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Överklagande i fråga om utvidgat strandskydd för Borlänge
kommun
Regeringens beslut
Regeringen ändrar Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut den 13 augusti 2015
endast på så sätt att det utvidgade strandskyddsområdet från
Övre Milsbosjön på fastigheterna Borlänge Milsbo 5:10, Borlänge Milsbo
13:4 och Borlänge Svedgården 3:1 samt det utvidgade s tran dskyddsområdet
från Nedre Milsbosjön på fastigheten Borlänge Milsbo 8:3 upphävs.
Överklagandena avslås i övrigt.
Länsstyrelsen ska kungöra regeringens beslut i enlighet med 27 § förordning
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Ärendet
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutade den 13 augusti 2015 om utvidgning av
strandskyddsområden i Borlänge kommun, se bilagan.

har överklagat beslutet.
och
yrkar
i första hand att strandskyddet inte ska utvidgas kring Övre Milsbosjön, i
andra hand att strandskyddet på deras fastigheter inte ska utvidgas. De hat i
huvudsak likalydande skrivelser framfört bl.a. följande. Motiveringarna är
otydliga och oklara vilket gör beslutet svårbegripligt. Underlaget är undermåligt och lever inte upp till lagens krav. Det föreligger inga särskilda skäl
för att utvidga och det befintliga generella strandskyddet är tillräckligt. Det
saknas ett tydligt faktaunderlag, en tydlig värdebeskrivning och tydligt
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beslutsmotiv varför just deras fastighet måste omfattas. Länsstyrelsen har
inte tagit tillräcklig hänsyn till enskilda intressen. Det finns inga faktabaserade bevis för att ett utökat strandskydd kommer minska övergödningen. Vill man minska övergödningen finns det andra sätt. Dessutom är
den stora övergödaren jordbruket som inte begränsas av strandskyddet.
Ingenstans beskrivs varför Borlänge kommun måste ha bättre kontroll över
landskapet och byggnation och varför övrig lagstiftning med bygglov,
anmälningsplikt mm. inte räcker. Inte heller framgår varför 100 meter
strandskydd inte är tillräckligt. Kontroll är inte detsamma som att säkerställa
strandskyddets huvudsyften. Det framgår inte varför man gjort specifika
ställningstaganden gällande gränserna. På deras fastigheter, som i huvudsak
består av åkermark, har strandskyddet satts till cirka 150 till 200 meter. Detta
är inte orörd mark. Åkermarken anses som exploaterad mark där jordbruk
utgörs av pågående verksamhet. Det finns inga speciella naturvärden i den
aktuella strandzonen. Allmänheten får varken mer eller mindre tillgång till
strandzonen oavsett om strandskyddet är utökat. Utvidgningen får
ekonomiska konsekvenser då den hindrar fastigheterna att utvecklas. Det är
ett stort intrång i den enskildes intressen och inskränkningen går längre än
vad som behövs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. I övrigt hänvisar
de till vad de tidigare framfört hos länsstyrelsen.
och
har framfört bl.a. följande.
De överklagar för att klarlägga att inga hinder föreligger för en fortsatt
utveckling av jordbruksföretaget även om anläggningar som behövs för jordoch skogsbruk är undantagna strandskyddsbestämmelserna. Gränsen för
strandskydd inbegriper gårdscentra och viktiga centrala byggnader för
gårdens nuvarande och framtida drift och utveckling. De naturvärden som
bör beaktas är bara sådana som har med vattnet och närheten till vattnet att
göra. Länsstyrelsen måste visa att naturvärden knutna till vattnet inte kan
tillgodoses med 100 meter strandskydd. Det finns stigar och vägar inom
100 meter från stranden så allmänhetens tillgång torde därmed vara tryggad.
Överklagandet gäller också att det tillkommit strandskydd efter den bäck
som rinner mellan Övre och Nedre Milsbosjön. Bäcken är delvis kulverterad
och mindre vattendrag ska inte påföras strandskydd. De yrkar därför att
strandskyddet efter bäcken tas bort. Generellt strandskydd på 100 meter ska
gälla för framtida beslut. För undantag från denna huvudregel ska mycket
starka skäl föreligga. Det finns inget i beslutet som påvisar behovet av utökat
strandskydd till 200 meter. I det fall beslutet om utökat strandskydd står fast
yrkar de att lantbrukets ekonomibyggnader som finns inom strandskyddat
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område ges en generell dispens. Där strandskyddet omfattar betesmarker
förutsätter de att anordningar som behövs för betande djur får anläggas utan
dispensansökningar och kostnader för detta.
Länsstyrelsen har yttrat sig i ärendet och framfört bl.a. följande. Vad gäller
överklagandet av
och
vill
länsstyrelsen förtydliga att det generella strandskyddet markerats på den till
beslutet bilagda kartan och att alla sjöar och vattendrag i länet omfattas av
strandskydd. Övre och Nedre Milsbosjöarna har belastats med höga halter
fosfor vilket lett till övergödning. Av den rapport som länsstyrelsen tagit
fram inför arbetet med åtgärdsprogram inom EU:s ramdirektiv för vatten
föreslås åtgärder inom jordbruket för att Övre och Nedre Milsbosjöama ska
uppnå god status. Åtgärderna riktar sig till stor del mot att reducera källorna
till fosfor eller att minska ytavrinningen. Det utvidgade strandskyddet vid
Milsbosjöama bidrar till att kontrollera verksamheter som på ett betydande
sätt kan påverka det känsliga växt- och djurlivet i strandområdet. Länsstyrelsen anser att kontroll av bebyggelse och annan exploatering i området bidrar
till att säkerställa strandskyddets syften i området. Vad gäller klagandenas
fastigheter anser länsstyrelsen att åkermark inte ska betraktas som exploaterad mark som saknar betydelse för strandskyddets syften. I och med att
strandskyddet inte utgör hinder för pågående markanvändning såsom jordbruk finner länsstyrelsen, även efter avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen, det motiverat att utvidga strandskyddsområdet i aktuella områden.
och
samt
har därefter kommit in med skrivelser.

