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Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Yngve Larsson (L), 1:e vice ordförande 
 

 
 

Övriga deltagare Eveline Savik, samhällsbyggnadschef § 4 
Magnus Karlsson, miljöhandläggare §§ 2-3 
 

Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Yngve Larsson (L) 

Justering Kommunhuset, 2020-02-12 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Yngve Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2020-02-12 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-02-13 - 2020-03-05. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Olsson  
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MIMBAU § 1 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott fastställer dagordningen. 
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MIMBAU § 2 Dnr MimB 2019/2002 

Ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnader på 
fastigheten SKAFTÖ 1:107 i Lysekils kommun 
Sökanden har den 24 oktober 2019 till Miljönämnden ansökt om strandskyddsdispens för ersättning 
av huvudbyggnad och komplementbyggnad samt nybyggnad av carport på fastigheten Skaftö 1:107 
i Lysekil kommun. Vid en samlad bedömning anser Miljönämnden att särskilda skäl finns för att 
meddela dispens från strandskyddsbestämmelserna för ersättning av huvudbyggnad och 
komplementbyggnad samt ny carport på fastigheten. 

Beslutsunderlag 

Handläggarens tjänsteutlåtande 2020-02-02 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott beslutar att: 
1. medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för ersättning av huvudbyggnad och 

komplementbyggnad samt ny carport på fastigheten SKAFTÖ 1:107 i Lysekil kommun 
2. del av fastigheten ca 1500 kvadratmeter får tas i anspråk som tomtplats, enligt bilaga 2 i 

tjänsteutlåtande 2020-02-02 
3. sökanden ska betala en avgift om 8080 kr motsvarande 8 timmars handläggning, faktura 

skickas separat 
 
Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 7 kapitlet 18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken 
Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 7 kapitlet 18 f § miljöbalken 
Beslutspunkt 3 har fattats med stöd av 27 kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av 
kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Villkor 
Åtgärderna ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar. 

Skäl för beslutet 
Miljönämnden bedömer att platsen för de sökta åtgärderna är ianspråktagen på ett sådant sätt att den 
saknar betydelse förs strandskyddets syfte. Miljönämnden bedömer att det finns möjlighet till fri 
passage 
 
Miljönämnden bedömer att den allemansrättsliga tillgången till strandområdet och livsvillkoren för 
växt- och djurlivet inte påverkas negativt på lång sikt av att dispens för de sökta åtgärderna 
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 mot den 
kommunala översiktsplanen. 
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forts. MIMBAU § 2 Dnr MimB 2019/2002 

Vid en samlad bedömning anser Miljönämnden att särskilda skäl finns för att meddela dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för ersättning av huvudbyggnad och komplementbyggnad samt ny 
carport på fastigheten. 
 
Miljönämnden bedömer att endast en del av fastigheten kring befintligt bostadshus kan räknas som 
tomt. Marken närmast vattnet är kuperad och är inte lämplig att inkludera i tomtplatsen. 1500 
kvadratmeter är en rimlig storlek på tomten i detta fall, enligt bilaga 2 i tjänsteutlåtande 2020-02-02. 

Delegationshänvisning 
Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning, för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt M.4.7. 

Laghänvisning 
Inom områden med strandskydd får inte  

• nya byggnader uppföras,  
• byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 

utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt,  

• grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar eller  

• åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (7 kap. 15 § 
MB punkt 1, 2, 3 och 4).  

Kommunen kan i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna men endast om det finns 
särskilda skäl och om åtgärden är förenlig med strandskyddets syfte (7 kap 18 b § och 26 § MB).  
 
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgänglighet till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtlivet (7 kap 13 § MB). 

Upplysning 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, se bilaga. 
 
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. 
 
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller hemfridszon, där 
allemansrätten inte gäller. 
 
För att få utföra åtgärden krävs även bygglov från byggnadsnämnden.  
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forts. MIMBAU § 2 Dnr MimB 2019/2002 

Skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen 
Lysekil - registrator@lysekil.se, för kännedom 
 
  

mailto:registrator@lysekil.se
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MIMBAU § 3 Dnr MimB 2019/1783 

Ansökan om strandskyddsdispens för bilväg på fastigheten  
ULEBERG 1:3 i Sotenäs kommun 
Ulebergshamn Fastigheter AB har den 30 september 2019 till Miljönämnden ansökt om 
strandskyddsdispens för en ny bilväg på fastigheten ULEBERG 1:3 i Sotenäs kommun. Ärendet 
gäller en ny tillfartsväg till ett tänkt bostadsområde ”Munkebo etapp 2”. Den nya vägen ansluter vid 
kvarnmyrsvägen och korsar befintlig odlingsmark och klättrar sedan upp i berget via ett gammalt 
stenbrott. Vid en samlad bedömning anser miljönämnden att det inte finns skäl att meddela dispens 
för vägsträcka A och att det finns skäl att meddela dispens för vägsträcka B. 

