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Plats och tid Kommunhuset, "Forum Gullmarssalen", Munkedal 2023-03-01 kl. 09.00 - 13.30 
 

Beslutande Sandra Hallgren (S), ordförande 
Göran Svensson (M) 
Anders Elisson (DemR) 
Anders Persson (SD) 
Nina J Andersson (KD) 
Carita Jacobsson (S), 2:e vice ordförande 
 

Max Jansson (LP), 1:e vice ordförande §§ 11-20 
Gunilla Rydberg (MP) 
Yngve Larsson (L) 
Anders C Nilsson (S) tjänstgörande ersättare § 21 
 

Närvarande 
ersättare 

Thomas Jacobsson (S) 
Torbjörn Lundh (DemR) 
Fredrik Fylksjö (SD) 
Linda Wighed (M) 
 
 

CarlGustaf Hallgren (S) 
Anders C Nilsson (S) §§ 11-20 
 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef §§ 11-18,  
20-21 
Maria Bylund, miljöchef 
Peter Karlsson, samhällsbyggnadschef Munkedals 
kommun, § 11 
Matheus Enholm, ordförande 
samhällsbyggnadsnämnden Munkedals kommun  
§ 11 
 

Hanna Persson, miljöhandläggare §§ 17-21 
Magnus Karlsson, miljöhandläggare §§ 17-21 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare Göran Svensson (M) 

Justering Kommunhuset, 2023-03-07 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Sandra Hallgren   
Justerare    

 Göran Svensson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2023-03-01 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2023-03-08 - 2023-03-29. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MN § 11 

Information från Samhällsbyggnadsnämnden, Munkedals kommun 
Peter Karlsson, samhällsbyggnadschef samt Matheus Enholm ordförande för samhällsbyggnads-
nämnden presenterade bl.a. nämndens arbete, förvaltningsorganisationen, pågående arbeten med 
detaljplaner, Vattentjänstplan och VA-plan för Munkedals kommun. 
 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

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

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän fastställer dagordningen. 
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MN § 13 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2023-01-02  -  2023-02-05 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2023-02-15 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
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MN § 14 

Meddelande 
Postlista Meddelanden 2023-01-02  -  2023-02-05. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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MN § 15 

Miljöchefen informerar 
Miljöchefen informerade kort om bl.a.; 

• Ärendebalans för miljöenheten 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 16  Dnr MIMB 2022/001 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän bokslutsrapport 2022  
Av nämndens sex verksamhetsmål 2022 har fem mål uppfyllts helt och ett mål är i hög grad 
uppfyllt.  
 
Antal årsarbetare uppgick till 15. Under året uppgick sjukfrånvaron till 7,2 procent.  
 
Årets resultat uppgick till -1,6 mnkr vilket är 0,3 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen avsåg främst 
rekryteringsutmaning.  
 
Under år 2022 har nämnden ingen budget för investeringar. Under året har inte heller några 
investeringar gjorts.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2023-02-15 § 5 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2023-01-31 
Miljönämndens bokslutsrapport daterad 2023-01-31 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner upprättad bokslutsrapport 2022,  
daterad 2023-01-31.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i respektive kommuner  
Ekonomichef Sotenäs kommun 
Samhällsbyggnadschef  
Miljöchef  
Förvaltningsekonom 
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MN § 17   

Utbildning 

Strandskyddsdispens 
Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. I 
allmänhet gäller det 100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen, men skyddet 
kan vara utökat genom särskilt beslut upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet 
 
Under 2009–2010 förändrades strandskyddsreglerna. Liksom tidigare innehåller de ett generellt 
förbud för bebyggelse inom hundrametersgränsen från hav, insjöar och vattendrag. Förändringarna 
innebär förtydliganden om vad som ska gälla för att få dispens samt vissa lättnader 
 
Det går att ansöka om dispens från reglerna för att bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt göra 
ingrepp och påverka strandskyddsområdet. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av informationen. 
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MN § 18  Dnr MIMB 2022/1128 

Strandskyddsdispens för rivning och uppförande av byggnader samt 
anläggande av parkering, Lyse-Fiskebäck 2:68 i Lysekil kommun 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har mottagit en ansökan om strandskyddsdispens för rivning av 
befintliga byggnader och uppförande av ett fritidshus och en komplementbyggnad på fastigheten 
Lyse-Fiskebäck 2:68 i Lysekils kommun. I ansökan framkommer det också att den sökande vill 
anlägga en parkering inom strandskyddat område, utanför ovan nämnda fastighet.  
Förvaltningen bedömer att det finns särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens för rivning av 
befintliga byggnader och uppförande av de nya byggnaderna. Dock finns inga särskilda skäl för 
anläggandet av parkering.  

