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Naturavdelningen
Robert Andersson

Enligt sändlista

Beslut om ändring av ordningsföreskrift för
Naturreservatet Ramsvikslandet i Sotenäs kommun
med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken (MB)
Beslut om ändring av ordningsföreskrift
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 30 § MB om ändring av följande
föreskrifter:

Tidigare lydelse:

Ersätts med följande:

Enligt Länsstyrelsens beslut 200601-20, dnr 511-19051-2002.
Nedanstående föreskrifter upphör
att gälla när föreliggande beslut
har vunnit laga kraft.
Det är förbjudet att;

Det är förbjudet att;

Ställa upp husvagn eller husbil.

1. Parkera motordrivet fordon,
husvagn eller liknande utanför
anvisade* parkeringsplatser. På
de anvisade parkeringsplatserna
får inte parkering och
uppställning av husvagn, husbil
eller liknande ske mellan kl.
00.00 och 04.00.
*)

Med anvisade menas de av
naturvårdsförvaltaren eller i skötselplanen
utpekade parkeringsplatserna. Vid vissa reservat
kan parkeringen behövas delas upp så att endast
vissa ytor är öppna för husbilar och
husvagnsekipage.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra
Götalands län
403 40 Göteborg

Regler om båtförtöjning saknas.

2. Förtöja båt mer än två dygn.

Campa och tälta.

3. Tälta på andra platser än de som
förvaltaren anvisat och

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

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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iordningställt och då högst två
dygn.
Framföra motordrivet fordon annat
än på anvisade vägar.

Terrängkörningslagen gäller varför
det inte behövs ordningsregler om
terrängkörning. Därför utgår
denna föreskrift.

Göra upp eld annat än på av
förvaltaren anvisad plats.

4. Elda på andra platser än i de
eldstäder som förvaltaren har
anvisat och iordningställt.
Förbudet gäller även
engångsgrillar men inte andra
medhavda grillar, gasol- och
spritkök eller liknande.

Redogörelse för ärendet
I många av länets naturreservat har antalet besökare ökat. Särskilt tydligt är
det i vissa av naturreservaten i Bohuslän och Dalsland. Under sommaren
och när det är badsäsong är reservatsparkeringarna fullbelagda. På senare år
har också antalet husvagnar och husbilar ökat på parkeringarna och många
väljer att ställa upp (campa används nedan som synonym) dessa för att
övernatta eftersom det är avgiftsfritt. När parkeringarna är fullbelagda ökar
också antalet fordon som parkerar och campar vid sidan av tillfartsvägarna
till naturreservaten.
Länsstyrelsen anser att det är positivt att fler väljer att besöka
naturreservaten men parkeringarna är inte planerade och dimensionerade för
att fungera som campingplatser för husbilar och husvagnar. Många av
husbilarna och husvagnarna har gasol eller andra brandfarliga ämnen vilket
också innebär en ökad brandrisk när fordonen står för tätt.
I anslutning till parkeringarna finns det ofta besökstoaletter. Det
förekommer att ägarna till fordonen tömmer sina latrinbehållare i toaletterna
vilket gör att de snabbt blir fulla. Det finns något eller några fall där latrin
har tömts i öppna diken utmed vägarna.
Länsstyrelsen och berörda kommuner har diskuterat möjliga lösningar för
att komma till rätta med campingen på parkeringarna och utmed
tillfartsvägarna. En lösning som Länsstyrelsen kan använda är att se över
reservatsföreskrifterna så att de utformas för att skapa en så hållbar lösning
som möjligt så att naturreservaten fortsätter att vara tillgängliga för flertalet
även i framtiden.
Vidare finns möjligheten att med stöd av trafikförordningen införa generellt
parkeringsförbud utom på anvisade platser. Det finns i dagsläget för
Ramsvikslandet. Det är Länsstyrelsen som i annan ordning prövar frågan
om införande av sådana parkeringsförbud.
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Länsstyrelsen bedömer att det inte räcker med att ändra föreskrifterna. Flera
andra åtgärder behöver ske parallellt för att upprätthålla en god service. Det
kan gälla till exempel information, skyltning, ställplatser för husbilar och
latrintömningsstationer i kommunen.
Ramsvikslandet har stora naturvärden och är ett uppskattat utflyktsmål för
sol och bad. Det är också ett populärt område för sportfiskare, botanister och
fågelskådare. Som strövområde bjuder området på vackra vidsträckta vyer,
spännande klättring och frisk luft. Äldre beräkningar har uppskattat att ca
100 000 personer årligen besöker naturreservatet, såväl bil- som båtburna.
Området är flitigast besökt under sommaren. Under denna period är det
mera slittåligt än på senhösten då vegetationstäcket blir känsligare för
tramp. Tidigt på våren kan fågellivet störas.
Ett nytt beslut om bildandet av Naturreservatet Ramsvikslandet fattades av
Länsstyrelsen den 20 januari 2006 främst med anledning av en utökning av
området samt revidering av skötselplanen. I beslutet sägs att fastighetsägare
och andra rättighetshavare bland annat måste annat tåla att vissa
anordningar som till exempel eldplatser iordningställs. I skötselplanen är
fyra platser för besökstoaletter utpekade och parkeringar ska finnas på fem
platser. Naturreservatet förvaltas av Västkuststiftelsen.

