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Miljöenheten	Sotenäs	kommun	

Överklagande av beslut: Ansökan om strandskyddsdispens för bastu, 
HOVENÄS 1:231 i Sotenäs kommun 

Det är med uppgivenhet och bestörtning som Hovenäsets Intresseförening tagit del av 
Miljönämndens beslut 2019-02-27, att avslå ansökan om dispens för byggande av allmän 
gemensamhetsbastu. Det kan knappast ha varit lagstiftarens syfte, att strandskyddslagen 
skulle hindra utbyggnad av infrastruktur i glesbygden och Miljönämndens beslut gör just 
detta! Hovenäset är ett samhälle som är under stark utveckling och gemensamma satsningar 
som ökar samhällets attraktivitet är avgörande för utvecklingen av samhället. 
Hovenäsets Intresseförening överklagar därför: 
 
Till Länsstyrelsen, avslaget till strandskyddsdispens på fastigheten HOVENÄS 1:321 i 
Sotenäs kommun. Vi utgår ifrån att Miljönämnden överlämnar ansökan, med senare 
kompletteringar och denna inlaga till Länsstyrelsen. Vi ber att återigen få påpeka att Sotenäs 
kommun tillstyrkt arrende av marken, samt att byggnadsnämnden beviljat bygglov för 
bastubyggnaden. 
 
Till Miljönämnden, beslutet att påföra Hovenäsets Intresseförening en avgift på 8.080 kr. 
Detta är ett ärende som gravt misskötts av Sotenäs kommun och Miljönämnden! Ärendet 
initierades i samförstånd med Hovenäsets Intresseförening och företrädare (politiker och 
tjänstemän) för Tekniska nämnden 2015. Den inlämnade ansökan felbehandlades av Sotenäs 
kommun och en lägre tjänsteman gav Intresseföreningen ett procedurtekniskt felaktigt beslut, 
vilket vi överklagade och gavs rätt för. Inför förnyad dispensansökan hade vi ett positivt 
samråd med Byggnadsnämnden och Miljönämnden, då det indikerades att handläggningen 
skulle kunna uppgå till 3-4.000 kr. Miljönämnden har dragit ärendet i långbänk, vägrat att 
fatta beslut i ärendet med mera. noteras skall att Byggnadsnämnden skött sin del av ärendet 
klanderfritt, och också givit bygglov. 
Intresseföreningen anser att det är Miljönämnden som istället borde utge kompensation till 
Hovenäsets Intresseförening, för det klandervärda hanterandet av ansökan. 
Vi anser att handläggningsavgiften kraftigt skall reduceras och att det är stötande att en ideell 
samhällsförening totalt skall betala drygt 11.000 i kommunala avgifter, för detta ärende, vilket 
motsvarar 25% av föreningens intäkter. 
 
För Hovenäsets Intresseförening 
 
Bruno Hedlund	
Ordförande	