och

Skälen för regeringens beslut

Regeringen har i detta ärende endast att pröva länsstyrelsens beslut att utvidga strandskyddsområden i Borlänge kommun. Frågor som rör upphävande av det generella strandskyddet eller dispens från strandskyddet
prövas således inte inom ramen för detta ärende.
Strandskydd gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och
vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Enligt 7 kap. 14 § andra stycket miljöbalken får länsstyrelsen i det
enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter
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från. strandlinjen om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets
syften.
Regeringen finner inte att det framkommit några omständigheter som innebär att länsstyrelsens beslut inte tillkommit i laga ordning.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
Länsstyrelsen har i huvudsak motiverat utvidgningen av strandskyddet vid
Övre och Nedre Milsbosjöarna med att den bidrar till att kontrollera verksamheter som på ett betydande sätt kan påverka det känsliga växt- och djurlivet i strandområdet. Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande.
Nedre Milsbosjön är en av Dalarnas mest eutrofierade sjöar och Övre
Milsbosjön visar tecken på eutrofiering. För att komma tillrätta med
eutrofieringen har krav på åtgärder riktats till såväl jordbruksföretag som
avlopp från enskilda hushåll. Länsstyrelsen har i det överklagade beslutet
konstaterat att jord- och skogsbrukets påverkan på landskap och vattenkvalitet hanteras genom andra lagregler än strandskydd men att Borlänge
kommun uppgett att strandskyddet bidragit till att minska bebyggelsetrycket
och bevara förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv kring sjöarna. Olika
verksamheter har kunnat kontrolleras inom ramen för dispens från strandskyddet -vilket medfört bättre kontroll på landskap och indirekt på vattenkvaliteten.
Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen finner regeringen
att det inte framkommit tillräckliga skäl för att utvidga strandskyddsområdet
vid Övre och Nedre Milsbosjön på de i ärendet aktuella fastigheterna. Överklagandena av
bör därför delvis
bifallas och länsstyrelsens beslut ändras så att det utvidgade strandskyddsområdet från Övre Milsbosjön på fastigheterna Borlänge Milsbo 5:10,
Borlänge Milsbo 13:4 och Borlänge Svedgården 3:1 samt det utvidgade
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strandskyddsområdet från sjön Nedre Milsbosjön på fastigheten Borlänge
Milsbo 8:3 upphävs. Överklagandena avslås i övrigt
På regeringens vägnar

Karolina Skog
„......„.