Beslutsunderlag 

Handläggarens tjänsteutlåtande 2020-01-30 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott beslutar att: 
1. avslå ansökan om strandskyddsdispens för vägsträcka A på fastigheten ULEBERG 1:3 i 

Sotenäs kommun. (enligt bilaga 2 i tjänsteutlåtande 2020-01-30) 
2. meddela strandskyddsdipsens för vägsträcka B på fastigheten ULEBERG 1:3 i Sotenäs 

kommun. (enligt bilaga 2 i tjänsteutlåtande 2020-01-30) 
3. ökande ska betala en avgift om 8080 kr motsvarande 8 timmars handläggning, faktura 

skickas separat. 
Beslutspunkt 1 har fattats med stöd av 7 kapitlet 15§ miljöbalken (1998:808). 
Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 7 kapitlet 18c§ punkt 5 miljöbalken (1998:808). 
Beslutspunkt 3 har fattats med stöd av 27 kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av 
kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Delegationshänvisning 
Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt M.4.7. 

Skäl för beslut 
Miljönämnden bedömer att den tänkta tillfartsvägen inte kan anses vara ianspråktagen (skäl 1) för 
ändamålet då det inte finns en väg på platsen idag. Miljönämnden bedömer även att den sökta 
åtgärden inte rör sig om en utvidgning av pågående verksamhet (skäl 4), eftersom 
bostadsbebyggelse är inte kan likställas med en verksamhet. Miljönämnden bedömer dock att skäl 
nummer 5 kan användas för denna typen av åtgärder, men finns det en alternativ lösning som ligger 
utanför strandskyddat område ska den lösningen väljas. 
Miljönämnden bedömer att skäl nummer 5 inte kan tillämpas på vägsträcka A eftersom det redan 
idag finns en alternativ tillfartsväg till bostadsområdet. Enligt miljönämnden bedömning finns inte 
heller några andra skäl som kan tillämpas för vägsträcka A, därför kan dispens inte meddelas för 
vägsträcka A.  
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forts. MIMBAU § 3 Dnr MimB 2019/1783 

Miljönämnden bedömer att skäl nummer 5 kan tillämpas på vägsträcka B då det är den enda vägen 
som leder till tre av de kommande bostadstomter. Miljönämnden bedömer att det inte på ett rimligt 
sätt kan lösas tillfarten till dessa tomter utanför strandskyddat område, det är även en begränsad del 
av strandskyddet som berörs av vägsträcka B. 
Miljönämnden bedömer att den allemansrättsliga tillgången till strandområdet och livsvillkoren för 
växt- och djurlivet påverkas negativt av att dispens för tillfartsväg, sträcka B, meddelas. 
Miljönämnden bedömer att vägsträcka B är förenlig med kraven i 3 och 4 kapitlet miljöbalken 
allmänt utifrån en lämplig hushållning med mark och vatten. Åtgärden strider inte mot den 
kommunala översiktsplanen. 
Vid en samlad bedömning anser miljönämnden att särskilda skäl inte finns för att meddela dispens 
från strandskyddsbestämmelserna för vägsträcka A.  
Vid en samlad bedömning anser miljönämnden att särskilda skäl finns för att meddela dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för vägsträcka B.  

Laghänvisning 
Inom strandskyddat område får inte: 

• nya byggnader uppföras,  
• byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 

utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt,  

• grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar eller  

• åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (7 kap. 15 § 
MB punkt 1, 2, 3 och 4).  

 
Kommunen kan i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna men endast om det finns 
särskilda skäl och om åtgärden är förenlig med strandskyddets syfte (7 kap 18 b § och 26 § MB).  
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgänglighet till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtlivet (7 kap 13 § MB). 

Upplysning 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
 
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. 

Skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen 
Sotenäs - mbk@sotenas.se, för kännedom  

mailto:mbk@sotenas.se
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MIMBAU § 4 

Miljöchefen informerar / övrigt 
Samhällsbyggnadschefen informerade om följande ärende; 

• Budgetdialog med nämnderna 
• Budgetberedning 2020 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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