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Länsstyrelsens i Västmanlands län föreskrifter enligt 7 kap. 14 §
miljöbalken (1998:808) om utvidgat strandskyddsområde i
Västmanlands län;
Beslutat den 17 mars 2014 (511-4985-12).
Länsstyrelsen beslutar att utvidga strandskyddsområdet i Västmanlands län på fastland och
alla öar i Mälaren, Hjälmaren, Dalälven, Åmänningen och Långsvan till högst 300 meter från
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, enligt motivering och avgränsning i bilagorna 1-8
inklusive kartor.
Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 14 § miljöbalken.
Länsstyrelsen beslutar även att följande övergångsbestämmelser ska gälla:
1. Fastigheter med gällande beslut om bygglov enligt plan och bygglagen som meddelats
senast dagen för detta beslut gäller under sin genomförandetid (9 kap. 43 § plan och
bygglagen) utan hinder av detta beslut om utvidgat strandskydd.
2. Fastigheter med gällande beslut om förhandsbesked enligt plan och bygglagen, som
meddelats senast dagen för detta beslut, undantas från beslutet om utvidgat
strandskydd. Undantaget gäller under förhandsbeskedets och efterföljande bygglovs
genomförandetid enligt punkten 1 (9 kap. 18 § plan och bygglagen).
3. Mark som avstyckats för bebyggelseändamål (3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen)
efter den 31 december 2009, undantas från beslut om utvidgat strandskydd i två år från
dagen för detta beslut. Bygglov som meddelas med stöd av denna bestämmelse gäller
under sin genomförandetid enligt punkten 1.
Detta beslut gäller omedelbart även om det överklagas. Härmed upphör Länsstyrelsens beslut
om utvidgat strandskydd från den 25 januari 1967 i Västmanlands län (resolution IIIG6-121964) att gälla.
Strandskyddsdispenser fattade i enlighet med avgränsningen enligt äldre beslut om utvidgat
strandskydd anses giltiga även enligt detta beslut.
Delgivning genom kungörelse

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 47 § delgivningslagen (2010:1932) att delgivning av
beslutet till sakägarna ska ske genom kungörelse och att beslutet ska hållas tillgängligt på
följande platser:




På Länsstyrelsen i Västmanlands län, Receptionen, Västra Ringvägen 1, Västerås,
På Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/vastmanland

Meddelande om detta och om beslutets huvudsakliga innehåll kommer att föras in i Post- och
inrikes tidningar samt i ortstidningar i Västmanlands län (Ingress media i Västmanlands län:
Västmanlands läns Tidning (VLT), Bärgslagsbladet/Arbogatidning, Fagersta posten, Sala
Allehanda, Avesta tidning).
Kungörelsedelgivning av beslutet sker två veckor efter dagen för detta beslut.
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