Birgitta Tuominen Olmedo
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Naturvårdsenheten
Hannah Brandin
Tel 010-225 03 22
hannah.brandin@lansstyrelsen.se

Beslut om utvidgning av
strandskyddsområden i Borlänge kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 14 § andra stycket miljöbalken (1998:808) att
strandskyddsområdet ska vara utvidgat, utöver 100 meter, på följande områden i
Borlänge kommun:
1. Övre och Nedre Milsbosjöarna. Strandskyddet utvidgas enligt karta bilaga 1.
2. Gimmen. Strandskyddet utvidgas enligt karta bilaga 2.
3. Stora Vittsjön. Strandskyd-det utvidgas enligt karta bilaga 3.
Observera att kartorna visar avgränsningen för både det generella strandskyddet på 100
meter samt det utvidgade strandskyddet på land. Generellt strandskydd ut i vattnet är
inte markerat. Avgränsningarna kommer även att finnas digitalt på Länsstyrelsens
hemsida.

Upplysning
Strandskydd innebär att nya byggnader inte får uppföras, befintliga byggnaders
användning inte får ändras och andra anläggningar eller anordningar som hindrar eller
avhåller allmänheten inte får utföras. Strandskyddet innebär även att åtgärder som
väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- och djurarter inte får vidtas.
Enligt 7 kap. 16 § miljöbalken omfattar strandskyddet inte byggnader, anläggningar,
anordningar eller åtgärder som behövs för de areella näringarna (bl.a. jord- och
skogsbruk) och som inte tillgodoser bostadsändamål. En förutsättning är att aktuella
byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder för sin funktion måste finnas eller
vidtas inom strandskyddsområdet d.v.s. en annan lokalisering är inte möjlig. Pågående
markanvändning såsom jord- och skogsbruk kan alltså fortgå utan hinder i strandskyddat
område vilket t.ex. innebär att man kan sätta upp strängsel för djur och göra uttag av
skogsråvara och avverkning när det är aktuellt.

Länsstyrelsen Dalarna
Postadress 791 84 FALUN
Besöksadress Åsgatan 38

Telefon 010-22500 00

Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna

Fax 010-225 01 10

E-post dalarna@lansstyrelsen.se

Plusgiro 688 19-2
Bankgiro 5050-5858
Orgnr 202100-2429
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Någon rätt till ersättning för ägare och innehavare av särskild rätt till marken med
anledning av ett beslut att utvidga strandskyddsområdet föreligger inte (31 kap. 4 §
miljöbalken).
Det generella strandskyddet, 100 meter från strandlinjen upp på land och ut i vattnet,
gäller överallt där strandskyddsområdet inte är utvidgat och det inte har blivit upphävt
genom särskilda beslut.

Bakgrund
Strandskydd har, i någon form, funnits i Sverige sedan 1940-talet. Initialt omfattade
strandskyddet ett verktyg för att säkra allmänhetens tillgång till platser för friluftsliv och
bad. Det generella strandskyddet, som omfattar 100 meter från strandlinjen upp på land
samt ut i vattnet, infördes 1975. I och med att naturvårdslagen ändrades 1994, tillkom
ytterligare ett syfte till strandskyddet som gäller skydd för strandzonens växt- och djurliv.
Strandskyddets syfte är idag att stränder långsiktigt ska tryggas för allemansrättslig
tillgång samt att goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten ska bevaras.
Strandskyddets betydelse för såväl friluftslivet som den biologiska mångfalden bidrar till
uppfyllelse av flera av de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen. Strandskyddet är ett
generellt skydd och gäller i hela landet. Bestämmelserna gäller oavsett om området är täteller glesbebyggt, om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte och oavsett vilka
naturtyper eller arter som finns i området. Det Skyddade området är normalt 100 meter
från strandkanten både på land och i vattenområdet. En utvidgning kan göras upp till 300
meter om det behövs för att tillgodose att något av strandskyddets syften säkerställs.
Från och med den 1 juli 2009 ändrades bestämmelserna om strandskyddet i miljöbalken
Enligt regeringens proposition 2008/09:119 om strandskyddet och landsbygdsutveckling
innebär de nya bestämmelserna i miljöbalken att kravet skärps för att få utvidga ett
område som omfattas av generellt strandskydd. Utvidgat strandskydd ska finnas där det
behövs för att säkerställa strandskyddets syften. I och med detta har länsstyrelserna av
regeringen fått i uppdrag att se över äldre beslut för utvidgade strandskyddsområden.
Utvidgat strandskydd inom länet gäller, efter den 31 december 2014, endast om
utvidgningen har beslutats med stöd av den nya bestämmelsen.

