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Länsstyrelsens översyn av strandskyddet i Karlskrona kommuns kust- och 
skärgård
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för människors tillgång till 
strandområden och för att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen, men kan 
utvidgas till högst 300 meter.

De områden med utvidgat strandskydd vi har idag i Blekinge kom till under mitten av 1900-
talet. År 2009 fick länsstyrelsen i uppdrag av regeringen att se över det utvidgade strandskyddet 
för länet. Om inga nya beslut om utvidgat strandskydd fattas, faller strandskyddet tillbaka på 
100 meter för samtliga land- och vattenområden i och med utgången av 2014.

Bakgrund

Länsstyrelsen beslutade den 21 januari 2015 (dnr 511-2099-14) om utvidgat strandskydd för 
Karlskrona kommuns kust- och skärgård.

Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen som den 15 juni 2016 beslutade att delvis 
ändra beslutet, inte ta upp ett av överklagandena till prövning och i övrigt avslå överklagandena 
(M2015/01156/Me).

Högsta förvaltningsdomstolen har med anledning av ansökan om rättsprövning genom dom den 
4 juni 2019 (Mål nr 5375-17)) upphävt regeringens beslut.

Regeringen har den 27 juni 2019 (M2019/01250/Me) beslutat att av formella skäl upphäva 
länsstyrelsen beslut och har lämnat ärendet åter till länsstyrelsen för ny behandling.

Möjlighet att yttra sig i nuvarande ärende

Nu har länsstyrelsen tagit fram ett förslag till beslut om utvidgat strandskydd för 58 områden i 
Karlskrona kommuns kust och skärgård. Förslaget är i huvudsak som det tidigare beslutet från 
den 21 januari 2015.

Beslutsförslaget med bilaga 1 och 2, som nu skickas ut på remiss ska hållas tillgängligt på 
följande platser:

- Länsstyrelsen i Blekinge län, Skeppsbrokajen 4, Karlskrona

- blekinge@lansstyrelsen.se
- Blekinge läns tidning
- Sydöstran
- Blekinge posten 
- Post och Inrikes Tidningar
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Länsstyrelsen emotser era synpunkter på förslaget senast den 15 januari 2020.
Ni kan skicka in era synpunkter per e-post blekinge@lansstyrelsen.se eller per 
postLänsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona. Ange ärende nr 511-2910-2019.

För det fall ni inte yttrar er kan ärendet ändå komma att avgöras.

Bilagor
1. Kartbilaga 1
2. Kartbilaga 2
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