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Postadress:
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Naturvårdsenheten
John Thorbäck

Naturvårdshandläggare
010-224 46 21

E-delgivning Tjörns kommun
samhallsbyggnad@tjorn.se

Stockeviks bad, bastu och fritidsförening
BBF@stockevik.net 

Beslut att pröva kommunalt beslut om 
strandskyddsdispens med dnr 2015/1963 på 
fastigheten Stockevik S3, Tjörns kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att pröva kommunens beslut om beviljad 
strandskyddsdispens beslutad 2016-12-14(dnr 2015/1963) på fastigheten Stockevik 
S3, Tjörns kommun med stöd av 19 kap 3 b § miljöbalken. 

Skälen för Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen ska pröva en kommuns beslut att ge dispens från strandskyddet i 7 
kap. 15 § miljöbalken om det finns skäl att anta att

1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller

2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i 
ärendet. 

Länsstyrelsen behöver närmare granska det särskilda skäl som anförs som skäl för 
dispens. Länsstyrelsen behöver särskilt titta på om det finns någon redovisning av 
om anläggningen skulle gå att placera utanför strandskyddat område, alternativt på 
en bättre plats inom strandskyddat område. Länsstyrelsen behöver också utreda om 
den dispensgivna anläggningen behöver ha den utformning och omfattning som 
kommunen har lämnats dispens för.

Länsstyrelsen kan komma att upphäva dispensen om förutsättningar för dispens 
saknas. 

Upplysningar
Länsstyrelsen rekvirerar för sin prövning härmed kopia på samtliga handlingar i 
ärendet från kommunen. Handlingarna ska vara Länsstyrelsen tillhanda inom två 
veckor.
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Sökanden ges härmed möjlighet att lämna synpunkter till Länsstyrelsen senast två 
veckor från det beslutsdatum som anges i detta beslut. Uteblivet svar förhindrar 
inte fortsatt handläggning. Sökande uppmanas speciellt att lämna uppgifter om 
varför inte alternativa placeringar varit möjliga. Detta eftersom Länsstyrelsen tagit 
del av en skrivelse som antyder att alternativ placering erbjudits på andra sidan 
viken.

Märk handlingar och eventuellt yttrande med följande diarienummer 526-993-2017

Detta beslut kan inte överklagas (19 kap 3 b § miljöbalken).

I detta ärende har Eva Olsen beslutat och John Thorbäck varit föredragande. 

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Eva Olsen

John Thorbäck

Kopia med mottagningsbevis:
Stockeviks bad, bastu och fritidsförening, kajsa.nordstrom@tele2.se
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