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Plats och tid
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Per-Arne Brink (S), 2:e vice ordförande
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Anslag/bevis

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2019-04-03 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2019-04-09 - 2019-04-30.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkontoret.
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MNAU § 3

Fastställande av dagordning
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott fastställer dagordningen med följande tillägg;
Ärende som tillkommer;
• Ekonomi - budgetuppföljning jan-feb
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MNAU § 4

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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MNAU § 5

Dnr MimB 2019/052

Ansökan om strandskyddsdispens för flytbrygga på fastigheten
ULKERÖD 1:1 i Munkedals kommun
Sökande har hos miljönämnden ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra en 10 meter lång och
2,5 meter bred flytbrygga i den nordöstra delen av Lersjön ca 3 kilometer öster om Hedekas i
Munkedals kommun. Lersjön omfattas av generellt strandskydd 100 meter. Vattendjupet på platsen
där bryggan placeras är 2–4 meter vid normalvattenstånd. På platsen finns idag ett bryggdäck, 30
kvadratmeter, en bastu, 20 kvadratmeter, samt en trappa med vilplan, 34 kvadratmeter, som alla
meddelades strandskyddsdispens av miljö- och byggnämnden i Munkedal den 14 november 2012.
Vid en samlad bedömning anser Miljönämnden att särskilda skäl finns för att meddela dispens från
strandskyddsbestämmelserna för en flytbrygga på den aktuella platsen.
Den aktuella fastigheten berörs inte av några riksintressen. Platsen beskrivs i kommunens
översiktsplan som område av särskild betydelse för friluftslivet och turismen.
Vid en samlad bedömning anser Miljönämnden att särskilda skäl finns för att meddela dispens från
strandskyddsbestämmelserna för en flytbrygga på den aktuella platsen.
Beslutsunderlag

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2019-03-20
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott beslutar att:
1. medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för en 2,5 meter bred och 10 meter lång
flytbrygga på fastigheten Ulkeröd 1:1 vid Lersjön i Munkedal kommun
2. sökande 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 3 miljöbalken
Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 27 kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av
kommunfullmäktige fastställd taxa.
Villkor

•
•

Flytbrygga ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar.
På bryggan får inte uppföras bord, stolar eller andra anordningar som kan avhålla
allmänheten från att vistas på platsen.

Delegationshänvisning

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta
Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt M.4.7.
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forts. MNAU § 5

Dnr MimB 2019/052

Skäl för beslutet

Miljönämnden bedömer att den sökta bryggan är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vatten. Det finns inge alternativ placering vid Lersjön som ligger utanför strandskyddat område.
Miljönämnden bedömer att varken den allemansrättsliga tillgången på strandområde eller
livsvillkoren för växt- och djurlivet påverkas av att dispens för flytbrygga meddelas. Åtgärden
strider inte mot den kommunala översiktsplanen.
Vid en samlad bedömning anser Miljönämnden att särskilda skäl finns för att meddela dispens från
strandskyddsbestämmelserna för en flytbrygga på den aktuella platsen.
Laghänvisning

Inom områden med strandskydd får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. 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,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller
anordningar eller
4. 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).
Information

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.
För att få utföra åtgärden krävs även en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.
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Dnr MimB 2019/052

Hur du överklagar

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till miljönämnden via e-post
miljoenheten@sotenas.se eller till Miljönämnden, 456 80 Kungshamn.
1. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets
diarienummer och beslutsdatum.
2. Tala om varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i beslutet.
Miljönämnden ska ha mottagit ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del av
beslutet annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden sänder överklagandet vidare till högre
instans för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.
Skickas till

Sökande, för delgivning
Länsstyrelsen för granskning

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och
Byggförvaltningen\ADMINISTRATION\Nämnder\Miljönämnden\Samm
anträden\2019\2019-04-17\Kallelser och protokoll\MNAU
beslutsprotokoll 2019-04-03.docx

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sid: 7(14)

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott | Beslutsprotokoll | 2019-04-03 | §§ 3-8

MNAU § 6

Dnr MimB 2019/109

Ansökan om strandskyddsdispens för förråd på fastigheten
Ramsvik 3:1 i Sotenäs kommun
Sökande har hos Miljönämnden ansökt om strandskyddsdispens för ett 13 kvadratmeter stort förråd
som placeras i en gruppering av 11 befintliga campingstugor. Hela campingen ligger inom
strandskyddat område.
Vid en samlad bedömning anser Miljönämnden att särskilda skäl finns för att meddela dispens från
strandskyddsbestämmelserna för ett förråd vid Ramsviks camping.
Beslutsunderlag

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2019-03-20
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott beslutar att:
1. medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett 13 kvadratmeter stort förråd på
fastigheten Ramsvik 3:1 i Sotenäs kommun
2. endast den yta som upptas av förrådet får tas i anspråk för ändamålet.
3. sökande 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 4 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

Förråd ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar.
Delegationshänvisning

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta
Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt M.4.7.
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Dnr MimB 2019/109