Redogörelse för ärendet
Inom Borlänge kommun råder sedan den 3 december 2014 utvidgat strandskydd vid
följande platser:
Granön i sjön Run n
Stora och Lilla Holmsjöarna.
Kårtyllasj ö arn a.
Dalsjön
Enligt översiktsplanen för Falun-Borlänge kommun (antagen den 17 juni 2014) anser
Borlänge kommun att utvidgat strandskydd om 300 meter ska råda på öar i R-unn. I övrigt
anser kommunen att utvidgat strandskydd om 200 meter ska råda vid Stora och Lilla
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Holmsjöarna, Kårtyllasjöarna, Milsbosjöarna, Dalsjön, Gimmen och Stora Vittsjön. Sjön
Gimmen delas med Gagn.efs kommun som i sin samrådsversion av tematiskt tillägg till
översiktsplan gällande landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) redovisat LIS —
område vid sjön Gimmen. Borlänge kommun hade synpunkter under samrådet angående
detta.
•Länsstyrelsen har den 16 juni 2014 skickat ut ett förslag till beslut på remiss om nya
utvidgade strandskyddsområden i Borlänge kommun. Förslaget har delgivits genom
kungörelser den 23 juni 2014 i Dalarnas Tidningar, Dalademokraten och Post- och Inrikes
Tidningar. Förslaget har hållits tillgängligt i kommunens lokaler samt på Länsstyrelsens
hemsida.
Vad gäller områdena Granön i sjön Runn, Stora och Lilla Holmsjöarna, Kårtyllasjöarna
och Dalsjön inkom få negativa remissvar varför Länsstyrelsen bedömde att beslut om
utvidgat strandskydd kunde tas. Den 3 december 2014 beslutade Länsstyrelsen att
utvidgat strandskydd råder vid dessa platser.
Vad gäller områdena vid Övre och Nedre Milsbosjöarna, Gimmen och Stora Vittsjön
inkom ett flertal synpunkter från allmänheten:

Remissvar gällande Övre och Nedre Milsbosjöarna
1. Lantmäteriet 2014-06-27
Gällande Övre Milsbosjön efterfrågar Lantmäteriet att avgränsningen borde
anpassas till befintliga vägar i området. Det är opraktiskt och omotiverat att
strandskydd ska gälla på ovansidan av vägarna inne bland befintlig bebyggelse.
Länsstyrelsens bemötande
Anpassningar av gränsen har genomförts för att följa skogsbilvägar samt
bebyggda fastigheter som ligger i yttre gränsen av utvidgat strandskyddsområde.

2. Fastighetsägare vid Milsbo 2014-08-28
Fastighetsägare vid Milsbo har sammanfattningsvis framfört följande. För flera av
Milsbos fastighetsägare upplevs det utvidgade strandskyddet som ett övertramp
mot äganderätten. Det kan leda till att fastigheten minskar i Värde. Äganderätten
är en förutsättning för långsiktigt företagande och boende på landsbygden och
strandskyddet påverkar möjligheterna till försörjning. Det är ytterst viktigt att
den som äger en fastighet på landet måste kunna få fortsätta att vårda och
utveckla sina verksamheter.
Med ovanstående bakgrund framförs:
Fastighetsägarna vid Milsbo tillstyrker i denna skrivelse beslut att upphäva det
tidigare strandskyddet för Milsbosjöarna. Om det finns skäl att skydda särskilda
naturvärden finns andra skyddsformer som berättigar markägarna till ersättning.
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Fastighetsägarna anser även att det är olyckligt att fastighetsägare som drabbats
ej tillskrivits personligen om remissen och att kunskap om remissen måste
inhämtas via andra kanaler.
Skrivelsen har undertecknats av 37 personer. Kontaktperson är
, tel:
eller
Länsstyrelsens bemötande
Beslutet omfattar sammantaget områden som behövs för att långsiktigt
säkerställa syftena med strandsk.yddet. Vid prövning av frågor om utvidgat
strandskyddsområde ska enligt 7 kap. 25 § miljöbalken hänsyn även tas till
enskilda intressen. Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
finner Länsstyrelsen att beslutet inte går längre än vad som krävs för att syftet
med strandsk.yddet ska tillgodoses. Länsstyrelsen vill särskilt påtala att
strandsk.yddsbestämmelserna inte innebär något hinder mot pågående
markanvändning såsom jordbruk.

