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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2022-11-08 kl 09.00 - 11.00 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
 

Per-Arne Brink (S), 2:e vice ordförande 

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Maria Bylund, miljöchef 
 

Magnus Karlsson, miljöhandläggare § 24 
Hanna Persson, miljöhandläggare § 24 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare Per-Arne Brink (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet 2022-11-09 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Per-Arne Brink 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-11-08 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-11-10 - 2022-12-01. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 2(5)
 

 
 

MNAU § 22 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott fastställer dagordningen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(5)
 

 
 

MNAU § 23 

Miljöchefen informerar 
Arbetsutskottet informerades kort om bl.a.; 

• Ärendebalans 
• Personalläget 

 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(5)
 

 
 

MNAU § 24 MN 2022/1798 

Ansökan om strandskyddsdispens för två bostadshus med tillhörande 
garagebyggnader på fastigheterna Dalskogen 1:14 och Dalskogen 1:15 
i Lysekil kommun 
Den 31 augusti 2022 inkom en ansökan om strandskyddsdispens till miljönämnden i mellersta 
Bohuslän för två nya bostadshus med tillhörande garagebyggnader på fastigheterna Dalskogen 1:14 
och Dalskogen 1:15 i Lysekil kommun. På varje fastighet planeras ett bostadshus med tillhörande 
garagebyggnad.  
 
I ansökningshandlingarna uppges att byggnadsarean är beräknad till cirka 150 m2 per hus i två plan 
och varje garagebyggnad beräknas till cirka 30 m2. För anläggandet behöver terrassering ske och en 
del berg behöver tas bort. Avstyckningen är utförd sedan tidigare. Det uppges att syftet med 
avstyckningen var att bygga bostäder. Det uppges även att det finns planer på att bygga ut 
kommunalt vatten och avlopp i området.  
 
Som särskilda skäl uppges att fastigheterna ligger i ett befintligt område med enskilda bostäder och 
fastigheterna avgränsas från strandlinjen genom en allmän väg. I ansökan beskrivs platsen som 
avgränsad av bostadsfastigheter i väst/norr/öst samt med en allmän väg i söder.  
 
I ansökan uppges att byggnationen inte förhindrar den allemansrättsliga tillgängligheten till 
strandlinjen och berör inte livskvaliteten för djur och växtliv. Tillträde till strandlinjen sker västerut.  
I ansökan beskrivs att tomterna inte används idag utan består av en relativt platt yta. 
 
Handläggare har inte besökt platsen eftersom inkomna handlingar är tillräckliga för att avgöra 
ärendet. De riksintressen som finns på platsen är Högexploaterad kust 4 kap. 4 § miljöbalken. En 
del av fastigheten Dalskogen 1:15 omfattas av riksintresset Friluftsliv 3 kap. 6 § miljöbalken. I 
Lysekils Översiktsplan beskrivs området som ett område för närrekreation.  
 
Miljönämnden har den 22 september 2022 meddelat att nämnden överväger att avslå ansökan om 
strandskyddsdispens. De sökande har inte inkommit med några synpunkter i ärendet.  
Det finns inte särskilda skäl att ge strandskyddsdispens för två nya bostadshus med tillhörande 
garagebyggnader på den aktuella platsen och åtgärderna motverkar strandskyddets syfte. 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-10-19 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott avslår med stöd av 7 kapitlet 15§ miljöbalken 
(1998:808) ansökan om strandskyddsdispens för två nya bostadshus med tillhörande 
garagebyggnader på fastigheterna Dalskogen 1:14 och Dalskogen 1:15 i Lysekil kommun.  
 
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. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 5(5)
 

 
 

forts. MNAU § 24  MN 2022/1798 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information  

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig 
upplysning och information framfört i tjänsteutlåtande 2022-10-19. 

 

Beslutet skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen i Västra Götaland – vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Lysekils kommun – planochbygg@lysekil.se 
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