av karta som bifogats ansökan. Som särskilt skäl anges att åtgärden ska tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse då det är viktigt att fastigheternas spillvatten tas omhand enligt gällande 
föreskrifter. Andra lösningar blir mycket komplicerade. 
 
Markägare till fastigheten Lönndal 1:7 dit strandområdet och berört vattenområde hör är Lysekils 
kommun. 
 
Miljöenheten har besökt platsen. 
 
Det aktuella vattenområdet är farled in till Grundsund söderifrån. En större småbåtshamn finns i 
anslutning till Grundsunds marina. Påverkan på havsbotten bedöms bli försumbar när ledningarna 
läggs direkt på havsbotten med sänkvikter i betong som förankring. Det särskilda skäl som anges, 
”tillgodose ett angeläget allmänt intresse”, att ta hand om fastigheternas spillvatten bedöms vara ett 
angeläget skäl.  Nämnden bedömer att varken den allemansrättsliga tillgången på strandområde 
eller livsvillkoren för växt- och djurlivet påverkas av att dispens för vatten- och avloppsledningen 
meddelas. Nämnden anser därmed att särskilda skäl finns för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 
 
Den aktuella platsen ligger inom område som är riksintresse för friluftsliv och delvis inom område 
av riksintresse för naturvård. 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. 

 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2014-02-03 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2014-02-11 § 9 
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MN § 10 Dnr MimB 2013/3485
Ansökan om strandskyddsdispens för nedläggning av vatten - och
avloppsledning på havsbotten på fastigheten Lysekil Lönndal 1:7

Sökande (Islandsberg 1:31) har hos Miljönämndeni mellersta Bohuslän (häreñer kallad nämnden)
2013-08-09,med komplettering 2014-01-20, ansökt om strandskyddsdispens för vatten- och
avloppsledningfrån Islandsbergoch SkuteviktillGrundsunds Marina på Ösö, Grundsund, i
vattenområde tillhörandefastigheten Lönndal 1:7. Ansökan avser i detalj ledningsdragningenpå
havsbotten mellan fastigheten Islandsberg 1:31,1:32, 1:36, 1:40, 1:41, 1:42, 1:44 och Lönndal 1:250
tillGrundsunds Marina på Ösö, Grundsund. Enligt sökanden kan ledningarna från samtliga
fastigheter grävas ner på land så att markenhelt och hålletkan återställas och att

strandskyddsdispens därför inte behövs för annat än den del av ledningen som behöver läggas på
havsbotten. Ledningama förankras på havsbotten med sänkvikter i betong. Ledningsdragningen
framgår av karta som bifogatsansökan. Som särskilt skäl anges att åtgärden ska tillgodoseett

angeläget allmänt intresse då det är viktigt att fastighetemas spillvattentas omhand enligt gällande
föreskrifter. Andra lösningar blir mycket komplicerade.

Markägaretill fastigheten Lönndal 1:7 dit strandområdet och berört vattenområde hör är Lysekils
kommun.

Miljöenhetenhar besöktplatsen.

Det aktuella vattenområdet är farled in tillGrundsund söderifrån. En större småbåtshamn finns i
anslutning tillGrundsunds marina. Påverkanpå havsbotten bedöms bli försumbar när ledningarna
läggs direkt på havsbotten med sänkvikter i betong som förankring. Det särskilda skäl som anges,
”tillgodoseett angeläget allmänt intresse”, att ta hand om fastighetemas spillvattenbedöms vara ett

angeläget skäl. Nämnden bedömeratt varkenden allemansrättsligatillgångenpå strandområde
eller livsvillkorenför växt- och djurlivetpåverkasav att dispens för vatten- och avloppsledningen
meddelas. Nämnden anser därmed att särskilda skäl finns för dispens från
strandskyddsbestämmelsema.

Den aktuella platsen ligger inom område som är riksintresse för friluftslivoch delvis inom område
av riksintresse för naturvård. 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 kommunalaöversiktsplanen.

