
Hej Malin!

 

Detta var inte en helt lätt sak att bedöma!

 

Strandskyddshandboken säger följande om parkeringsplatser:

”Parkeringsplatser bör som regel placeras utanför strandskyddsområdet. 
Parkeringsplatser som hör till en anläggning som helt eller delvis placeras 
inom ett strandskyddsområde bör inte placeras inom 100-meterszonen”. 

 

Jag har inte hitta några rättsfall som direkt är applicerbara på denna situation. 
De rättsfall som finns gäller främst privata parkeringar i anslutning till 
bostadshus. I en av domarna har jag hittat följande skrivning:

”Även om parkeringsplatserna planeras att utnyttjas av allmänheten får 
parkering av motorfordon anses avhålla allmänheten från att röra sig fritt i 
området”. I de allra flest fall blir det avslag i dessa domar. 

 

I ansökan har ni angett Punkt 5 ”behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område” som särskilt 
skäl. I propositionen till ändringen av strandskyddet 2009 står följande om 
tillämpningen av detta skäl. 

 

”I vissa situationer kan det vara rimligt att ge företräde åt ett sådant intresse 
även om strandskyddsintresset kan skadas mer än obetydligt. För att det ska 
vara fråga om ett angeläget allmänt intresse bör den planerade åtgärden 
långsiktigt ge fördelar för samhället. Det kan exempelvis vara fråga om att 
genomföra olika typer av infrastrukturprojekt, åtgärder som tillgodoser 
kommunens behov av tätortsutveckling, åtgärder för handikappanpassning 
eller åtgärder som betingas av naturvårdsintressen, andra miljö-intressen eller 
kulturhistoriska intressen inom strandskyddsområdet. En förutsättning är att 
det kan visas att en annan lokalisering är omöjlig eller i vart fall orimlig för att 
tillgodose det angelägna allmänna intresset. Avvägningen mot områdets 
skyddsvärden kan i vissa fall innebära att det saknas förutsättningar för ett 
undantag trots att de angivna skälen finns”.

 

Här följer frågor som måste besvaras bekräftande om dispens ska kunna 
meddelas.



Har det visats att befintlig parkering är otillräcklig? Ja men bara under 
sommaren. Behov 385 platser under Juni-Juli. Hur ser det ut resten av året?

Har det visats att det omöjligt eller orimligt går att lösa parkeringsfrågan 
utanför strandskyddat område? Det finns en alternativ plats där parkering 
kan utföras med området är enligt uppgift och byggnation av parkering skulle 
sannolikt bli kostsam, viket gör detta till ett orimligt alternativ. Befintlig 
parkering är otillräcklig, expandering av denna kan endast ske på 
strandskyddat område.  

Har det visats att det finns ett behov av tätortsutveckling? Osäkert; delar 
av planområdet ur utpekat i Översiktsplanen som lämpligt för 
tätortsutveckling, dock inte den aktuella platsen. Det skulle i så fall vara 
avhängt på om den tänkta byggnationen på befintlig parkering kan 
genomföras eller ej. 

Har det visats att åtgärden får långsiktiga fördelar för samhället? Ja 
under förutsättning att byggnationen på befintlig parkering har långsiktiga 
fördelar för samhället.

 

Sammanfattning: Under förutsättning att Byggnationen på befintlig parkering 
kan genomföras så bedömer jag att Dispens kan meddelas med stöd för 
särskilt skäl nr 5 ” ett angeläget allmänt intresse…”

 

Åtgärden bedöms inte motverka strandskyddets syften.  

 

Oavsett om jag bedömer att dispens kan meddelas eller ej så tror jag att detta 
är en fråga som kommer överprövas på något sätt.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Magnus Karlsson

miljöhandläggare

 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän



(För Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner)

  _____  
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Hej Magnus!

Här kommer återkoppling angående strandskyddsfrågan för Utsiktsberget. 

 

Igår hade vi kommunsamråd med vår handläggare från Länsstyrelsen och 
diskuterade strandskyddsfrågan. 

Gällande eventuellt utökat strandskydd så är beslutet som du vet inte tagit 
ännu men sannolikt kommer länsstyrelsens tidigare förslag ligga kvar. 

Detta innebär att man enligt planförslaget planerar för bebyggelse mm. på 
strandskyddad mark utöver parkeringsändamålet som inlämnad dispens 
avser. När det gäller parkeringsändamål så förespråkar länsstyrelsen dispens 
medan de vid bebyggelse förespråkar upphävande genom planbestämmelse i 
detaljplanen. Detta innebär att vid utökat strandskydd kommer en del av den 
strandskyddade marken (parkering) omfattas av dispens medan den andra 
delen (bebyggelse mm.) omfattas av upphävande. Den dispens som är 
inlämnad samt dess avgränsning kvarstår därför. 

 

Innan formellt beslut tas vill vi få din förhandsbedömning samt bli informerade 
om när ett beslut skulle kunna tas. 

http://www.sotenas.se/


 

Hör av dig om du har några frågor. 

 

Trevlig helg! 

 

Med vänlig hälsning

 

Malin Karlsson

Planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Tel. 0523-61 33 42   |  malin.karlsson3@lysekil.se  |  Lysekils 
Kommun, 453 80 Lysekil
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_______________________
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