Ärendets handläggning
Länsstyrelsen inledde översynen med ett möte den 17 november 2018 i
Uddevalla stadshus där representanter från berörda kommuner och
Västkuststiftelsen medverkade. Det diskuterades olika sätt att komma till
rätta med de hårt belastade parkeringarna vid vissa av naturreservaten under
sommaren. Länsstyrelsen åtog sig att se över C-föreskrifterna som reglerar
allmänhetens nyttjande av naturreservaten.
Andra åtgärder som kommunerna kan behöva komplettera med är
information och service till bland annat husbilsägare. Vidare kan det
behövas regler och tillsyn med stöd av lokala ordningsstadgan vilket
kommunerna kan använda sig av.
Naturreservatet förvaltas av Västkuststiftelsen.
Föreliggande beslut har remitterats till berörd kommun, Naturvårdsverket,
Västkuststiftelsen, Västra Götalandsregionen och Turistrådet Västsverige.
Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningens länsförbund.
Sotenäs kommun tillstyrker i allt väsentligt förslaget till ändring av
föreskrifterna. För punkt 3 angående tältning föreslås att ordet tälta ersätts
med har tält uppsatt och att parkering med personbil över natten bör vara
möjligt. Synpunkter har även inkommit från Sotenäsgillet, Carl Johan Starck
och Mattias Larsson.
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Länsstyrelsens bedömning och motivering
Ändringarna av ordningsreglerna för allmänheten bedöms förenliga med
hushållningsbestämmelserna för mark- och vattenområden enligt 3 och 4
kap. MB och med den för området gällande översiktsplanen. Ändringen av
föreskrifterna bedöms heller inte vara mer långtgående än vad som krävs för
att upprätthålla en hållbar lösning för de parkeringar som hör till
naturreservatet och strider inte heller mot syftet med naturreservatet.
Länsstyrelsen bedömer att det ska vara möjligt att tälta på vissa platser
under en begränsad tid på två dygn. Platserna för tältning kan med fördel
placeras i nära anslutning till de befintliga toaletterna och på fastigheter som
ägs av Naturvårdsverket. Reservatsförvaltaren har i uppgift att anvisa
tältplatserna.
Beträffande eldning så nämns ordet eldplats i B-föreskrifterna där det i
korthet står att fastighetsägare och andra rättighetshavare måste tåla att olika
anordningar och åtgärder vidtas. Till dessa hör bland annat anordnande av
eldplatser, allt i enlighet med fastställd skötselplan. I C-föreskrifterna anges
att det är förbjudet att göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats.
I skötselplanen finns dock inga eldplatser utpekade men Länsstyrelsen
bedömer att det är förvaltarens uppgift att anordna eldstäder där det kan
anses lämpligt.
Framkommer det i den löpande förvaltningen att nya anordningar, till
exempel fler toaletter för besökare, behövs ska det ske i samråd med
Länsstyrelsen och berörd markägare. Vissa anordningar kan även komma att
behöva prövas enligt annan lagstiftning, till exempel Länsstyrelsens
bedömning till PBL.

Konsekvensutredning
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att de
föreslagna ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § MB innebär så
begränsade kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för
konsekvensutredning av regelgivning.

Upplysning om övrig lagstiftning
Utöver ordningsregler för allmänheten i naturreservat med stöd av 7 kap.
30 § MB finns bland annat följande bestämmelser som reglerar vad som
gäller vid vistelse i naturen generellt:
Nedskräpning regleras i 15 kap. 26 § MB.
Eldning omfattas av många olika lagar och regler som 13 kap. 6 §
brottsbalken, miljöbalken, ordningslagen (1993:1617) och lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor.
Körning av motorfordon i naturen regleras i terrängkörningslagen
(1975:1313).
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____________________________________

Kungörelse
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling och i Göteborgs-Posten och
Bohusläningen.
Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den dag som framgår av
kungörelsen i länets författningssamling och gäller omedelbart även om de
överklagas.
I detta ärende har avdelningschef Sven Swedberg beslutat. Naturvårdshandläggare
Robert Andersson har varit föredragande. I handläggningen har också medverkat
länsjurist Anders Hjalmarsson samt enhetschef Johan Jannert.
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Sven Swedberg
Robert Andersson

Sändlista:
Naturvårdsverket
Sotenäs kommun
Västkuststiftelsen
Turistrådet Västsverige
Tanums kommun
Strömstads kommun
Lysekils kommun
Naturskyddsföreningen Västsverige

Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen. Överklagandet ska dock skickas
eller lämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du med vanlig post är adressen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och
handlingarna till regeringen.
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick
del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du kontakta Länsstyrelsen.
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange


ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,



vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och
ärendets diarienummer, samt



hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska ändras.
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