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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn samt via Teams, 2022-05-11 kl. 13.00-15.00 
 

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 Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Maria Bylund, miljöchef 
 

Hanna Persson, miljöhandläggare §§ 14-15 
Magnus Karlsson, miljöhandläggare §§ 16-17 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Justerare Yngve Larsson (L) 

Justering Kommunhuset, kansliet 2022-05-16 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Yngve Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-05-11 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-05-17 - 2022-06-07. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MNAU § 11 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändring; 
 
Ärende som utgår; 

• Lysekil Näverkärr 1:8, strandskyddsdispens MIMB-2022-944 
• Lysekil Näverkärr 1:8, föreläggande MIMB-2020-1787 
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MNAU § 12 

Konferenser och kallelser 
Följande konferenser och kallelser är aktuella; 
 

• Återkoppling från Vattenvårdsförbundets årsmöte 25 april 
• Seminarium, Mötesplats samhällsbyggande, Sveriges kommuner och regioner 20-21 juni 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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MNAU § 13 

Miljöchefen informerar 
Arbetsutskottet informerades kort om bl.a.; 

• Pågående arbetet med utvärdering gemensam miljönämnd 
• Personalsituationen  
• Utbildning, motiverande samtal - Bemötande & Kommunikation 
• Amazefestival, juli Smögen 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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MNAU § 14 MIMB 2022/060 

Strandskyddsdispens för gäststuga på fastigheten Gåsö 1:51 i  
Lysekil kommun 
Den 17 januari 2022 inkom en ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av en gäststuga på 
fastigheten Gåsö 1:51. Platsen för den planerade gäststugan anses inte vara ianspråktagen.  
Att ge dispens för gäststugan skulle innebära att mark tas i anspråk och att hemfridszonen utökas.  
 
Vid en samlad bedömning finns det inga särskilda skäl att ge strandskyddsdispens för gäststugan då 
det bedöms motverka strandskyddets syfte.  

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-28 

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 gäststugan på fastigheten Gåsö 1:51 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. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2022-04-28. 
 
 

Beslutet skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen – vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Lysekil – planochbygg@lysekil.se 
 
  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:planochbygg@lysekil.se
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MNAU § 15 MIMB 2022/092 

Strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnad på 
fastigheten Lönndal 1:171 i Lysekil kommun 
Den 21 januari 2022 inkom en ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av befintligt 
magasin på fastigheten Lönndal 1:171. Ändringen består av att göra om halva delen av magasinet 
till ett fritidshus.  
 
Ändringen anses inte avhållande för allmänheten eller påverka livsvillkoren för djur och växter 
negativt på lång sikt då det bedöms att hemfridszonen inte kommer att utökas.  
 
Vid en samlad bedömning finns det särskilda skäl att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för ändrad användning.  

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-28 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott ger strandskyddsdispens med stöd av 7 kapitlet 
18 b § och 18 c § punkt 1–6 miljöbalken för ändring av användning på fastigheten Lönndal 1:171 i 
Lysekil kommun. 
 
Med stöd av 7 kapitlet 18 f § miljöbalken får hela av fastigheten får tas i anspråk som tomtplats,  
se karta, enligt tjänsteutlåtande 2022-04-28. 
 
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. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2022-04-28. 
 

Skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen - vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Lysekil – planochbygg@lysekil.se 
  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:planochbygg@lysekil.se
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MNAU § 16 MIMB 2021/2235 

Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad samt två 
komplementbyggnader på fastigheten Gåsö 1:71 i Lysekil kommun 
Ärendet gäller ersättning av befintligt bostadshus med ett mer än dubbelt så stor hus på fastighet. 
Fastigheten bedöms vara lagligen ianspråktagen sedan före det generella strandskyddet infördes 
1975.  
Åtgärden bedöms inte motverka strandskyddets syfte. Vid en samlad bedömning finns skäl att 
meddela dispens för sökt åtgärd.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-05-02 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott ger strandskyddsdispens med stöd av 7 kapitlet 
18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken för ersättningsbyggnader samt komplementbyggnader på 
fastigheten Gåsö 1:71 i Lysekil kommun. 
 
Med stöd av 7 kapitlet 18 f § miljöbalken får hela av fastigheten 1062 m2 får tas i anspråk som 
tomtplats 
 
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 
Fastigheten ska avgränsas i sydöst med staket, plantering eller liknande. 
Åtgärden ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2022-05-02. 
 

Skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen - vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Lysekil – planochbygg@lysekil.se 
 
  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:planochbygg@lysekil.se
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MNAU § 17 MIMB 2022/550 

Strandskyddsdispens för ersättning av befintlig byggnad på 
fastigheten Röd 1:14 i Lysekils kommun 
Ärendet gäller ersättning av befintligt bostadshus med ett mer än dubbelt så stor hus på nyligen 
avstyckad fastighet. Fastigheten bedöms vara lagligen ianspråktagen sedan före det generella 
strandskyddet infördes 1975.  
 
Åtgärden bedöms inte motverka strandskyddets syfte. Vid en samlad bedömning finns skäl att 
meddela dispens för sökt åtgärd.  
 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-04-28 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott ger strandskyddsdispens med stöd av 7 kapitlet 
18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken för ersättningsbyggnad med skärmtak på fastigheten RÖD 
1:14 i Lysekils kommun. 
 
Med stöd av 7 kapitlet 18 f § miljöbalken får hela av fastigheten 1291 m2 får tas i anspråk som 
tomtplats.  
 
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 
Fastigheten ska avgränsas i norr och i öster med staket, plantering eller liknande. 
Åtgärden ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän instämmer i skäl till beslut samt övrig upplysning och 
information framfört i tjänsteutlåtande 2022-04-28. 
 

Skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen - vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Lysekil – planochbygg@lysekil.se 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:planochbygg@lysekil.se
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