Länsstyrelsen har i processen med utvidgat strandsk.ydd valt att delge berörda
kännedom om aktuella områden med hjälp av kungörelsedelgivning. Anledningen
till detta är delvis att markägarantalet är så pass stort att delgivning till var och
en av berörda skulle vara alltför kostsamt och tidskrävande. Förfarandet följer
gällande lagregler om hur delgivning kan ske.
Länsstyrelsen bedömer att det är motiverat att besluta om utvidgat strandskydd
vid Övre Milsbosjön samt den norra delen av Nedre Milsbosjön då det bidrar till
att kontrollera verksamheter som på ett betydande sätt kan påverka det känsliga
växt- och djurlivet i strandområdet. Ytterligare motiv till beslutet finns under
rubriken "Motiv för beslut om utvidgning av strandsk.ydd 1. Övre och Nedre
Milsbosjöarna".
3.

och
fastighetsägare Milsbo 13:4 och 5:10. 2014-08-29
och
har sammanfattningsvis framfört följande:
anser att utökat strandskydd är en påtaglig inskränkning ur
äganderättsperspektiv och bör hanteras med största varsamhet från
myndighetens sida. Vi
) har framfört våra synpunkter
tidigare till Borlänge kommun i samband med upprättandet av ny översiktsplan
men i det särskilda utlåtandet besvaras vi mycket kort att sjön är
föroreningskänslig.
Att i svepande drag hänvisa till hög näringsbelastning räcker inte för att motivera
ett utökat strandsk.ydd. Länsstyrelsen konstaterar dessutom att åtgärder
vidtagits och frågan är om inte alla avlopp är åtgärdade eller borde vara det.
Länsstyrelsen konstaterar vidare att näringsbelastningen beror på jordbruket.
Jordbruket begränsas inte av strandsk.yddet varför ett utökat skydd blir en logisk
kullerbytta. Argumentationen blir för medborgaren obegriplig.
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Den bifogade kartskissen kan ur ett rättsligt perspektiv inte accepteras.
Skalstocken är fullständigt fel och ibland är avståndet till vattnet mindre och
ibland mer. Linjen skär genom byggnader och viker av utan synbara motiv. Det
ger en känsla av godtycklighet och rättsosäkerhet och spär på intrycket av ett
otillräckligt beslutsunderlag. Man ska betänka att Länsstyrelsens beslut kraftigt
påverkar många medborgarnas liv och att en avvägning mellan allmänna och
enskilda intressen inte verkar ha gjorts eller i vart fall inte redovisats.
Den viktigaste frågan måste vara huruvida en ny bebyggelse eller andra åtgärder
inom gränsen 100 till 300 meter från sjön kommer påverka djur- och växtliv
negativt eftersom det kn appast rör sig om det rörliga friluftslivet. Med dagens
krav på byggande kommer det knappast göra det. Det kan till och med tänkas att
det förbättrar betingelserna för dem. Man ska dessutom betänka att
förhållandena kring sjön varierar avsevärt och att bedömningsgrunderna därmed
bör anpassas till verkligheten i stället för att införa en schablonmässig gräns.
Byarna Milsbo och Dalviksberg borde kunna göras till LIS-områden i syfte att
underlätta för människor att bo och leva på landsbygden. Det är fullt möjligt att
bygga hundra meter från vattnet utan att sjön påverkas vilket det finns många
. exempel på.
Vi kan självklart se fördelar med ett utökat strandskydd men beslutet måste
grunda sig på vad som är rimligt och förenligt med lagens mening och grundade
på väl underbyggda sakskäl. Vi anser oss ha rätt till att det tas fram ett betydligt
bättre underlag för Länsstyrelsens beslut.
har även påtalat att han har en fastighet på Granö i sjön RODD
anser att det vore intressant att få det ytterligare belyst hur naturvårds och
friluftsliv gynnas av ett utvidgat strandskydd.
Länsstyrelsens bemötande
Beslutet omfattar sammantaget områden som behövs för att långsiktigt
säkerställa syftena med strandskyddet. Vid prövning av frågor om utvidgat
strandskyddsområde ska enligt 7 kap. 25 § miljöbalken hänsyn även tas till
enskilda intressen. Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
finner Länsstyrelsen att beslutet inte går längre än vad som krävs för att syftet
med strandskyddet ska tillgodoses. Länsstyrelsen vill särskilt påtala att
strandskyddsbestämmelserna inte innebär något hinder mot pågående
markanvändning.

