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Plats och tid

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2015-02-25, kl 09.00 - 15.45
Ajournering: lunch 12:00-13:00

Beslutande

Eva Abrahamsson (M), ordförande
Stig-Arne Helmersson (C)
Bengt Sandberg (MP)
Per-Arne Brink (S) ej §§ 11, 14
Caritha Jacobsson (S) tjänstgörande ers. §§ 11, 14
Ulf Nilsson (C)
Jan Hognert (M)

Kent Carlsson (S)
Filip Nordqvist (FP)
Kerstin Magnusson (MP)

Närvarande
ersättare

Gunnar Selstam (C)
Caritha Jacobsson (S)

Christina Rörvall Dahlberg (C)
Inge Löfgren (MP)

Bo Hallgren, förvaltningschef
Per Olsson, t.f. miljöchef
Jessica Lifv, jurist § 8

Sara Zanders, miljöhandläggare § 10
Magnus Karlsson, miljöhandläggare §§ 12-16
Åsa Olsson, sekreterare

Övriga deltagare

Justerare

Bengt Sandberg (MP)

Justering

Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2015-03-06

Sekreterare

Åsa Olsson
Ordförande

Eva Abrahamsson
Justerare

Bengt Sandberg
Anslag/bevis

Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2015-02-25 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2015-03-09 - 2015-03-30
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkontoret.

Åsa Olsson
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MN § 5

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationslista 2014-11-10 - 2015-02-01
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2015-02-11
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.
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MN § 6

Meddelanden
2014/033

Yttrande 2015-01-23 angående strandsskyddsdispens för nytt fritidshus på
Ramsvik 3:76

2013/2219

Mark- och miljödomstolens dom 2015-01-23 gällande Länsstyrelsens beslut om buller från
vindkraftverk på Munkedal Svarteborgs-Skogen 1:1 och
Munkedal Dingle 4:1. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

2011/568

Mark -och miljödomstolens dom 2015-01-21 gällande Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens
för vågbrytare på Långevik 1:55. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
Sotenäs kommunfullmäktige protokoll 2014-12-18 § 183 - avsägelse från alla politiska uppdrag, Eli
Niklaus (MP)
Lysekil kommunstyrelse protokoll 2014-12-08 § 176 - budgetuppföljning per 31 oktober 2014
Sotenäs kommunstyrelse protokoll 2014-12-03 § 207 - överklagande av Länsstyrelsens beslut om
utvidgat strandskydd

2014/057

Länsstyrelsens beslut 2014-12-01 - förordnande om utvidgat strandskydd i Sotenäs kommun
Sotenäs kommunfullmäktige protokoll 2014-11-27
§ 118 - val av ledamöter till Miljönämnden i mellersta Bohuslän
§ 127 - ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser
§ 131 - sammanträdestider 2015
Lysekil kommunfullmäktige protokoll 2014-11-27 § 21 - budget 2015 och plan för 2016-2017

2013/417

Länsstyrelsens beslut 2014-11-27 gällande överklagande av beslut att inte vidta åtgärder mot
trafikstörningar från Smögenbron. Länsstyrelsen återförvisar ärendet till nämnden för ytterligare
handläggning.

2013/2293

Mark- och miljödomstolens protokoll 2014-11-19 gällande överklagan av Länsstyrelsens beslut om
begäran om ingripande med anledning av avstängning av gångväg på Munkedal Faleby 4:2. Mark- och
miljödomstolen avslår överklagandet.

2014/4385

Länsstyrelsens beslut 2014-11-17, tillstånd blötdjursodling

2014/4391

Länsstyrelsens beslut 2014-11-17 gällande överklagande av beslut om föreläggande med förbud att
elda trädgårdsavfall Munkedal Håby-Önne 1:18. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

2014/4385

Länsstyrelsens beslut 2014-11-17, tillstånd blötdjursodling

2014/5259

Vatten och avlopp Ramsvik etapp 2 - information 2014-11-11

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av ovanstående meddelanden.
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MN § 7

