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Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2017-04-05 kl 09.00 - 12.15 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Per-Arne Brink (S) 
 

Kent Carlsson (S) 
 

Övriga deltagare Maria Bylund, miljöchef 
Erik Österlund, ekonom § 8 
Elinor Hansson, miljöhandläggare § 9 
 

Magnus Karlsson, miljöhandläggare § 10 
Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Kent Carlsson (S) 

Justering Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2017-04-05 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Kent Carlsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2017-04-05 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-04-06 - 2017-04-27 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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MNAU § 6 

Fastställande av dagordning 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott fastställer den utsända dagordningen med 
följande ändring; 
 
Ärenden som tillkommer; 

• Lysekil Djupedal 1:26 - ansökan om strandskyddsdispens, dnr MimB 2016/1807 
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MNAU § 7 

Konferenser och kallelser 
Ordförande informerade arbetsutskottet om "SamSPELET" i Lysekil. 
 
Följande konferenser och kallelser är aktuella; 

• En politisk representant till årsmötet, Luft i Väst 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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MNAU § 8 

Ekonomi - uppföljning 2017 
Ekonomen informerade arbetsutskottet om utfallet jan-feb och prognostiserat resultat för 2017. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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MNAU § 9 

Avstämning miljömålsarbete 
Arbetsutskottet informerades om det pågående miljömålsarbetet. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
 
Miljöstrategen får i uppdrag att ta fram ett förslag till arbetssätt för att implementera 
miljömålsarbetet längst ut i organisationen. 
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MNAU § 10 Dnr MimB 2016/1807 

Lysekil Djupedal 1:26 - ansökan om strandskyddsdispens för 
pumpstation 
Sökande inkom 10 oktober 2016 med en ansökt om strandskyddsdispens för en pumpstation på 
fastigheten Djupedal 1:26 i Lysekil kommun. Ärendet gäller en 12 kvadratmeter stor 
sjöbodslikanden pumpstation som behövs för att tillgodose boende på Lilla Kornö med kommunalt 
vatten och avlopp. Pumpstationen är utformad som en sjöbod för att smälta in i den kulturmiljön på 
Lilla Kornö. Miljöenheten bedömer att det finns särskilda skäl att meddela strandskyddsdispens. 
Därmed föreslås miljönämnden att meddela strandskyddsdispens för den sökta åtgärden.  

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2017-04-04 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott beslutar att: 
1. medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppföra en pumpstation på fastigheten 

Djupedal 1:26 i Lysekil kommun. 
2. ta ut en avgift om 7888 kr motsvarande 8 timmars handläggning, faktura skickas separat. 

Villkor 
• Endast den yta som upptas av pumpstationen får tas i anspråk för ändamålet. 
• Pumpstationen ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar. 

Lagstöd 
Beslutspunkt 1.  
Beslut tas med stöd av 7 kapitlet 18 b § och 18 c § punkt 5 miljöbalken 
 
Beslutspunkt 2.  
För handläggning av ärendet tar miljönämnden ut en avgift med stöd av 27 kapitlet 1 § miljöbalken 
och av kommunfullmäktige fastställd taxa. 
 

Skäl för beslutet 
Eftersom pumpstationen ska placeras i en byggnad kräver åtgärden en strandskyddsdispens. 
Miljönämnden bedömer att åtgärden behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse och att 
åtgärden inte på ett rimligt sätt kan lösas utanför strandskyddat område. De flesta enskilda 
avloppsanläggningar som finns i dag på Lilla Kornö är gamla och mycket dålig rening. Möjligheten 
att göra nya enskilda avloppsanläggningar på Lilla Kornö är väldigt begränsad på grund av den täta 
bebyggelsen. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp det bästa alternativet för att lösa 
avloppsfrågan på ön. 
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forts. MNAU § 10 Dnr MimB 2016/1807 

 
Miljönämnden bedömer att varken den allemansrättsliga tillgången på strandområde eller 
livsvillkoren för växt- och djurlivet påverkas av att dispens för pumpstation meddelas.  
 
Miljönämnden bedömer att den sökta åtgärden är förenlig med kraven i 3 och 4 kapitlet miljöbalken 
allmänt utifrån en lämplig hushållning med mark och vatten. Åtgärden strider inte heller mot den 
kommunala översiktsplanen. 
 
Vid en samlad bedömning anser miljönämnden att särskilda skäl finns för att meddela dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för en pumpstation på den aktuella platsen. 

Upplysningar 
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. 
 
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. 
 
För att få utföra åtgärden krävs att ni har rådighet över marken. Kontakta markägaren så tidigt som 
möjligt! Vill du veta vem som äger marken kan du kontakta miljökontoret. 
 
För att få utföra åtgärden krävs även bygglov från byggnadsnämnden.  
 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se besvärshänvisning. 

Skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Akten 
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MNAU § 11 

Information 
• Ren Kustlinje 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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