Länsstyrelsen bedömer att det är motiverat att besluta om utvidgat strandskydd
vid Övre Milsbosjön samt den norra delen av Nedre Milsbosjön då det bidrar till
att kontrollera verksamheter som på ett betydande sätt kan påverka det känsliga
växt- och djurlivet i strandområdet. Kommunens ståndpunkt, som även vidhållits
i ett andra yttrande där era synpunkter bifogats, väger tungt i beslutet.
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Ytterligare motiv till beslutet finns under rubriken "Motiv för beslut om
utvidgning av strandskydd 1. Övre och Nedre Milsbosjöarna".
Aktuell karta har reviderats och anpassningar av gränsen har genomförts för att
följa skogsbilvägar samt bebyggda fastigheter som ligger i yttre gränsen av
utvidgat strandskyddsområde. Avgränsningen kommer även att finnas digitalt på
Länsstyrelsens hemsida.
Vad gäller områdets lämplighet som LIS-område hänvisar Länsstyrelsen till
Borlänge kommun som är den instans som kan peka ut ett sådant område.
Vad gäller Granö så hänvisar Länsstyrelsen till den beskrivning och motivering
som finns angående utvidgat strandskydd i Falu kommun beslut 2014-12-03 dnr
526-1503-2014.
4.

ch

fastighetsägare Svedgården 3:1. 2014-09-

01
och
har sammanfattningsvis framfört följande
Vi har förmånen att bo och verka i en vacker miljö vid Övre Milsbosjön och är
mycket angelägna om att sjön inte utvecklas negativt ur näringssynpunkt. Vi har
idag enbart vallodling på vår åkermark och fastighetens enskilda avlopp är,
liksom övriga runt sjön, ombyggt enligt anvisning
Förslaget om fortsatt utökat strandskydd i Övre Milsbosjön är dock obegripligt för
oss. Länsstyrelsen motiverar sitt förslag till utökat strandskydd med att sjön har
hög näringsbelastning. Hög näringsbelastning beror främst på jordbruket vilket ej
begränsas av strandskyddet. Vidare ställer vi oss frågan hur ny bebyggelse eller
andra åtgärder inom gränsen för 100 till 300 meter från sjön skulle påverka sjöns
näringsbelastning negativt med tanke på den teknik som finns tillgänglig idag.
Ett utökat strandskydd är en uppenbar inskränkning i äganderätten och måste
grunda sig på vad som är överensstämmande med lagens mening och grundade på
väl underbyggda sakskäl. Vi anser därför att det behövs ett bättre underlag för
Länsstyrelsens beslut.
Länsstyrelsens bemötande
Beslutet omfattar sammantaget områden som behövs för att långsiktigt
säkerställa syftena med strandskyddet. Vid prövning av frågor om utvidgat
strandskyddsområde ska enligt 7 kap. 25 § miljöbalken hänsyn även tas till
enskilda intressen. Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
finner Länsstyrelsen att beslutet inte går längre än vad som krävs för att syftet
med strandskyddet ska tillgodoses. Länsstyrelsen vill särskilt påtala att
strandskyddets gränser i området anpassats till befintliga vägar och bebyggelse
och maximalt uppgår till 200 meter.
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Länsstyrelsen bedömer att det är motiverat att besluta om utvidgat strandskydd
vid Övre Milsbosjön samt den norra delen av Nedre Milsbosjön då det bidrar till
att kontrollera verksamheter som på ett betydande sätt kan påverka det känsliga
växt- och djurlivet i strandområdet. Kommunens ståndpunkt, som även vidhållits
i ett andra yttrande där era synpunkter bifogats, väger tungt i beslutet.
Remissvar gällande sjön Gimmen
1. Lantmäteriet 2014-06-27
Lantmäteriet har sammanfattningsvis framfört följande:
Gällande sjön Gimmen påtalas att avgränsningen borde anpassas till befintliga
skogsbilvägar i området. Det är opraktiskt om gränsen kryssar fram och tillbaka
vid skogsbilvägen.
Länsstyrelsens bemötande

