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 Byggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Strandskyddsdispenser 

Förslag till beslut 

Byggnadsnämnden uppmanar kommunfullmäktige att komplettera reglementet för 

Samhällsbyggnadsnämnden med uppdraget att handlägga och besluta om 

strandskyddsdispenser enligt Miljöbalken. 

 

Byggnadsnämnden uppmanar kommunstyrelsen att uppta överläggningar med 

Sotenäs och Lysekils kommuner i syfte att ändra avtal och överenskommelser så att 

strandskyddsärenden kan handläggas och beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Sammanfattning 

Under 2014 beslutade kommunfullmäktige att flytta hanteringen av detaljplaner från 

kommunstyrelsen till byggnadsnämnden. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige 

att ärende om strandskydd, strandskyddsdispenser mm ska flyttas från 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän till byggnadsnämnden. Detta har inte genomförts. 

 

Strandskyddsärende i ”havet”, Gullmarn, hanteras av Länsstyrelsen medan ärende i 

resterande del av kommunen nu hanteras av miljönämnden.  

 

Om uppdraget att handlägga och besluta i strandskyddsärenden ska flyttas från 

Miljönämnden till Samhällsbyggnadsnämnden erfordras ändring av reglementet för 

samhällsbyggnadsnämnden samt justering av avtal och överenskommelser mellan 

kommunerna avseende miljönämnden.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen större påverkan. Personal inom samhällsbyggnadsnämnden kommer att 

utbildas i lagstiftningen rörande strandskyddsärende 

Facklig samverkan enligt FAS05 

Kan bli aktuellt 

Inga ytterligare konsekvenser 

     

Beslutet expedieras till: 

KS/KF 

Mats Tillander 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadschef  
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 2015-03-09 Dnr: 

      

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Strandskyddsärende 

Kommunfullmäktige i Munkedal har beslutat att handläggning och beslut i 

strandskyddsärenden ska överföras till Byggnadsnämnden. 

 

För att genomföra detta krävs omarbetning och beslut av tex ingångna avtal mellan 

kommunerna samt reglemente för Miljönämnden. Detta arbete påbörjas inom kort 

och genomförs av Miljö- och byggchefen i Sotenäs och Samhällsbyggnadschefen i 

Munkedal. 

 

Under tiden detta arbete pågår kommer handläggningen av strandskyddsdispenser 

med flera strandskyddsärende att göras av Plan- och byggchefen i Munkedal inför 

beslut i Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 

 

 

       

     

 

Bo Hallgren Mats Tillander 

Miljö- och byggchef Samhällsbyggnadschef 

Sotenäs kommun Munkedals kommun 