Beslutsunderlag
Miljöhandläggarenstjänsteutlåtande2014-02-03
Miljönämndeni mellersta Bohusläns arbetsutskottsberedningsprotokoll2014-02-11 § 9
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forts. MN § 10 Dnr MimB 2013/3485 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän medger, med stöd av 7 kap 18 b § och 18 c § punkt 5 
miljöbalken, dispens från strandskyddsbestämmelserna för vatten- och avloppsledning i 
vattenområde tillhörande fastigheten Lönndal 1:7 från Islandsberg och Skutevik till Grundsunds 
Marina på Ösö, Lysekils kommun 
 
Placering medges i enlighet med ansökan och bifogade kartan. Endast den yta som upptas av vatten- 
och avloppsledningarna får tas i anspråk. 

Villkor 
Strandskyddsdispensen gäller endast för ledningarna på havsbotten. Eventuella ledningar till och 
från respektive fastighet som inte kan grävas ner på land, så att marken kan återställas helt och 
hållet, kräver separata strandskyddsdispenser. Utfyllnad, sprängning eller annan bestående påverkan 
på naturen får således inte göras utan separat strandskyddsdispens.  

Upplysningar 
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 krävs medgivande från Sjöfartsverket då det gället ledningsdragning i en 
farled.  
 
Tillstånd krävs från Lysekil kommun som är markägare till strandområdet och berört vattenområde. 
 
För att få utföra åtgärden krävs även 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 

Sökande 
Länsstyrelsen i Västra Götaland län, Naturvårdsenheten, Vänersborg +  karta 
 
 
 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö\MimB\Administration\Miljön
ämnden MimB\Sammanträden\2014\2014-02-25\Kallelser & 
Protokoll\UTKAST Miljönämndens protokoll 2014-02-25.dot 

Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
12(19)

 

 
 

g Sotenäs kommun

Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2014-02-25| §§ 1-15

forts. MN § 10 Dnr MimB 2013/3485

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän medger, med stöd av 7 kap 18 b § och 18 c § punkt 5
miljöbalken,dispens från strandskyddsbestämmelsemaför vatten- och avloppsledningi
vattenon1råde tillhörandefastigheten Lönndal 1:7 från Islandsbergoch SkuteviktillGrundsunds
Marina på Ösö, Lysekilskommun

Placeringmedges i enlighet med ansökan och bifogadekartan. Endast den yta som upptas av vatten-
och avloppsledningamafår tas i anspråk.

Villkor

Strandskyddsdispensengäller endast för ledningarnapå havsbotten. Eventuella ledningar tilloch
från respektive fastighet som inte kan grävas ner på land, så att markenkan återställas helt och
hållet,kräver separata strandskyddsdispenser. Utfyllnad, sprängning eller annan beståendepåverkan
på naturen får således inte göras utan separat strandskyddsdispens.

Upplysningar
Ett beslutom strandskyddsdispensupphör att gälla om den åtgärd som avses i beslutet inte har
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutetvunnit laga kraft (7 kap 18 h
§ MB).

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

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

För att få utföra åtgärden krävs medgivande från Sjöfartsverket då det gället ledningsdragning i en

farled.

Tillståndkrävs från Lysekilkommun som är markägaretillstrandon1rådet och berört vattenon1råde.

För att få utföra åtgärden krävs även 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

Sökande
Länsstyrelsen i Västra Götaland län, Naturvårdsenheten, Vänersborg + karta
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MN § 11    

Remiss: Förslag till Framtidsplan (översiktsplan) 2014, Munkedals 
kommun 
Arbetet pågår inom Munkedals kommun att ta fram en ny framtidsplan för hela kommunen. 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har erhållit en remiss med granskningshandling med möjlighet 
att lämna synpunkter på förslaget. Beslut om ny plan planeras ske under 2014. Planhandlingar finns 
tillgängliga på Munkedal kommuns hemsida. 
 
Översiktsplanen består av två delar (politisk del respektive faktadel) med tillhörande 3 mark- och 
vattenkartor. Tidigare bilagor från planen 2010 ligger kvar som bilagor även i denna. Den största 
förändringen mot gällande översiktsplan 2010 är att vindbruksområdena minskar med 5 områden. 
 
Planen berör miljönämndens verksamhet inom flertalet områden, varav kan nämnas hälsoaspekter 
såsom buller och övriga störningar, boendemiljö, giftpåverkan, vatten- och naturpåverkan via 
exploatering och övergödning, strandskydd, m.m. Nämnden önskar inom ramen för sitt 
ansvarsområde att framföra följande synpunkter. 
 