Val av ersättare (Lysekil) till miljönämnden i mellersta Bohusläns
arbetsutskott
Enligt miljönämnden i mellersta Bohusläns reglemente, § 24, ska det inom nämnden finnas ett
arbetsutskott som består av 3 ledamöter och 3 ersättare, vilka ska utses av nämnden.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har tidigare valt (2015-01-13 § 1) ordinarie ledamöter från
Sotenäs Munkedal och Lysekils kommuner samt ersättare från Sotenäs och Munkedals kommuner.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår Philip Nordqvist (FP) Lysekil som ersättare i
arbetsutskottet.
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att utse Philip Nordqvist (FP) Lysekil som ersättare i
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott.
Skickas till

Kansli i respektive kommun för kännedom
Löneenheten
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MN § 8

Strandskyddet ställt mot egendomsskyddet
Juristen Jessica Lifv presenterade sitt examensarbete som handlade om strandskyddet ställt mot
egendomsskyddet.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen.
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MN § 9

Bokslut och verksamhetsberättelse 2014 för Miljönämnden i mellersta
Bohuslän
Bokslut och verksamhetsberättelse för 2014 års verksamhet redovisas, med resultat,
verksamhetsbeskrivning, målsättning, etc. Det gångna året präglas av sammanslagningen till den
gemensamma Miljönämnden i mellersta Bohuslän.
Miljönämnden uppvisar för 2014 i stort sett ett balanserat 0-resultat i nivå med budget (underskott
på 13 tkr).
Beslutsunderlag

Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2015-01-30
Årsbokslut 2014 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Verksamhetsberättelse 2014 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beredningsprotokoll 2015-02-11 § 3
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att tillstyrka föreliggande förslag till årsbokslut för
2014. Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2014 och överlämnar årsbokslutet och
verksamhetsberättelsen till Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner.
Skickas till

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner
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MN § 10

Dnr MimB 2015/114

Projektplan för inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Sotenäs,
Munkedal och Lysekils kommuner
Ett förslag till hur miljönämndens arbete med tillsynen över enskilda avloppsanläggningar har tagits
fram. Underlaget utgörs av en projektplan med bilagor, såsom prioriteringsunderlag, riktlinjer och
kommunikationsmaterial.
Inom Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner finns ca 8 500 enskilda avloppsanläggningar,
varav många är gamla och har otillräcklig reningsförmåga. Syftet med inventering och tillsyn av
enskilda avloppsanläggningar är att kartlägga de enskilda avloppen, dess status samt vid behov
ställa krav på de avloppsanläggningar som är undermåliga och behöver åtgärdas.
Planen redovisar förutsättningar för arbetet i form av ekonomi och resursbehov, tidplan m.m. samt
beskrivning av genomförandet.
Beslutsunderlag

Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2015-01-30
Projektplan för inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Sotenäs, Munkedal och Lysekils
kommuner, inklusive bilagor.
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beredningsprotokoll 2015-02-11 § 4
Miljönämndens i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att anta föreliggande förslag till projektplan för
inventering och tillsyn av enskilda avlopp.
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MN § 11

Inom detaljplan för del av Ödby 1:2 m fl. - ansökan om upphävande av
strandskydd
Rubricerad detaljplan, utställningshandling daterad 2014-10-08, har varit utställd för granskning
under perioden 2014-12-15 till 2015-01-26.
Beslut om utställning fattades av Byggnadsnämnden 2014-10-23 § 49 och planhandlingarna är
daterade 2014-10-08. Planhandlingarna är utformade och anpassade till det då gällande
strandskyddet. Från och med den 1 dec 2014 gäller ett utökat strandskydd. Detta har medfört att
vissa delar av detaljplanen numera omfattas av strandskydd.
Med anledning härav kommer Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun att ansöka om att
strandskyddet upphävs inom detaljplanen i de delar där det utökade strandskyddet omfattar
kvartersmark enligt utställningshandling 2014-10-08.
Detaljplanen upprättas enligt reglerna i ÄPBL (1987:10)
Beslutsunderlag

Fysisk planerares tjänsteutlåtande 2015-02-02, med bilagor
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beredningsprotokoll 2015-02-11 § 5
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ställer sig bakom Byggnadsnämnden i Sotenäs kommuns
ansökan om att strandskyddet upphävs inom detaljplanen i de delar där det utökade strandskyddet
omfattar kvartersmark enligt utställningshandling 2014-10-08.

