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Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 
456 80 Kungshamn 
Mail: info@sotenas.se 
 
Överklagan av miljönämndens dispens för parkering på fastigheten Skaftö-
Fiskebäck 1:5 i Lysekils kommun  
Miljönämndens dnr: MIMB-2014/5128  
 
Överklagat beslut  
Miljönämnden i Mellersta Bohusläns strandskyddsdispens för 180 parkeringsplatser på 
fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:5 den 25 februari 2015 (dnr MIMB-2014-5128). 
 
Klagande 
Strandskyddarna 
Anita Åkermo (vice ordförande)  
Vintveten 530 
454 92 Brastad 
Tel: 0523-411 45 eller  0702 15 31 98 
Mail: aakermo-holger@telia.com 
 
Yrkande  
Strandskyddarna yrkar på att strandskyddsdispensen upphävs.  
 
Förbud att bygga 
Enligt miljöbalken gäller förbud att uppföra nya byggnader och anläggningar på strandskyddat 
område (MB, 7 kap, 15 §).  Dispens skall ges med stor restriktivitet (prop. 2008/09:119, s 53, 
st. 3). Utrymmet att besluta om undantag är litet och kan endast avse situationer som mer eller 
mindre är unika till sin karaktär (s 54, st. 2). 
 
Strandskyddarna anser att Miljönämnden i Mellersta Bohuslän frångått lagens restriktiva syn på 
nya anläggningar på strandskyddade områden.  
 
Ej stöd för angeläget allmänt intresse 
Som grund för dispensen enligt 7 kap, 18 c § har miljönämnden angett punkt 5 i miljöbalken.  
Denna anger att dispens kan ges om det är ett angeläget allmänt intresse.  Så är inte fallet här. 
Parkeringen skall anläggas för att ge villor och sommarstugor möjlighet att ställa sina privata 
bilar. Miljönämnden har inte kunnat visa varför parkeringen saknar privat intresse. Enligt 
Strandskyddarna lever inte parkeringen upp till att vara ett angeläget allmänt intresse.  
 
Samtidigt kan noteras att befintlig parkering utanför strandskyddat område skall bebyggas med 
villor. Frågan uppkommer varför detta sker? Om befintlig parkering tas bort så kan det, enligt 
Strandskyddarna, inte vara ett skäl för att få dispens. 
 
 



I punkt 5 anges som en förutsättning att dispens kan endast ges då åtgärden inte kan 
genomföras utanför området. Någon utredning som visar att det är omöjligt att bygga en 
parkering utanför det strandskyddade området saknas. Enligt MB, 2 kap, 6 § skall det väljas en 
plats som är lämplig med hänsyn till ändamålet och med minsta intrång för miljön. Alternativa 
platser som anger läge, avstånd, kostnader mm bör således ha redovisats. Nu har nämnden 
enbart för ett löst resonemang om varför andra platser är olämpliga.   
 
Särskilda skäl saknas 
Särskilt skäl enligt lagstiftningens 18 b § saknas. Särskilt skäl skall anges om någon av de sex 
grunderna är uppfyllda. Det särskilda skälet skall ange mer specifikt och i detalj varför en 
dispens kan meddelas i det enskilda fallet. En så viktig del som särskilda skäl skall alltid 
redovisas (MB, 7 kap, 18 b §).  
 
Strandskyddarna vill poängtera att någon av de sex punkterna i 18 c § inte är ett särskilt skäl 
utan dessa punkter är en förutsättning, en grund, för att kunna acceptera ett särskilt skäl. Om 
ansökan först uppfyller 18 c § så skall det dessutom finnas ett individuellt särskilt skäl. Annars 
kan inte dispens medges.  
 
I propositionen 2008/2009:119 ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden” anges på sid 
53, 1 st. ”Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att 
strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen. Det 
finns dock en möjlighet att i det enskilda fallet besluta om undantag från de förbud mot att 
uppföra nya byggnader mm som gäller inom strandskyddsområden, om det finns särskilda 
skäl”.  
 
Utredning om allmänhetens tillgång till stranden saknas 
Miljönämnden bedömer att den allemansrättsliga tillgången på strandområdet eller livsvillkoren 
för växt- och djurliv inte påverkas. Ett av strandskyddets syften är att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden (13 §). Miljönämnden har inte 
på något sätt visat hur dessa grundläggande syften säkras på denna plats.  
 
Riksintresse enligt 4 kapitlet i miljöbalken 
Skaftö-Fiskebäck 1:5 ligger i område med särskilda bestämmelser för hushållning med mark 
och vatten enligt miljöbalkens 4 kapitel, 4 §. Denna del av kusten anges som högexploaterad 
och är av natur- och kulturvärden betecknad som riksintresse. Här får exploateringar endast 
komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar området. 
 
Strandskyddarna anser att en parkering på 6000 m2 är en påtaglig förändring. Därmed kommer 
den att avhålla allmänheten från att passera eller vistas i området. Eftersom planerat område 
ligger i direkt anslutning till Fiskebäckskils samhälle så är det av extra betydelse att tätorten 
stränder skyddas långsiktigt från intrång. I sammanhanget kan noteras att Fiskebäckskil är ett 
tätbebyggt samhälle där friluftsområden för daglig motion saknas i betydande utsträckning. 
 
Ej i överensstämmelse med översiktsplanen 
I gällande översiktsplan från 2006 anges att den plats som idag utgör parkering inte skall 
förändras. Samtidigt anges att den mark som är inom strandskydd och som nu föreslås som 
parkering skall fortsätta att vara obebyggd. I ÖP:n är marken angiven med prickad ljusgrön färg 
och betecknad som ”område för närrekreation”. Miljönämndens påstående att åtgärden inte 
strider mot den kommunala översiktsplanen stämmer inte. Det visar också att nämnden inte har 
varit tillräckliga i sitt utredningsarbete.  
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Med ledning av ovanstående anser Strandskyddarna att dispens har getts på ofullständigt 
beslutsunderlag. Samtidigt har inte nämnden tagit till sig lagstiftarens restriktiva syn på 
uppförande av anläggningar.    
 
 
Strandskyddarna 
 
 
 
Anita Åkermo 
 
 

 

Strandskyddarna - Nätverket för Bevakning av Byggnation i Skärgården - 
är en politiskt oberoende förening. Föreningen har som syfte, som namnet anger, att 
bevaka byggnation och annan verksamhet följer de strandskyddsbestämmelser som 
lagstiftningen föreskriver. Framförallt anser vi det avgörande för framtiden att 
allemansrätten tillvaratas vid våra stränder. Det handlar om att våra efterkommande 
generationer får rimliga möjligheter att kunna nå och vistas vid våra stränder. En viktig 
aspekt är också att bevara miljön vid stränderna med växt- och djurliv. 

 
 
 
 
 
 
 
 