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2023-02-15 § 6 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-01-04 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att med stöd av 7 kapitlet 18 b § och  
18 c § punkt 1–6 miljöbalken: 

1. Bevilja dispens för rivning av befintliga byggnader på fastigheten Lyse-Fiskebäck 2:68  
i Lysekil kommun. 

2. Bevilja dispens för att uppföra fritidshus och komplementbyggnad på fastigheten Lyse-
Fiskebäck 2:68 i Lysekil kommun. 

3. Avslå dispens för anläggning av parkering på fastigheten Lyse-Fiskebäck 2:7 i  
Lysekil kommun. 

 
Med stöd av 7 kapitlet 18 f § miljöbalken får hela fastigheten Lyse-Fiskebäck 2:68 tas i anspråk 
som tomtplats, se karta i tjänsteutlåtande 2023-01-04. 
  
Sökande ska betala en avgift om 8400 kr motsvarande 8 timmars handläggning med stöd av  
27 kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av kommunfullmäktige fastställd taxa, faktura skickas 
separat. 

Villkor 

• Åtgärderna i beslutspunkt 1 och 2 ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar. 
• Fastigheten ska avgränsas med staket, mur, häck eller liknande längs fastighetsgränsen i 

väst, enligt bilaga 3 i tjänsteutlåtande 2023-01-04. 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  
Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2023-01-04. 

Skickas till 
Sökande  
Länsstyrelsen  
Lysekil – planochbygg@lysekil.se 



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sammanträdesprotokoll | 2023-03-01 | §§ 11-21 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 11(17)
 

 
 

MN § 19   Dnr MIMB 2022/1986 

Strandskyddsdispens för upprustning av Stenbogens badplats, 
Gravarne 3:1 i Sotenäs kommun 
Den 28 september 2022 inkom en ansökan om strandskyddsdispens för upprustning av Stenbogens 
badplats på fastigheten Gravarne 3:1 i Sotenäs kommun. I upprustningen ingår bland annat en ny 
toalett- och förrådsbyggnad, omklädningshytt, rivning och ersättande av befintligt hopptorn och 
flytt av vågbrytare. Vid en samlad bedömning finns särskilda skäl och den allemansrättsliga 
tillgången till strandområdet och livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas negativt 
på lång sikt av att dispens för åtgärderna ges.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2023-02-15 § 7 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-01-12 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ger strandskyddsdispens för följande åtgärder på fastigheten 
Gravarne 3:1 i Sotenäs kommun, enligt tjänsteutlåtande 2023-01-12, bilaga 2:  
 

1. Uppförande av toalett- och förrådsbyggnad samt omklädningshytt. 
 

2. Rivning av befintligt hopptorn och uppförande av nytt hopptorn. Det nya hopptornet ska 
placeras på samma plats som det befintliga hopptornet.  
 

3. Flytt av vågbrytaren.  
 

4. Endast den yta som upptas av åtgärderna får tas i anspråk för ändamålet. 
 
Beslutspunkt 1 beslutas med stöd av med stöd av 7 kapitlet 18 b § och 18 c § punkt 5 miljöbalken.  
Beslutspunkt 2 och 3 beslutas med stöd av med stöd av 7 kapitlet 18 b § och 18 c § punkt 3 
miljöbalken.  
Beslutspunkt 4 beslutas med stöd av 7 kapitlet 18 f § miljöbalken.  
 
Sökande ska betala en avgift om 8400 kr motsvarande 8 timmars handläggning med stöd av  
27 kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av kommunfullmäktige fastställd taxa, faktura skickas 
separat.  

Villkor 
Åtgärderna ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar. 
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forts. MN § 19  Dnr MIMB 2022/1986 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2023-01-12. 
 

Skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen 
Sotenäs – mbk@sotenas.se 
 
 

Jäv 

Eveline Karlsson anmäler jäv och deltar därför inte vid handläggningen eller beslut i ärendet. 
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MN § 20  MIMB 2021/1546 

Föreläggande om rättelse gällande strandskyddsöverträdelse, 
Träleberg 1:7 i Lysekil kommun 
Miljönämnden fick in en anmälan om en strandskyddsöverträdelse gällande två bryggor på 
fastigheten Träleberg 1:7 i Lysekils kommun. Enligt flygbilder och utredning konstateras att den 
ena bryggan förlängts utan strandskyddsdispens. Nuvarande ägare bedöms ha rådighet över bryggan 
och kan vidta rättelse. Miljönämnden föreslås förelägga fastighetsägarna att korta ner bryggan till 
samma längd som bryggan hade 1975.  