Skäl för beslutet

Miljönämnden bedömer att den sökta åtgärden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och
att utvidgningen inte kan genomföras utanför strandskyddat område.
Miljönämnden bedömer att varken den allemansrättsliga tillgången på strandområde eller
livsvillkoren för växt- och djurlivet påverkas av att dispens för ett förråd 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 ett förråd vid Ramsviks camping.
Laghänvisning

Inom områden med strandskydd får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. 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,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller
anordningar eller
4. 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).
Information

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.
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller hemfridszon, där
allemansrätten inte gäller.
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Dnr MimB 2019/109

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.
Hur du överklagar

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till miljönämnden via e-post
miljoenheten@sotenas.se eller till Miljönämnden, 456 80 Kungshamn.
1. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets
diarienummer och beslutsdatum.
2. Tala om varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i beslutet.
Miljönämnden ska ha mottagit ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del av
beslutet annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden sänder överklagandet vidare till högre
instans för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.
Skickas till

Sökande, för delgivning
Länsstyrelsen för granskning
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MNAU § 7

Dnr MimB 2018/1913

Ansökan om strandskyddsdispens för två nya bostadshus på
fastigheten LYSE-BERGA 1:259 i Lysekils kommun
Sökande har hos Miljönämnden ansökt om strandskyddsdispens för två nya bostadshus på vardera
ca 100 kvadratmeter. Det är tänkt att avstyckas två nya tomter på 1000 respektive 800 kvadratmeter.
På flygfoto ifrån 1956, kan man se att market tidigare använts till jordbruk. Länsstyrelsen
meddelade år 1982 en strandskyddsdispens för ett bostadshus som aldrig utnyttjats.
Miljönämnden bedömer att den aktuella platsen är avskild från området närmast strandlinjen genom
befintlig bebyggelse. Vid en samlad bedömning anser Miljönämnden att särskilda skäl finns för att
meddela dispens från strandskyddsbestämmelserna för två nya bostadshus på fastigheten
Lyse-Berga 1:259.
Beslutsunderlag

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2019-03-21
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott beslutar att:
1. medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för två bostadshus om 100 kvadratmeter
vardera på fastigheten Lyse-Berga 1:259 vid Trälebergskile i Lysekil kommun.
2. hela av fastigheten, 1055 respektive 798 kvadratmeter, får tas i anspråk som tomtplats, enligt
tjänsteutlåtande daterad 2019-03-21, bilaga 2.
3. sökande 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 2 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

•
•
•

Åtgärden ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar.
Tomten ska avgränsas mot norr med staket, häck eller liknande.
Eventuella ändringar av ansökta åtgärder ska godkännas av miljöenheten innan de utförs.

Delegationshänvisning

Beslutet har fattats med stöd av gällande delegationsordning för Miljönämnden i mellersta
Bohuslän, fastställd 2016-02-24 § 8, enligt punkt M.4.7.
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Dnr MimB 2018/1913

Skäl för beslutet

Nya byggnaders som placeras inom strandskyddat område behöver alltid dispensprövas.
Miljönämnden bedömer att den aktuella platsen är avskild från området närmast strandlinjen genom
befintlig bebyggelse. Det går att ta sig till strandslingen via befintlig väg, söder om den aktuella
platsen.
Miljönämnden bedömer att tillfartsväg kan lösas utanför strandskyddat område antingen norr om
eller söder om de tänkta tomterna.
Miljönämnden bedömer att den aktuella platser är allemansrättsligt tillgänglig men att den saknar
stora värden för det rörliga friluftslivet. Miljönämnden bedömer att livsvillkoren för växt- och
djurlivet inte påverkas marginellt av att dispens för två nya bostadshus meddelas på den aktuella
platsen. Vid en avvägning mellan det enskilda intresset att bygga nya bostäder och det almäna
intresset som strandskyddet utgör på den aktuella platsen bedömer miljönämnden det enskilda
intresset i detta fall väger tyngre.
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 två nya bostadshus på fastigheten LYSE-BERGA 1:259.
Laghänvisning

Inom områden med strandskydd får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. 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,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller
anordningar eller
4. 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).
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Information

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.
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 att ni har rådighet över marken, detta gäller även tillfartsvägar.
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.
Hur du överklagar

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva till miljönämnden via e-post
miljoenheten@sotenas.se eller till Miljönämnden, 456 80 Kungshamn.
1. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets
diarienummer och beslutsdatum.
2. Tala om varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i beslutet.
Miljönämnden ska ha mottagit ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick ta del av
beslutet annars kan överklagandet inte prövas. Miljönämnden sänder överklagandet vidare till högre
instans för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.
Skickas till

Sökande, för delgivning
Länsstyrelsen för granskning
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MNAU § 8

Dnr MimB 2019/556

Remissvar till Munkedals kommun gällande lokala avfallsföreskrifter information
Miljöchefen informerade arbetsutskottet om det remissvar som lämnats till Munkedals kommun
gällande lokala avfallsföreskrifter.

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän informeras på nästkommande sammanträde.
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