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Tid och plats  Onsdagen den 12 februari 2020 kl. 16:00 -16.10 i Borgmästaren 

Beslutande  
Ledamöter 
 

Jan-Olof Johansson (S), Ordförande 
Emma Nohrén (MP), 1:e vice ordförande 
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordförande 
Ricard Söderberg (S), ersätter Christina Gustafson (S) 
Håkan Kindstedt (L) 
Fredrik Häller (LP) 
Ulf Hanstål (M) 
Krister Samuelsson (M), ersätter Christoffer Zakariasson (SD) 
Yngve Berlin (K) 
 

Ersättare 
 

Roger Siverbrant (S) 
Maria Granberg (MP) 
 
 

Tjänsteperson och  
övriga närvarande 
  

Leif Schöndell, kommundirektör 
Mari-Louise Dunert, kommunsekreterare 
 

 
Paragrafer 
 

§ 35 

Sekreterare 
 
 

 
………………………………………………………. 
Mari-Louise Dunert  

Ordförande 
 
 

 
………………………………………………………. 
Jan-Olof Johansson 

Justerare 
 
 

 
………………………………………………………. 
Ulf Hanstål  
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Anslagsbevis av justerat protokoll 
 
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 
 

Nämnd 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokoll justerades 

Datum då justeringen publiceras 

Datum då publiceringen av justeringen upphör 

Förvaring av protokollet 

Kommunstyrelsen 

2020-02-12 

2020-02-12 

2020-02-12 

2020-03-05 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

Underskrift ……………………………………………………………….. 
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§ 35 Dnr 2020-000038  

Yttrande i mål nr M 11730-18 angående ansökan om tillstånd för 
befintlig och utökad (ROCC-projektet) verksamhet vid Preemraff i 
Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Mark- och miljööverdomstolen har anmodat Lysekils kommun att yttra sig över 
inkomna överklaganden av mark- och miljödomstolens deldom samt Preem AB:s 
bemötanden av dessa vad avser tillåtligheten av ansökt verksamhet. Regeringen har 
beslutat att förbehålla sig prövningen av tillåtligheten av ansökt verksamhet. Detta 
innebär att mark- och miljööverdomstolen efter handläggning av målet ska 
överlämna frågan till regeringen med ett eget yttrande. 

Den tillståndssökta verksamheten innebär ökade utsläpp lokalt av växthusgaser och 
den kommer, liksom idag, att ha en påverkan på miljön ur flera andra aspekter. Vid 
en samlad bedömning menar dock förvaltningen att fördelarna med den sökta 
verksamheten överväger. Lokaliseringen är lämplig i ett område som är utpekat som 
riksintresse för tung industri. I sin inlaga till mark- och miljööverdomstolen redogör 
Preem AB för sin inriktning att ställa om raffinaderiet till ökad produktion av 
förnybara bränslen och att verksamheten innan år 2045 ska bli klimatneutral sett till 
hela värdekedjan. 

Förvaltningen anser att Preem AB:s ansökan om tillstånd för befintlig och utökad 
verksamhet kan tillstyrkas och att den sökta verksamheten ska förklaras tillåtlig.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-06 
Anmodan från Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, om yttrande 
Skrivelse från Preem AB med bilagorna A – D (aktbilagorna 211 – 215) 
Naturskyddsföreningens yttrande (aktbilaga 117)     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Emma Nohrén (MP): Att miljöpartiet de grönas yttrande ska utgöra 
kommunstyrelsens yttrande till Mark- och miljööverdomstolen. (se bilaga 1) 
 
Ulf Hanstål (M), Ricard Söderberg (S), Håkan Kindstedt (L) och Yngve Berlin (K): 
Bifall till Jan-Olof Johansons förslag. 
 
Ronald Rombrant (LP): Att Lysekilspartiets yttrande ska utgöra kommunstyrelsens 
yttrande till Mark- och miljööverdomstolen. (se bilaga 2) 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Jan-Olof Johanssons med fleras förslag.  
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Omröstning begärs 
Ordförande meddelar att Jan-Olof Johanssons förslag är huvudförslag. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

1. Emma Nohréns förslag ställs mot Ronald Rombrants förslag  

2. Jan-olof Johanssons förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen 
utser till motförslag. 
Ja-röst för Jan-Olof Johanssons förslag 
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. 

Beslutsgång i omröstning om motförslag. 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Emma Nohréns förslag utses till motförslag.  

Nej-röst för Ronald Rombrants förslag utses till motförslag. 

Omröstningsresultat om motförslag 
Med 1 ja-röst, 3 nej-röster och 5 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen 
utse Ronald Rombrants förslag till motförslag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S   X 

Emma Nohrén MP X   

Ronald Rombrant LP  X  

Ricard Söderberg S   X 

Håkan Kindstedt L   X 

Fredrik Häller LP  X  

Ulf Hanstål M  X  

Krister Samuelsson M   X 

Yngve Berlin K   X 
Summa  1 3 5 
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Omröstningsresultat i huvudomröstningen 
Med 6 ja-röster, 2 nej-röster och 1 ledamot som avstår, beslutar kommunstyrelsen 
enligt Jan-Olof Johanssons med fleras förslag. 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 
Jan-Olof Johansson  S X   

Emma Nohrén MP   X 

Ronald Rombrant LP  X  

Ricard Söderberg S X   

Håkan Kindstedt L X   

Fredrik Häller LP  X  

Ulf Hanstål M X   

Krister Samuelsson M X   

Yngve Berlin K X   
Summa  6 2 1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som sitt eget yttrande till Mark- och 
miljööverdomstolen översända förvaltningens tjänsteskrivelse.      

Reservation 
Emma Nohrén (MP) och Ronald Rombrant (LP) reserverar sig till förmån för sina 
egna förslag. 

Beslutet skickas till 
Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen 
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Bilaga 1  
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Bilaga 2 
 
Lysekils kommun kan konstatera att området vid Brofjorden, där Preemraff är 
beläget, alltsedan etableringen av raffinaderiet på 1970-talet är avsatt för tung 
industri. Kommunen har därför i översiktsplanering varit medveten om att en 
expansion av industriella verksamheter kan ske i detta område. 
 
Lysekils kommun ser positivt på Preems ambitioner och viljeinriktning när det 
gäller att minska klimatpåverkan från verksamheten. Lysekils kommun uppfattar 
det också som att Preems löften som bolaget har framställt står i samklang med de 
mål och begränsningar som Naturvårdsverket respektive Länsstyrelsen i Västra 
Götaland i sina yttranden till Mark- och miljööverdomstolen har ställt upp för att ge 
tillåtelse till befintlig och utbyggd verksamhet.  
 
Mot denna bakgrund anser Lysekils kommun att Preem AB:s planer på fortsatt och 
utbyggd verksamhet och kan tillåtas. 
 
 
Ronald Rombrant och Fredrik Häller, Lysekilspartiet 
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