Skickas till

Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun

Protokollsanteckning

Per-Arne Brink anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller i beslutet i detta ärende.
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MN § 12

Dnr MimB 2014/5397

Lysekil Näverkärr 1:8 - ansökan om strandskyddsdipsens för muddring
av en infartsränna till befintlig brygga
Sökanden har genom ombud 2014-12-16 till Miljönämnden i mellersta Bohuslän (Miljönämnden)
ansökt om strandskyddsdispens för muddring av en infartsränna på fastigheten Näverkärr 1:8 i
Lysekils kommun.
Sökanden uppger att det på fastighetens vatten- och landområde finns en brygga som sedan lång tid
tillbaka har använts till förtöjning av fastighetsägarens fritidsbåt. Landhöjning och
sedimentavsättning försvårar numera tillfarten till bryggan, varför muddring av en farbar ränna
blivit nödvändigt för att ändamålsenligt kunna nyttja såväl brygga som båt. Sökanden föreslår två
alternativa tillfartsrännor en 50 meter lång och en 65 meter lång, båda med en bredd av c:a 4 meter
och ett djup om c:a 1,5 meter.
Som särskilda skäl anger sökanden att en brygga för sin funktion måste ligga vid vatten. Detsamma
måste följaktligen även gälla funktionen, som i detta fall avser tillgängligheten, d.v.s. att för
bryggan avsedd båt eller båtar måste kunna ta sig ut och in till bryggan utan att gå på grund. Både
landhöjning och igenslamning är faktorer som med tiden ha medfört att den ursprungliga rännan till
bryggan har blivit för grund och är i behov av en mindre muddring.
Länsstyrelsen har 2013-11-27 skickat ett förbud till tidigare sökande på aktuell fastighet att muddra
en 40 meter lång och 12 meter bred ränna på samma plats.
Sökanden har 2015-01-26 kommunicerats att miljönämnden överväger att avslå ansökan om
strandskydds dispens. Sökanden har till och med den 18 februari, dvs. innan nämndens
sammanträde, på sig att yttra sig i ärendet. I skrivande stund har inget yttrande inkommit från
sökanden.
Beslutsunderlag

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2015-02-03
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beredningsprotokoll 2015-02-11 § 6
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att avslå ansökan om strandskyddsdispens för
muddring på fastigheten Näverkärr 1:8, vid Åbyfjorden, i Lysekil kommun.
Beslut fattas med stöd av 7 kapitlet 13 § miljöbalken.

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö\MimB\Administration\Miljön
ämnden MimB\Sammanträden\2015\2015-02-25\Kallelser &
Protokoll\MN protokoll 2015-02-25.dot

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
10(23)

Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-25| §§ 5-17

forts. MN § 12

Dnr MimB 2014/5397

Skäl till det föreslagna beslutet

Det är förbjudet att utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur och växter på land
och vatten. I förarbetena till miljöbalken står följande om en åtgärd kan innebära en väsentlig
förändring av djur och växters livsvillkor:
”En väsentlig förändring kan allmänt sett handla om muddring av mjukbottnar eller vassområden,
utfyllnader i vattenområden, fällning av mer än ett fåtal träd, anläggande av konstgjorda
sandstränder eller våtmarker i anslutning till befintliga vattenområden, schaktning eller
ledningsdragning över större ytor, sprängningsarbeten – särskilt i vattenområdet – anläggande av
pirar, kajer, båtbryggor eller större badbryggor m.m.”
Eftersom den sökta åtgärden omfattar en grund havsvik bedömer Miljönämnden att åtgärden
innebär en väsentlig förändring av djur och växters livsvillkor och att åtgärden därmed kräver
dispens.
Sökanden har åberopat 7 kapitlet 18 c § punkt 3 som särskilt skäl för den sökta åtgärden. I
förarbetena till miljöbalken står följande om tillämpningen av detta skäl:
”Enligt tredje punkten får man beakta om området behövs för en anläggning som för sin funktion
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. En noggrann prövning
behövs i förhållande till strandskyddets båda syften. Stor restriktivitet bör i synnerhet gälla i
områden som är tillgängliga för allmänheten och i områden som är särskilt värdefulla för djur- och
växtlivet, t.ex. grunda mjukbottnar, landhöjningsområden och strandängar, och i tätbebyggda
områden. Det måste klarläggas vilket intresse den enskilde har av en dispens, vilken omfattning
åtgärden måste ha för att den ska fylla sin funktion, vilka ytterligare effekter som måste påräknas,
t.ex. muddringsarbeten eller förändrade strömningsförhållanden, och om behovet av anläggningen
kan tillgodoses på något annat sätt utanför det strandskyddsområde som avses med upphävandet
eller dispensen. Bedömningen av behovet får ske utifrån förhållandena i det enskilda fallet.”
Den tänkta muddringen berör ett grundområde i de yttre delarna av kustbandet med ett högt värde
för det marina livet. Att bevara grundområden i havsmiljöer är av stor betydelse för den biologiska
mångfalden eftersom de bland annat fungerar som reproduktion och uppväxtområde för fisk och
andra marina organismer.
Eftersom det aktuella vattenområdet är grunt kan det antas att det behövs muddras igen efter en viss
tid då området som muddras fylls igen av bottensubstrat. Det kan ge upprepad påverkan i ett
område som är viktigt uppväxtområde för fisk och andra marina organismer.
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forts. MN § 12

