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Plats och tid Kommunhuset "Långö" Kungshamn samt på distans via Teams, 2022-04-06 kl 09.00 - 11.00 
 

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 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 

Närvarande på distans; 
Hanna Persson, miljöhandläggare § 9  
Magnus Karlsson, miljöhandläggare § 10  
 

Justerare Per-Arne Brink (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet 2022-04-12 kl. 09:00 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Per-Arne Brink 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2022-04-06 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-04-13 - 2022-05-04. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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MNAU § 6 

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott fastställer dagordningen. 
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MNAU § 7 

Konferenser och kallelser 
Kommande konferens är aktuell; 

• Bohuskustens vattenvårdsförbund årsmöte 25 april 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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MNAU § 8 

Miljöchefen informerar 
Arbetsutskottet informerades kort om bl.a.; 

• Ärendebalansen 
• Planerad tillsyn under sommarperioden 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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MNAU § 9  MIMB 2021/2571 

Strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad på Malmön 1:208  
i Sotenäs kommun 
Den 25 november 2021 inkom en ansökt om strandskyddsdispens för en ersättningsbyggnad på 
fastigheten Malmön 1:208 i Sotenäs kommun.  
 
Ärendet gäller rivning av befintlig huvudbyggnad och återuppförande av huvudbyggnad med ny 
utformning och utbredning. Den befintliga huvudbyggnaden är 50 m2. Den nya byggnaden planeras 
bli 92 m2. Som särskilda skäl anges att platsen redan är ianspråktagen och att åtgärden är genom en 
väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast 
strandlinjen. 
 
Miljöenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad 
då den aktuella platsen bedöms vara ianspråktagen.  

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-02-24 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
ersättningsbyggnad på fastigheten Malmön 1:208 i Sotenäs kommun med stöd av 7 kapitlet 18 b § 
och 18 c § punkt 1, miljöbalken. 
 
Med stöd av 7 kapitlet 18 f § miljöbalken får hela av fastigheten får tas i anspråk som tomtplats, 
enligt bilaga 2 i tjänsteutlåtande daterat 2022-02-24. 
 
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 
• Ersättningsbyggnaden ska utföras i enlighet med de handlingar som inkom  

den 14 februari 2022.  
• Tomtgränsen på baksidan av huset mot väst, ska markeras med staket, mur eller häck.  

 

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 2022-02-24. 

Skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen 
Sotenäs - mbk@sotenas.se 

mailto:mbk@sotenas.se
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MNAU § 10 MIMB 2022/205 

Strandskyddsdispens för ändrad användning av simlärarlokal till bastu 
på fastigheten Röd 1:2 i Sotenäs kommun 
Den 2 februari 2022 inkom en ansökt om strandskyddsdispens gällande ändrad användning för del 
av byggnad på fastigheten Röd 1:2 i Sotenäs kommun. Ärendet gäller ändrad användning från 
simlärarkontor till bastu i befintlig byggnad på röds badplats. I byggnaden finns idag två 
omklädningsrum på ömse sidor av ett kontor. Totalt är byggnaden 25 m2 stor och kontorsdelen är ca 
7,5 m2 stor. Byggnaden fick strandskyddsdispens från länsstyrelsen i oktober 1976. Sotenäs 
kommun meddelade bygglov i maj 1978 och enligt anbudsförfrågan från Fritidsnämnden i Sotenäs 
kommun skulle byggnaden stå klar före 15 juni 1978. Enligt sökanden användas kontoret fram till 
1995 och har därefter varit oanvänt.  
 
Byggnaden skänktes på senare år av kommunen till Röds badplatsförening. Enligt sökanden ska 
omklädningsrummen inte påverkas av den sökta åtgärden och åtgärden kommer inte innebära några 
fasadändringar av byggnaden. Sökanden har angett som särskilt skäl att platsen för byggnaden 
redan är ianspråktagen på ett sådant sätt den saknar betydelse för strandskyddets syfte. Handläggare 
har erfarenhet från platsen i tidigare ärenden och därför inte besökt platsen i detta ärende, 
handlingarna i ärende anses även tillräckliga för att avgöra ärendet. 
 
Miljöenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge strandskyddsdispens för ändrad användning 
från kontor till bastu på den aktuella platsen. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-03-25 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
ändrar användning för del av byggnad till bastu på fastigheten Röd 1:2 i Sotenäs kommun med stöd 
av 7 kapitlet 18 b § och 18 c § punkt 1 miljöbalken. 
 
Med stöd av 7 kapitlet 18 f § miljöbalken får endast den del av byggnaden som idag upptas av 
kontor tas i anspråk för det sökta ändamålet. 
 
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 Bohusläns arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig 
upplysning och information framfört i tjänsteutlåtande 2022-03-25. 
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forts. MNAU § 10 MIMB 2022/205 

Skickas till 

Sökande  
Länsstyrelsen 
Sotenäs - mbk@sotenas.se 

mailto:mbk@sotenas.se
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