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i  mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2023-02-15 § 8 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-02-02 
 

Yrkande 

Anders Elisson (DemR) yrkar på att bryggorna får kvarstå i nuvarande storlek med följande villkor 
som grund; 
1. De yttre 5 metrarna på den västliga sidan, på den västra bryggan skall hållas tillgänglig som 
allmänhetens badplats utan fast tilläggning. 
2. Skyltning skall utföras som klargör fri tillgång för allmänheten till bryggorna för bad. 
 
Göran Svensson (M), Anders Persson (SD) yrkar bifall till Anders Elissons förslag. 
 
Gunilla Ryberg (MP) och Carita Jacobsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om rättelse. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Elisson m.fl. förslag mot arbetsutskottet m.fl. förslag och 
finner att nämnden antar arbetsutskottet m.fl. förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkänner följande propositionsordning: 

• ja-röst för arbetsutskottet, Gunilla Ryberg och Carita Jacobssons förslag 
• nej-röst för Anders Elisson, Göran Svensson och Anders Perssons förslag 

 

Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster för arbetsutskottet m.fl. förslag mot 4 nej-röster för Anders Elisson m.fl. förslag 
antar nämnden arbetsutskottet m.fl. förslag.  
 
Se omröstningsbilaga. 
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forts. MN § 20 MIMB 2021/1546 

Omröstningsbilaga 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

Ordinarie ledamöter Ja Nej 

Sandra Hallgren (S), ordförande X  

Göran Svensson (M)  X 

Anders Elisson (DemR)  X 

Anders Persson (SD)  X 

Nina J Andersson (KD)  X 

Carita Jacobsson (S) 2:e vice ordf. X  

Max Jansson (LP) 1:e vice ordf. X  

Gunilla Rydberg (MP) X  

Yngve Larsson (L) X  

Summa 5 4 
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MN § 21  MIMB 2019/2088 

Föreläggande om rättelse inom strandskyddat område,  
Lyse-Berga 1:154 i Lysekil kommun 
Vid en strandskyddstillsyn i området runt Lyse-Berga 1:154 i Lysekils kommun uppmärksammades 
en komplementbyggnad och ett staket inom strandskyddat område. Dessa åtgärder saknar 
strandskyddsdispens. Miljönämnden beslutar att förelägga fastighetsägarna att ta bort och avlägsna 
dessa åtgärder samt upphöra med att sköta marken utanför fastighetsgränsen till Lyse-Berga 1:137.  

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2023-02-15 § 9 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-01-25 

Yrkande 

Gunilla Rydberg (MP), Göran Svensson (M), Anders Elisson (DemR), Anders Persson (SD), Carita 
Jacobsson (S), Nina J Andersson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändring i punkt 1 
att ta bort, inte flytta, den röda komplementbyggnaden från fastigheten Lyse-Berga 1:154.  
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets och Gunilla Rydberg m.fl. förslag med 
ändringsförslag och finner att nämnden antar detta. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att förelägga 
att:   

1. Ta bort den röda komplementbyggnadens från fastigheten Lyse-Berga 1:154 i Lysekils 
kommun, se tjänsteutlåtande 2023-01-25, bilaga 2.  

2. Avlägsna staketet från fastigheten Lyse-Berga 1:154 i Lysekils kommun, se tjänsteutlåtande 
2023-01-25, bilaga 2. 

3. Upphöra att sköta marken på fastigheten Lyse-Berga 1:154 i Lysekils kommun, se 
tjänsteutlåtande 2023-01-25, bilaga 3.  

4. Åtgärderna i beslutspunkt 1–3 ska vara genomförda senast åtta (8) veckor efter att det här 
beslutet vunnit laga kraft.  

5. Senast tio (10) veckor efter att det här beslutet vunnit laga kraft, ska miljönämnden få foton 
som visar att åtgärderna i beslutspunkt 1–2 är genomförda.  

6. Fastighetsägarna till fastigheten Lyse-Berga 1:137 i Lysekils kommun ska betala en avgift 
om 6060 kronor, motsvarande sex (6) timmars handläggning enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige med 2019 års timtaxa. Faktura skickas separat.   

 
Beslutspunkt 1–5 fattas med stöd av 26 kap. 1 och 9 §§ samt 7 kap. 15 § punkt 1–2 miljöbalken.  
Beslutspunkt 6 fattas med stöd av 27 kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av 
kommunfullmäktige fastställd taxa.  
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forts. MN § 21 MIMB 2019/2088 

 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2023-01-25. 
 
Miljönämnden är beredd att pröva dispens för den aktuella komplementbyggnaden, med annan 
placering. 
 

Skickas till 

Fastighetsägarna 
 
 

Jäv 

Max Jansson (LP) meddelar jäv och deltar därför inte i handläggningen eller i beslutet i ärendet. 
 