Dnr MimB 2014/5397

Det är oklart hur länge bryggan har funnits på fastigheten. Länsstyrelsen har inte hittat något
dispensärende i sitt register från 1989 och fram till idag. Även om bryggan funnits på fastigheten en
längre tid bedömer Miljönämnden att sökanden inte är i behov av båt för att ta sig till fastigheten.
Därmed anser Miljönämnden att det enskilda intresset inte väger tyngre än de allmänna intressen
som strandskyddet ska skydda. Miljönämnden bedömer även att muddringen inte är förenlig med att
bevara de höga värden som området har och därmed strider mot strandskyddets syfte. Sammantaget
bedömer Miljönämnden att det inte finns möjligheter att meddela dispens.
Avgift

Avgiften för prövning av detta ärende tas ut motsvarande 8 timmars handläggning enligt
kommunens fastställda taxa och faktureras separat.
Upplysning

Miljönämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, se besvärshänvisning.

Skickas till

Sökande, med bilagor
Ombud HydroGIS AB
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MN § 13

Dnr MimB 2014/5128

Lysekil Skaftö-Fiskebäck 1:5 - ansökan om strandskyddsdipsens för
parkering
Sökanden har hos Miljönämnden i mellersta Bohuslän (härefter kallad Miljönämnden) 2014-10-14
ansökt om strandskyddsdispens för parkeringsplatser på fastigheten Lysekil Skaftö-Fiskebäck 1:5
vid Gullmarn i Lysekil kommun. Den aktuella platsen ingår i en pågående detaljplaneprocess som
syftar till att skapa ca 145 ny bostäder på utsiktsberget i anslutning till Fiskebäckskil. Idag finns en
parkeringsplats i området som rymmer ca 70 bilar. Denna yta ska enligt planförslaget bebyggas med
bostäder. En inventering av parkeringsbehovet som sökanden tagit fram visar att det totala behovet
av parkering i området är ca 385 platser. Den tänkta platsen rymmer ca 180 parkeringsplatser. Den
aktuella platsen upptar en yta av ca 6000 kvadratmeter varav en tredjedel enligt detaljplanen ska
utgöra en bollplan med möjlighet till tillfällig parkering under högsäsong. Marken består av
åkermark som legat i träda under många år. Naturcentrum har besökt platsen och gjort ett
naturvärdesutlåtanden. Slutsatsen av utlåtanden är att ”området har låga naturvärden” och om en
naturvärdesinventering gjordes skulle området klassas som åkermark utan naturvärdesklassning.
Sökanden har som särskilt skäl angett att platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område.
Miljöenheten har besökt platsen 2014-11-10. Under förutsättning att byggnationen på befintlig
parkering kan genomföras så bedömer Miljönämnden att dispens kan meddelas.
Beslutsunderlag

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2015-02-03
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beredningsprotokoll 2015-02-11 § 7
Yrkande

Kerstin Magnusson (MP) yrkar avslag på ansökan om strandskyddsdispens.
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts förslag till beslut är att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Kerstin Magnussons förslag mot arbetsutskottets förslag och
finner att nämnden antar arbetsutskottets förslag.

