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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2021-09-01 kl 09.30 - 11.40, samt på distans 
 

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande 
Yngve Larsson (L), 1:e vice ordförande, på distans 
 

Per-Arne Brink (S), 2:e vice ordförande, på distans 

Övriga deltagare Maria Bylund, miljöchef 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
Deltar på distans: 
Eveline Savik, förvaltningschef §§ 11-15 
Magnus Karlsson, miljöhandläggare §  
 
 

 

Justerare Yngve Larsson (L) 

Justering Kommunhuset, kansliet 2021-09-06 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Eva Abrahamsson   
Justerare    

 Yngve Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-09-01 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-09-07 - 2021-09-28. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 2(3)
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(4)
 

 
 

MNAU § 11  

Fastställande av dagordning 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott fastställer dagordningen. 
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Sid: 4(5)
 

 
 

MNAU § 12 

Miljöchefen informerar 
Arbetsutskottet informerades kort om bl.a. 

• Personalläget på miljöenheten 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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Sid: 5(6)
 

 
 

MNAU § 13 

Antagande av Rättviksmodellen - information 
Rättviksmodellen innebär att kommunal tillsyn faktureras i efterhand och präglas av dialog för 
kommuner som vill förbättra kommunikationen med sina företagare.  
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 6(7)
 

 
 

MNAU § 14 

Uppföljning av ärendebalans - information 
Arbetsutskottet informerades om ärendebalansen inom miljöenheten. Ärendebalansen följs upp 
månadsvis och indelas i kategorierna miljöskydd, naturvård, livsmedel och hälsoskydd. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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Sid: 7(8)
 

 
 

MNAU § 15 

Uppföljning av sommaren 2021 - information 
Arbetsutskottet informerades om de trängseltillsyner som genomfördes på serveringsställen  
under sommaren 2021. 
 
Under sommaren har även planerad livsmedelskontroll och tillsyn krogbuller genomförts. 
 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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Sid: 8(9)
 

 
 

MNAU § 16 

Konferenser och kallelser 
Följande konferenser och kallelser är aktuella; 

• Presidiedagar för miljö-, plan-, och byggnämnd, 12:e och 19:e oktober 2021 
 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott tar del av informationen. 
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Sid: 9(10)
 

 
 

MNAU § 17 MIMB 2021/1238 

Ansökan om strandskyddsdispens för ersättning av villavagnar med 
stugor på Ramsviks camping, fastigheten Ramsvik 3:1 i Sotenäs 
kommun 
Den 5 maj 2021 inkom en ansökan om strandskyddsdispens för att ersätta befintliga villavagnar mot 
campingstugor på fastigheten Ramsvik 3:1 i Sotenäs kommun. 10 villavagnar som är uppställda av 
campingen ska ersättas med 11 stugor. På platsen har det bedrivits camping sedan 1970-talet. Det 
generella strandskyddet infördes 1975. 
 
Villavagnarna har stått på platsen sedan år 2008 innan dess stod husvagnar uppställda på ytan. 
Befintlig detaljplanen för campingen ändrades år 2014 för att tillåta uppställning av villavagnar och 
stugor på den aktuella ytan. 
 
Sökanden har angett följande särskilda skäl: 

• redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften, 

• genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen, 

• behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området, 

 
Handläggare har inte besökt platsen eftersom inkomna handlingar är tillräckliga för att avgöra 
ärendet. Det finns särskilda skäl att ge strandskyddsdispens för ersättning av villavagnar med stugor 
på den aktuella platsen. 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-19 

Yrkande 

Yngve Larsson (L) och Per-Arne Brink (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att ge dispens. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Yngve Larsson och Per-Arne Brinks förslag och finner att 
arbetsutskottet antar detta. 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beslut 

Miljönämndens arbetsutskott ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för ersättning av  
10 villavagnar med 11 stugor på Ramsviks camping, fastigheten Ramsvik  3:1 i Sotenäs kommun, 
med stöd av 7 kapitlet 18 b § och 18 c § punkt 1 och 2 miljöbalken. 
 
Endast den yta som upptas av stugorna får tas i anspråk för ändamålet, enligt tjänsteutlåtande  
2021-08-19, bilaga 2.  
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Sid: 10(10)
 

 
 

forts. MNAU § 17 MIMB 2021/1238 

Sökande ska betala en avgift om 8400 kr motsvarande 8 timmars handläggning med stöd av 27 
kapitlet 1§ miljöbalken (1998:808) och av kommunfullmäktige fastställd taxa, faktura skickas 
separat. 

Villkor 
Åtgärden ska utföras i enlighet med inlämnade handlingar. 
 

Skäl till beslut, övrig upplysning och information 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott instämmer i skäl till beslut samt övrig 
upplysning och information framfört i tjänsteutlåtande 2021-08-19. 
 

Skickas till 

Sökande 
Länsstyrelsen 
Sotenäs - sbf@sotenas.se 
 
 

mailto:sbf@sotenas.se
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