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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2023-02-15 kl 09.00 - 11.10 
 

Beslutande Sandra Hallgren (S), ordförande 
Max Jansson (LP), 1:e vice ordförande 
Anders Persson (SD), tjänstgörande ersättare, distans 
 

 

Övriga deltagare Maria Bylund, miljöchef 
Hanna Persson, miljöhandläggare §§ 6-9 
 

Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare Max Jansson (LP) 

Justering Kommunhuset, kansliet 2023-02-21 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Sandra Hallgren   
Justerare    

 Max Jansson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2023-02-15 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2023-02-22 - 2023-03-15. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MNAU § 1 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott fastställer dagordningen. 
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MNAU § 2 

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2023-01-02  -  2023-02-05 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts förslag 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar del av anmälda delegationsbeslut.  
 
 

Skickas till 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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MNAU § 3 

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

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts förslag 

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

Skickas till 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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MNAU § 4 

Miljöchefen informerar 
Miljöchefen informerade kort om bl.a.; 

• Rekrytering av livsmedelsinspektör pågår 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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MNAU § 5  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.  
 

Beredningsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2023-01-31 
Miljönämndens bokslutsrapport daterad 2023-01-31 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts förslag 

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

Skickas till 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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MNAU § 6  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.  

Beredningsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-01-04 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts förslag 

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. 

Förslag till 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 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 



 
 

 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2023-02-15 | §§ 1-9 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 9(11)
 

 
 

MNAU § 7  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.  

Beredningsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-01-12 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts förslag 

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. 

Förslag till 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 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 
  