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö\MimB\Administration\Miljön
ämnden MimB\Sammanträden\2015\2015-02-25\Kallelser &
Protokoll\MN protokoll 2015-02-25.dot

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
13(23)

Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-25| §§ 5-17

forts. MN § 13

Dnr MimB 2014/5128

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän medger dispens från strandskyddsbestämmelserna för parkering
på fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:5 vid Gullmarn i Lysekil kommun.
Beslutet fattas med stöd av 7 kapitlet 18 b § och 18 c § punkt 5 miljöbalken.
Villkor

Förutsättning för beslutet är att detaljplanen vinner laga kraft samt att befintlig parkering kan
bebyggas enligt detaljplan.
Skäl till det föreslagna beslutet

I strandskyddshandboken sägs följande om parkeringsplatser:
”Parkeringsplatser bör som regel placeras utanför strandskyddsområdet. Parkeringsplatser som hör
till en anläggning som helt eller delvis placeras inom ett strandskyddsområde bör inte placeras inom
100-meterszonen”.
I ansökan har sökanden angivit punkt 5 ”behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område” som särskilt skäl. I propositionen till ändringen
av strandskyddet 2009 står följande om tillämpningen av detta skäl.
”I vissa situationer kan det vara rimligt att ge företräde åt ett sådant intresse även om
strandskyddsintresset kan skadas mer än obetydligt. För att det ska vara fråga om ett angeläget
allmänt intresse bör den planerade åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället. Det kan
exempelvis vara fråga om att genomföra olika typer av infrastrukturprojekt, åtgärder som
tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, åtgärder för handikappanpassning eller åtgärder
som betingas av naturvårdsintressen, andra miljö-intressen eller kulturhistoriska intressen inom
strandskyddsområdet. En förutsättning är att det kan visas att en annan lokalisering är omöjlig eller i
vart fall orimlig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset. Avvägningen mot områdets
skyddsvärden kan i vissa fall innebära att det saknas förutsättningar för ett undantag trots att de
angivna skälen finns”.
Miljönämnden bedömer att sökanden har visat att befintlig parkering är otillräcklig för att täcka
dagens behov av parkeringsplatser kring Fiskebäckskil i synnerhet under sommaren. Det finns en
alternativ plats c:a 600 meter öster om den aktuella platsen där c:a 120 parkeringsplatser skulle
kunna skapas utanför strandskyddat område. Denna plats har dock dålig geoteknik och
Miljönämnden bedömer att detta alternativ är orimligt då en byggnation av parkeringsplatser skulle
bli kostsam. Delar av området för aktuell detaljplan är utpekat i den kommunala översiktsplanen
från 2006 som ”Utbyggnadsområde för tätort eller område med sammanhållen bebyggelse lämplig
för förtätning”, dock inte den aktuella platsen. Om byggnationen av parkeringsplatserna kan klassas
som tätortsutveckling är avhängt på om byggnation av bostäder på befintligt parkeringsplats kan
genomföras.
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Miljönämnden bedömer att varken den allemansrättsliga tillgången till strandområdet eller
livsvillkoren för växt- och djurlivet påverkas av att dispens för parkeringsplatser meddelas.
Miljönämnden anser därmed att särskilda skäl finns för att meddela dispens från
strandskyddsbestämmelserna.
Miljönämnden bedömer att den sökta åtgärden är förenlig med kraven i 4 kap miljöbalken allmänt
utifrån en lämplig hushållning med mark och vatten. Åtgärden strider inte heller mot den
kommunala översiktsplanen.
Avgift

Avgiften för prövning av detta ärende tas ut motsvarande 8 timmars handläggning enligt
kommunens fastställda taxa och faktureras separat.
Upplysning

Ett beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om den aktuella åtgärden inte har påbörjats inom
två år eller avslutats inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft.
Beslutet kommer att sändas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län 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 även bygglov från byggnadsnämnden.