VA 
• Det bör nämnas att strävan, vid exploatering utanför kommunalt verksamhetsområde bör 

vara gemensamma VA-lösningar, antingen gemensamhetsanläggningar i kommunal regi 
eller i föreningsform. 

• Munkedals kommun gränsar till och avvattnas till Gullmarn. Det är viktigt att notera att det 
inte bara är de kustnära områdena som är viktiga att bevaka vad gäller näringsbelastning 
(VA-problematiken) då Örekilsälven avvattnar en stor del av kommunen och som mynnar i 
Gullmarn. Även andra vattendrag och sjöar inom kommunen har ett egenvärde ur 
övergödningssynpunkt, inte minst Kärnsjön och Tåsteröds vatten som utgör kommunala 
vattentäkter för flera kommuner. 

 

Förorenade områden 
• Det är viktigt att förorenade områden alltid beaktas i samband med planering, då de kan 

utgöra en stor miljö- och hälsorisk som försvårar eller omöjliggör exploatering, t.ex. inom 
Munkedals hamn. Detta gäller speciellt pga. att okända föroreningar kan förekomma. 

• Det bör nämnas att spridningsförutsättningar för föroreningar i mark och grundvatten 
påverkas (och därmed ökade miljö- och hälsorisker) av följder av klimatförändringar, såsom 
förhöjda vattennivåer, ökad nederbörd, översvämningar, erosion, skred, etc. 
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MN§11
Remiss: Förslag till Framtidsplan (översiktsplan) 2014, Munkedals
kommun

Arbetetpågår inom Munkedals kommun att ta fram en ny framtidsplan för hela kommunen.
Miljönämndeni mellersta Bohuslän har erhållit en remiss med granskningshandlingmed möjlighet
att lämna synpunkter på förslaget. Beslut om ny plan planeras ske under 2014. Planhandlingarfinns
tillgängligapå Munkedal kommuns hemsida.

Översiktsplanenbestårav två delar (politisk del respektive faktadel) med tillhörande3 mark-och
vattenkartor. Tidigare bilagorfrån planen 2010 ligger kvar som bilagoräven i denna. Den största
förändringen mot gällande översiktsplan 2010 är att vindbruksområdenaminskar med 5 områden.

Planen berör miljönämndensverksamhet inom flertalet områden, varav kan nämnas hälsoaspekter
såsom buller och övriga störningar, boendemiljö,giftpåverkan,vatten- och naturpåverkanvia
exploatering och övergödning, strandskydd, m.m. Nämnden önskar inom ramen för sitt
ansvarsområde att framföra följande synpunkter.

VA

0 Det bör nämnas att strävan, vid exploateringutanför kommunalt verksamhetsområdebör
vara gemensammaVA-lösningar,antingen gemensamhetsanläggningari kommunal regi
eller i föreningsfonn.

0 Munkedals kommun gränsar tilloch avvattnastillGullmam. Det är viktigt att notera att det
inte bara är de kustnära områdena som är viktiga att bevakavad gäller näringsbelastning
(VA-problematiken)då Örekilsälvenavvattnaren stor del av kommunen och som myrmar i
Gullmam. Även andra vattendrag och sjöar inom kommunenhar ett egenvärde ur

övergödningssynpunkt, inte minst Kämsjön och Tåsteröds vatten som utgör kommunala
vattentäkter för flerakommuner.

Förorenade områden
0 Det är viktigt att förorenade områden alltid beaktas i samband med planering, då de kan

utgöra en stor miljö- och hälsorisk som försvårar eller omöjliggörexploatering, t.ex. inom
Munkedals hamn. Detta gäller speciellt pga. att okända föroreningar kan förekomma.

0 Det bör nämnas att spridningsförutsättningar för föroreningar i markoch grundvatten
påverkas (och därmed ökade miljö- och hälsorisker) av följder av klimatförändringar,såsom
förhöjda vattennivåer, ökad nederbörd, översvämningar, erosion, skred, etc.
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forts. MN § 11  
 

Vindbruksplanering 
• Hänsyn behöver tas vid vindkraftutbyggnad så att den inte hindrar eller försvårar den 

helikopterkalkning som årligen utförs inom kommunen. 
• Störningar från vindkraftsetableringar utgörs främst av buller och skuggbildning. 

