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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2021-04-07 kl 09.00 - 12.00 samt via Teams 
 

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

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

Övriga deltagare Maria Bylund, miljöchef 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
 

Deltar på distans 
Eveline Savik, förvaltningschef § 5 
Magnus Karlsson, miljöhandläggare §§ 6-8 
Rebecka Olsson, miljöhandläggare §§ 6-8 

Justerare Yngve Larsson (L) 

Justering Kommunhuset, kansliet 2021-04-08 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Yngve Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-04-07 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-04-09 - 2021-04-30 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MNAU § 5 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott fastställer dagordningen. 
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MNAU § 6  MIMB 2020/2087 

Ansökan om strandskyddsdispens för nytt bostadshus på  
Islandsberg 1:15 i Lysekils kommun 
Ärendet gäller ansökan om ett nytt bostadshus om ca 150 kvadratmeter på en obebyggd åkermark 
som till övervägande del ligger inom strandskydd. Det bedöms inte finnas några särskilda skäl att ge 
strandskyddsdispens därför föreslås arbetsutskottet att avslå ansökan. 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-29 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott avslår ansökan om nytt bostadshus på fastigheten 
Islandsberg 1:15 i Lysekil kommun med stöd av 7 kapitlet 15 § miljöbalken. 
 
Sökande ska betala en avgift om 8080 kr motsvarande 8 timmars handläggning med stöd av 27 
kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av kommunfullmäktige fastställd taxa, faktura skickas 
separat 

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

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 2021-03-29. 
 

Skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen – vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Lysekil - PlanOchBygg@lysekil.se 
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MNAU § 7  MIMB 2021/152 

Ansökan om strandskyddsdispens för ställplatser på Malmön 1:654 i 
Sotenäs kommun 
Ärendet gäller totalt ca 26 ställplatser uppdelat på två områden totalt 1800 kvadratmeter. Då det inte 
finns något särskilt skäl att ge strandskyddsdispens för ställplatser på den aktuella platsen föreslås 
arbetsutskottet att avslå ansökan. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-29 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott avslår ansökan om strandskyddsdispens för 
ställplatser på fastigheten Malmön 1:654 i Sotenäs kommun med stöd av 7 kapitlet 15§ miljöbalken. 
 
Sökande ska betala en avgift om 8080 kr motsvarande 8 timmars handläggning med stöd av 27 
kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av kommunfullmäktige fastställd taxa, faktura skickas 
separat 

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

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 2021-03-29. 
 

Skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen 
Sotenäs - sbf@sotenas.se 
 
 
  

mailto:sbf@sotenas.se
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MNAU § 8  MIMB 2020/1963 

Ansökan om strandskyddsdispens för fyra bodar på Tuntorp 3:24 i 
Lysekil kommun 
En ansökan om strandskyddsdispens inkommer angående fyra befintliga sjöbodar på fastigheten 
Tuntorp 3:24, Lysekils kommun. Det bedöms inte finnas några särskilda skäl att lämna dispens för 
sjöbodarna därför föreslås miljönämnden att avslå ansökan, dock bedöms det inte proportionerligt 
att förelägga om rättelse, det vill säga att byggnaderna ska tas bort. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-03-25 
 

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 fyra bodar på fastigheten Tuntorp 3:24 i Lysekil 
kommun. 
 
Sökande ska betala en avgift om 8240 kr motsvarande 8 timmars handläggning med stöd av 27 
kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av kommunfullmäktige fastställd taxa, faktura skickas 
separat. 

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

 

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 2021-03-25. 
 

Skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen 
Lysekil - registrator@lysekil.se 
  

mailto:registrator@lysekil.se


 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott | Beslutsprotokoll | 2021-04-07 | §§ 5-10 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\MNAU\2021\MNA
U beslutsprotokoll 2021-04-07.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(8)
 

 
 

MNAU § 9 

Miljöchefen informerar 
Miljöchefen informerade bl.a. om följande;  

• Utredningar kopplade till markföroreningar i Lysekils kommun 
• Kalkning av sjöar i Munkedals kommun 
• Industrietablering vid Guleskär i Sotenäs kommun 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut  

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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MNAU § 10  

Konferenser och kallelser 
Inga konferenser eller kallelser är aktuella. 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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