Skickas till

Sökande
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsenheten, Vänersborg, karta/situationsplan
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Sotenäs Ödby 1:3 - ansökan om strandskyddsdipsens för två fritidshus
Sökanden har hos Miljönämnden i mellersta Bohuslän (härefter kallad Miljönämnden) 2014-09-29
ansökt om strandskyddsdispens för byggande av två bostadshus på fastigheten ÖDBY 1:3 vid
Ramsviksfjorden Sotenäs kommun. Den aktuella platsen ligger ca 60 meter norr om hamnen på
Ödby Ö. Marken vid den aktuella platsen är sedan tidigare obebyggd naturmark. Sökanden har inte
lämnat med några måttsatta ritningar eller detaljerad situationsplan för de tänkta husen. Som
särskilda skäl anger sökanden att ”Området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften”.
Sökanden har kommunicerats 2014-09-29 att Miljönämnden avser att avslå ansökan.
Miljöenheten har inte besökt platsen i detta ärende. Det finns inga särskilda skäl att meddela
strandskyddsdispens till föreslagen åtgärd.
Beslutsunderlag

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2015-02-03
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beredningsprotokoll 2015-02-11 § 8
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän avslår ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två
bostadshus på fastigheten Ödby 1:3 i Sotenäs kommun.
Beslutet fattas med stöd av 7 kapitlet 13 § miljöbalken.
Skäl till det föreslagna beslutet

Miljönämnden bedömer att platsen inte kan anses vara ianspråktagen på ett sådant sätt att det saknar
betydelse för strandskyddets syften. Nämnden bedömer även att det inte finns något annat särskilt
skäl som kan tillämpas i detta ärende. Dessutom bedöms åtgärden motverka strandskyddets syften.
Den aktuella platsen ligger inom område som är av riksintresse för friluftsliv och naturvård.
Miljönämnden bedömer att den sökta åtgärden inte är förenlig med kraven i 3 och 4 kap
miljöbalken utifrån en lämplig hushållning med mark och vatten. Den aktuella platsen är inte
detaljplanerad och det finns inget utvecklingsområde i översiktsplanen för Ödby Ö.
Sammantaget finns det inga möjligheter att meddela strandskyddsdispens till föreslagen åtgärd.
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Avgift

Avgiften för prövning av detta ärende tas ut motsvarande 8 timmars handläggning enligt
kommunens fastställda taxa och faktureras separat.
Upplysning

Miljönämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen

Skickas till

Sökande

Protokollsanteckning

Per-Arne Brink anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen eller i beslutet i detta ärende.
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Remiss från Havs- och vattenmyndigheten med förslag till
Åtgärdsprogram för en god havsmiljö 2020
Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön för att uppnå god
miljöstatus i Sveriges havsområden. Åtgärdsprogrammet riktar sig till andra myndigheter och
kommuner och ska ange vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön
ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus.
För kommunerna finns en åtgärd framtagen och gäller marint skräp.
Kommunerna 1: att vid revidering av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa hur
avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp
målsättningar för ett sådant arbete
Samrådet pågår mellan 1 februari till 30 april 2015.
Remissen har i första hand gått till varje kommun och Miljönämnden i mellersta Bohuslän har
lämnats utrymme att yttra sig till respektive kommunstyrelse i Munkedal, Lysekil och Sotenäs.
Beslutsunderlag

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2015-02-19
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden hemställer till kommunstyrelsen i Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommun att
samordna arbete med havsförvaltningen.
Miljönämnden anser att det finns brister i beskrivningen av de samhällsekonomiska
konsekvenserna. I övrigt har miljönämnden inga synpunkter på åtgärdsprogrammet.
Skäl till det föreslagna beslutet

Miljönämnden hemställer till kommunstyrelsen i respektive kommun att samordna arbetet med
havsmiljöförvaltning. De åtgärderna som är riktade mot verksamhet som respektive
kommunstyrelse ansvarar för. Det är därmed naturligt att kommunstyrelsen i respektive kommun
ansvara för samordning av frågan.
Dokumentet har generellt en mycket översiktlig karaktär, vilket innebär avsaknad av konkreta
åtgärder och aktiviteter. De frågeställningar som HaV önskar få svar på berör miljönämndens roll
och konkreta arbete i mindre grad, även om de utgör en generell grund för det lokala miljöarbetet.
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Programmet riktar sig till myndigheter och kommuner och åtgärderna ska i princip genomföras
utifrån gällande lagstiftning. I myndighetsrollen verkar miljönämnden fortlöpande för en bättre
havsmiljö inom flera olika åtgärdsområden. Ytterligare förebyggande arbete med krav på resurser
behövs dock för att programmets mål ska kunna nås. Här bör de enskilda kommunernas
ambitionsnivå klarläggas i samverkan, då havsmiljön inte följer kommungränserna.
Skickas till

Kommunstyrelsen i Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommuner
Remissynpunkter skickas i wordformat med e-post till havochvatten@havochvatten.se.