Störningspåverkan är till största delen beroende av de lokala geografiska och topografiska 
förhållandena och kan variera från relativt korta avstånd till flera kilometer. Det är därför 
viktigt att ett generellt skyddsavstånd (föreslaget 1 km) betraktas som flexibelt och ska alltid 
kompletteras med en lokal prövning. 

 

Riksintresse friluftsliv 
• I listan över nuvarande riksintresseområden för friluftsliv på sid. 10 del 2 saknas ett område; 

FO14 Örekilsälven nedre del. Komplettering med detta område bör även göras i kartorna på 
sid. 9 (Riksintressen), 11 (Riksintressen Tungenäset) och 45 (Friluftsliv och turism) samt i 
mark- och vattenanvändningskartorna.  

• Avsnittet Friluftsliv på sid. 10 del 2 bör uppdateras med kommunens ställningstagande och 
förslag till riksintressegränser enligt kommunens yttrande till Länsstyrelsen i samband med 
pågående översyn. 

 

Landskapsbildskydd 
• I listan över kommunens landskapsbildskydd på sid. 14 del 2 saknas följande områden; 

Bottnafjorden och Tåsterödsvattnet, Vågsäter, Torp övre samt Skulevik. 
 

Naturskyddspolicy 
• Förslaget till ÖP 14 bör kompletteras med ett kommunalt ställningstagande/en kommunal 

naturskyddspolicy för hur man avser ta hänsyn till naturvårdsprogrammets utpekade 
naturvärden klass 1-3, såsom man tidigare gjort i ÖP 10. 

 

Naturvärden 
• På översiktskartan sid. 51 del 2 över naturvärden redovisas endast naturvårdsprogrammets 

utpekade värden på land. Antingen bör man redovisa även programmets värden i vatten, 
eller förtydliga att kartan endast avser landbaserade naturvärdesklassade områden. 

• Enligt vattendirektivet är det viktigt att kommunen i sin planläggning beaktar att 
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds. Det innebär bl.a. att minska 
påverkan från de delar av det rörliga friluftslivet som kan ha negativ inverkan på 
vattenmiljön (sid. 15-16 del 1), särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. 
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Vindbruksplanering
0 Hänsyn behöver tas vid vindkraftutbyggnadså att den inte hindrar eller försvårar den

helikopterkalkningsom årligen utförs inom kommunen.
0 Störningar från vindkrañsetableringarutgörs främst av buller och skuggbildning.

Störningspåverkanär till största delen beroende av de lokala geografiska och topograf1ska
förhållandenaoch kan variera från relativt korta avstånd till flerakilometer. Det är därför
viktigt att ett generellt skyddsavstånd (föreslaget 1 km) betraktas som flexibeltoch ska alltid
kompletteras med en lokal prövning.

Riksintresse friluftsliv

0 I listan över nuvarande riksintresseområden för friluftslivpå sid. 10 del 2 saknas ett område;
FO 14 Örekilsälvennedre del. Kompletteringmed detta område bör även göras i kartorna på
sid. 9 (Riksintressen), 11 (RiksintressenTungenäset) och 45 (Friluñslivoch turism) samt i
mark-och vattenanvändningskartoma.

0 AvsnittetFriluñslivpå sid. 10 del 2 bör uppdateras med kommunens ställningstagandeoch
förslag tillriksintressegränserenligt kommunens yttrande tillLänsstyrelsen i samband med
pågående översyn.

Landskapsbildskydd
0 I listan över kommunens landskapsbildskyddpå sid. 14 del 2 saknas följande områden;

Bottnaijorden och Tåsterödsvattnet,Vågsäter, Torp övre samt Skulevik.

Naturskyddspolicy
0 Förslaget tillÖP 14 bör kompletteras med ett kommunalt ställningstagande/enkommunal

naturskyddspolicyför hur man avser ta hänsyn tillnaturvårdsprogrammets utpekade
naturvärden klass 1-3, såsom man tidigare gjort i ÖP 10.

Naturvärden

0 På översiktskartan sid. 51 del 2 över naturvärden redovisas endast naturvårdsprogrammets
utpekade värden på land. Antingen bör man redovisa även programmets värden i vatten,
eller förtydliga att kartan endast avser landbaseradenaturvärdesklassadeområden.

