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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
Jävsutskott 2017-11-0 l
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Annica Åberg
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Dnr KS 270192

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för
justering
Beslut

Jävsutskottet beslutar
att utse Rolf Jonsson (L) till justerande, samt
att justering sker onsdagen den l november klockan l 0:00 på stadshuset.
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Dnr KS 2017/00623

Strandskyddsdispens för musselodling vid Rävsnäs,
Borgilefjorden
Sammanfattning

Seanfjord i Mollösund ansöker om strandskyddsdispens för fortsatt musselodling vid
Rävsnäsbukten. Odling har bedrivits på platsen sedan 1991 och bestod då av två riggar
som år 2015 utvidgades till fyra riggar. Aktuellt ärende avser förnyelse av dispens för
de två ursprungliga riggarna.
Allmänhetens möjligheter att vistas i området påverkas till viss del, men det går att åka
runt och igenom odlingsriggarna. Odlingarna har en lokal påverkan på bottnarna, men
också en påtaglig reducering av näringsämnen i fjordens vattenmassa. Vid en
sammanvägd bedömning anser kommunledningskontoret att strandskyddets syften inte
motverkas av en förnyad dispens.
Musselodlingar måste för sin funktion ligga i vattenområdet och företaget hävdar att det
inte är möjligt att placera den utanför strandskyddsområdet. Det finns även ett angeläget
allmänt intresse att rena havets vatterunassa från övergödande ämnen. Sammantaget
bedöms att det även finns särskilda skäl för att dispens ska kunna lämnas.
Strandskyddsdispens för musselodlingar är tidsbegränsade och dispensen förenas med
en bankgaranti för att säkerställa att odlingarna kan tas bort om de inte längre används.
Lagstöd 7 kap 13-18, 26 §§ miljöbalken.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-18.
Översiktskarta.
Karta med odlingens placering, område som får tas anspråk.
Beslut

Jävsutskottet beslutar
att ge strandskyddsdispens för fortsatt musselodling inom det område som markerats på

bifogad karta och att endast det området får användas för ändamålet,
att strandskyddsdispensen gäller till och med 31 december 2022,
att strandskyddsdispensen förenas med följande villkor:

Till odlingen hörande förankringar, bojar, linor och eventuell mman utrustning
får inte finnas utanför det utpekade området.
Odlingarna ska vara förankrade på sådant sätt att de inte kan förflytta sig utanför
de utpekade området. Losslitna tunnor ska tas om hand.
·Justerandes signatur
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forts. § 13
Vid skörd får bi- och avfallsprodukter (döda/skadade musslor, småmusslor som
inte ska användas för vidare odling och andra organismer) inte återföras till
havet.
När verksamheten upphö1i ska odlingsanläggningar avlägsnas och områdena
återställas i ursprungligt skick. När verksamheten har avslutats ska anmälan
göras till Uddevalla kommun.
En säkerhet bestående av en bankgaranti på 25 000 kronor per odlingsrigg ska
upprättas för verksamheten. Bankgarantin ska gälla till och med 31 december
2023 och den ska godkännas av Jävsutskottet, Uddevalla kommun, innan
anläggningen kan tas i bruk.
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Dnr KS 279429

Meddelanden och rapporter
Utskottets ledamöter har de senaste gångerna diskuterat utskottets befogenheter och roll.
I samband med det har frågor som rör utskottets delegationsrätt lyfts till
kommunjuristen. Kommunjuristens svar redovisas och diskuteras på dagens
sammanträde.
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