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö\MimB\Administration\Miljön
ämnden MimB\Sammanträden\2015\2015-02-25\Kallelser &
Protokoll\MN protokoll 2015-02-25.dot

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
19(23)

Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-25| §§ 5-17

MN § 16

Dnr MimB 2014/5416

Remiss från Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt om
förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt
åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för
förvaltningscykel 2015-2021
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, trädde i kraft år 2000, det övergripande målet är att
uppnå god vattenstatus i alla vattenförekomster till år 2015, eller senast till år 2027.
Vattenmyndigheten har upprättat förslag till Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer och
Åtgärdsprogram med MBK för perioden 2015-2021 för Västerhavets vattendistrikt. Lysekil,
Munkedal och Sotenäs kommun har lämnats utrymme att yttra sig över ovanstående handlingar.
Samrådet pågår mellan den 1 november 2014 och den 30 april 2015. Miljönämnden hemställer till
kommunstyrelsen i Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommun att samordna arbete med
vattenförvaltning under perioden 2015-2021. Miljönämnden lämnar synpunkter enligt
bilaga 1: Miljönämndens synpunkter till kommunstyrelsen i Lysekil, Munkedal och Sotenäs
kommun.
Beslutsunderlag

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2015-02-19
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden hemställer till kommunstyrelsen i Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommun att
samordna arbete med vattenförvaltning under perioden 2015-2021.
Miljönämnden lämnar synpunkter enligt bilaga 1: Miljönämndens synpunkter till kommunstyrelsen
i Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommun.
Skäl till det föreslagna beslutet

Miljönämnden hemställer till kommunstyrelsen i respektive kommun att samordna arbetet med
vattenförvaltning. Vattenförvaltning är en stor och bred fråga som berör många nämnder,
förvaltningar och funktioner i kommun. Det är därmed naturligt att kommunstyrelsen i respektive
kommun ansvara för samordning av frågan.
Miljönämnden lämnar i huvudsak synpunkter på de åtgärder (styrmedel) som kommunerna har
ansvar för. Miljönämnden lämnar inte synpunkter på de fysiska åtgärder som är föreslagna för olika
vattenförekomster t.ex. strukturkalkning. Miljönämnden överlåter dessa frågor till de som har
närmare kunskap av dessa fysiska åtgärder.
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Dokumentet har generellt en mycket översiktlig karaktär. Programmet riktar sig till myndigheter
och kommuner och åtgärderna ska i princip genomföras utifrån gällande lagstiftning. I
myndighetsrollen verkar miljönämnden fortlöpande för en bättre havsmiljö inom flera olika
åtgärdsområden. Ytterligare förebyggande arbete med krav på resurser behövs dock för att
programmets mål ska kunna nås. Här bör de enskilda kommunernas ambitionsnivå klarläggas i
samverkan, då havsmiljön inte följer kommungränserna.
Berörd lagstiftning

•
•
•

5 kapitlet miljöbalken
Vattenförvaltningsförordningen (Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön)
SFS 2009:1108 Förordning om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön

•
Bilaga/Bilagor

•
•
•
•

Bilaga 1: Miljönämndens synpunkter Karta över åtgärdsområden
Bilaga:2: Åtgärden (styrmedel) som kommunerna
Bilaga 3: Karta över åtgärdsområden ansvarar för
Bilaga 4: Vattenförekomster

Skickas till

Kommunstyrelsen i Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommuner
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Bilaga 1: Miljönämndens synpunkter