0 Enligt vattendirektivetär det viktigt att kommunen i sin planläggningbeaktaratt

miljökvalitetsnormemaför vatten uppnås och inte överträds. Det innebär bl.a. att minska
påverkan från de delar av det rörliga friluftslivetsom kan ha negativ inverkanpå
vattenmiljön(sid. 15-16 del 1), särskilt i områden med vattenförekomstersom inte uppnår,
eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.
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forts. MN § 11 

 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2014-01-31 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2014-02-11 § 10 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att överlämna ovan synpunkter om ”Förslag till 
Framtidsplan (översiktsplan) 2014, Munkedals kommun”. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Munkedals kommun 
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Beslutsunderlag
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 20 l4-0 l -3 l
Miljönämndeni mellersta Bohusläns arbetsutskottsberedningsprotokoll2014-02-11 § 10

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän beslutaratt överlämna ovan synpunkter om ”Förslag till
Framtidsplan (översiktsplan) 2014, Munkedals kommun”.

Skickastill

Kommunstyrelsen i Munkedals kommun
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MN § 12  

Budgetberedning 2015 
Förvaltningschefen informerade miljönämnden om processen kring budgetberedning för 2015 och 
de förväntade sparkrav som föreligger. 

   

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 12

Budgetberedning 2015

Förvaltningschefen informerademiljönämndenom processen kring budgetberedning för 2015 och
de förväntade sparkrav som föreligger.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän tar del av informationen.
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MN § 13  

Information om framtagande av VA-planer i Munkedal och Lysekils 
kommuner 
Miljöchefen informerade miljönämnden om framtagande av VA-planer i Munkedals och Lysekils 
kommuner. 
 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 13

Informationom framtagande av VA-planer i Munkedal och Lysekils
kommuner

Miljöchefen informerademiljönämndenom framtagande av VA-planer i Munkedals och Lysekils
kommuner.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän tar del av informationen.
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MN § 14  Dnr MimB 2014/3039, 2014/2025, 2014/057 

Remiss om utvidgning av strandskyddsområden i Lysekils, Munkedals 
och Sotenäs kommuner 
Miljönämnden har fått tillfälle att yttra sig om Länsstyrelsens förslag till beslut om utvidgning av 
strandskyddsområden i Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner. 
 
Den 1 juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft. Efter den 31 december 2014 gäller 
utvidgat strandskydd endast inom områden som har beslutats med stöd av den nya lagstiftningen, 7 
kap 14 § miljöbalken. Nuvarande utvidgningar är beslutade enligt strandskyddsbestämmelsernas 
lydelse före den 1 juli 2009 och upphör därför att gälla vid utgången av år 2014. Avsikten är enligt 
regeringens proposition 2008/09:119 om strandskyddet och landsbygdsutvecklingen att 
Länsstyrelsen ska se över områden med utvidgat strandskydd. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän återremitterar ärendet för komplettering och ger 
förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheten att begära förlängd svarstid.  
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MN § 14 Dnr MimB 2014/3039,2014/2025, 2014/057
Remiss om utvidgning av strandskyddsområden i Lysekils, Munkedals
och Sotenäs kommuner

Miljönämndenhar fått tillfälleatt yttra sig om Länsstyrelsens förslag tillbeslutom utvidgning av

strandskyddsområden i Lysekils,Munkedals och Sotenäs kommuner.

Den 1 juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelseri kraft. Efter den 31 december2014 gäller
utvidgat strandskydd endast inom områden som har beslutatsmed stöd av den nya lagstiftningen, 7
kap 14 § miljöbalken.Nuvarande utvidgningar är beslutadeenligt strandskyddsbestämmelsernas
lydelse före den 1 juli 2009 och upphör därför att gälla vid utgången av år 2014. Avsiktenär enligt
regeringens proposition 2008/09: 1 19 om strandskyddet och landsbygdsutvecklingenatt

Länsstyrelsen ska se över områden med utvidgat strandskydd.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän återremitterar ärendet för komplettering och ger
förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheten att begära förlängd svarstid.
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MN § 15 

Information om verksamheten - livsmedel 
Miljöhandläggaren informerade miljönämnden om processen kring livsmedelsinspektioner och de 
lagar och regler som gäller. 
 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 15

Informationom verksamheten - livsmedel

Miljöhandläggaren informerademiljönämndenom processen kring livsmedelsinspektioneroch de
lagar och regler som gäller.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslut

Miljönämndeni mellersta Bohuslän tar del av informationen.
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