Miljönämnden bedömer att det framgår tydligt av åtgärdsprogrammet vilka åtgärder (styrmedel)
som ska genomföras och vilka fysiska åtgärder de leder till, vem som behöver göra dessa åtgärder
(styrmedel). Det framgår tydligt vad som behöver göras, hur det ska göras samt var och när det ska
göras.
Miljönämnden saknar uppgifter om vem som ska betala för att utföra åtgärder (styrmedel) och
fysiska åtgärder i åtgärdsprogrammet. Mer än hälften av den årliga kostnaden för
vattenförvaltningen är riktad mot att bekämpa övergödning vilket belastar jord- och skogsbruket.
Det är rimligt att staten täcker stora delar av dessa kostnader.
Miljönämnden kan i skrivande stund inte se att någon åtgärd (styrmedel) eller aktiviteter, saknas.
Miljönämnden anser att man borde satsa mer på kunskapsinhämtande så att statusklassningen blev
bättre annars finns risk att utförda fysiska åtgärder görs i onödan.
Det borde finnas ett lättare sätt att i VISS få fram de teoretiska kostnaderna för åtgärder (styrmedel)
och fysiska åtgärder uppdelat per kommun.
Beträffande åtgärd 1-3 och 6c:
Miljönämnden bedömer att dessa åtgärden faller inom pågående tillsynsverksamhet och åtgärderna
redan genomförs. Kommunerna måste dock bli bättre på att redovisa vad som görs för att följa
miljökvalitetsnormerna.
Beträffande åtgärd 4:
Miljönämnden anser att det tydligt måste definieras vilket ledningsnät som kommunen har
tillsynsansvar över och vilket som faller på Länsstyrelsen. Miljönämnden anser att de reningsverk
där Länsstyrelsen har tillsynsansvaret ska Länsstyrelsen även ha tillsyn på ledningsnätet som leder
till dessa reningsverk. Samma princip ska gälla för reningsverk som Kommunen har tillsynsansvar
för.
Övriga åtgärder berör kommunstyrelsen i respektive kommun och miljönämnden har inga direkta
synpunkter om dessa åtgärder.
Miljönämnder ser med fördel att arbetet med vattenförvaltning samordnas mellan flera kommuner
då vattenförekomster ofta sträcker sig över kommungränsen.
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Lysekil Holma 2:1 - begäran om uppskov med åtgärd av
avloppsanläggning
En detaljplan för golfbana med tillhörande servicebyggnader på fastigheten Holma 2:1, Lysekils
kommun, antogs 2006. Då det gäller mycket stränga krav på avloppsrening från bebyggelse intill
Natura 2000 området Gullmarsfjorden ställdes krav på mycket långtgående avloppsrening så att det
i princip inte skulle behöva bli någon nettoökning av belastningen till vattenområdet. I samband
med detaljplanearbetet gjordes en särskild utredning som visade att detta också skulle var möjligt.
Efter ett avancerat reningsverk planerades att det renade avloppsvattnet skulle pumpas upp till
dammar inom golfbaneområdet och därifrån nyttjas för bevattning av golfbanan.
Golfbanan öppnades 2013. Då fanns en servicebyggnad iordningställd med reception, kansli, café,
toaletter, omklädningsrum, duschar mm. Allt avloppsvatten var kopplat till slutna tankar som måste
tömmas med slamsugningsbil. Avloppstillstånd saknas. Miljöenheten har ställt krav på
fastighetsägaren att en permanent avloppsanläggning ska färdigställas senast till golfsäsongen börjar
2015.
En komplett avloppsansökan inkom 2014-04-22. Den anläggning som nu planeras är ett Biovac
reningsverk som förutom golfanläggningen även ska betjäna 6 st. intilliggande bostadshus, med
samma fastighetsägare, som idag har otillfredsställande avloppsanläggningar. Anläggningen har
efterpolering men saknar den tidigare planerade efterpoleringen med dammar. Ärendet remitterades
till Länsstyrelsen för utlåtande om anläggningens eventuella påverkan på Natura 2000 området.
Efter klartecken från Länsstyrelsen lämnade miljönämnden tillstånd för den sökta anläggningen
2014-12-04. I beslutet avgavs att anläggningen ska vara färdigställd senast 2015-06-30.
Holma golf har 2015-02-02 inkommit med en ansökan att miljönämnden ska medge uppskov med
att påbörja arbetet med avloppsanläggningen i två år från beslutsdatum och att arbetena ska vara
färdigställda senast 5 år från beslutsdatum.
Beslutsunderlag

Ansökan om uppskov för att påbörja arbetet med avloppsanläggningen 2015-02-02
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beredningsprotokoll 2015-02-11 § 12
Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att den nya avloppsanläggningen ska vara installerad
senast 2015-12-31.
Skickas till

Holma golf

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö\MimB\Administration\Miljön
ämnden MimB\Sammanträden\2015\2015-02-25\Kallelser &
Protokoll\MN protokoll 2015-02-25.dot
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