Anpassningar av gränsen har genomförts för att följa skogsbilvägar samt
bebyggda fastigheter som ligger i yttre gränsen av utvidgat strandskyddsområde.
2.

och
fastighetsägare Gimsbärke 58:7 2014-08-21
Fastigheten ligger vid sjön Gimmen
och
har sammanfattningsvis framfört följande:
Kommun och länsstyrelse ska tydliggöra (markera) att markägarna är skyldiga
att hålla den gamla strandstigen och andra stigar, som har varit tillgängliga för
allmänheten under lång tid, öppna och tillgängliga. Detta gäller såväl Borlänge
som Gagnets kommun.
Länsstyrelsens bemötande

Borlänge kommun har i sitt yttrande kommenterat att kommunen har skyldighet
att genom tillsyn beivra intrång och överträdelser i strandskyddet från markägare
och andra.
3. Gagnefs kommun 2014-08-28
Gagnes kommun har inget att invända mot förslaget under förutsättning att det
inte leder till krav på utvidgat strandskydd vid sjön Gimmens stränder inom
områden lämpade för landsbygdsutveckling i strandn.ära lägen i Gagnets kommun.
Länsstyrelsens bemötande

Länsstyrelsen bedömer att utpekande av utvidgat strandskydd i en del av en
större sjö inte per automatik medför att LIS-områden inte kan skapas i en annan
del.
4. Stugägare/markägare vid Gimmen 2014-08-28
Stugägare/markägare vid Gimmen har sammanfattningsvis framfört följande:
Svaret omfattar den del av ny sträckning som går från Lövgrens Kerstis fäbod och
i västlig riktning fram mot Gagnets kommungräns:
Området är exploaterat med fastigheter så utökning av strandskyddet kommer
inte att förenkla allmänhetens möjligheter att nå strandlinjen. Vi anser att de
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stigar som ger allmänheten möjlighet att gå runt sjön ryms inom det generella
strandskydd på 100 meter som gäller idag. Att utvidga strandskyddet från 100200 meter för att förhindra t ex. nybyggnation kommer inte att göra någon
skillnad då dessa nybyggnationer skulle hamna ovanför dagens befintliga stigar.
Skrivelsen har undertecknats av 19 personer. Kontaktperson är
som nås via
tel:
eller

Länsstyrelsens bemötande
Gränsen för utvidgat strandskydd har ändrats på så sätt att området väster om
Lövgrens Kerstis fäbod inte ingår. Det generella strandskyddet på 100 meter
bedöms vara tillräckligt i området där det finns flest fritidshus närmast

strandlinjen.
5. Bergvik Skog AB (nedan förkortat Bergvik) 2014-09-01
Bergvik har sammanfattningsvis framfört följande:
Aktuellt förslag berör Bergvik marker runt sjön Gimmen.. Bergvik kan inte se att
Länsstyrelsen anfört hållbara skäl för att inte 100 meters strandskydd skulle
räcka för att säkerställa den all emansrättsliga tillgängligheten till stranden eller
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Bergvik avstyrker
alltså ett beslut om utvidgat strandskydd belastande bolagets marker vid sjön
Gimmen.
Länsstyrelsens bemötande
Länsstyrelsen bedömer att sjön Gimmen höga naturvärden samt värden för
friluftslivet motiverar att strandskyddet utvidgas till 200 meter. Länsstyrelsen vill
även påtala att strandskyddet inte innebär något hinder mot pågående
markanvändning såsom skogsbruk.

Remissvar gällande Stora Vittsjön
1.
och
fastighetsägare Halvarsgårdarna 24:15 2014-09-05
Fastigheten berör sjön Stora Vittsjön.
har
,
,
och
sammanfattningsvis framfört följande:
framför att han är negativ till utökat strandskydd då han som
markägare berövas möjligheten att bygga på egen mark. Man framför även att
Länsstyrelsen inte kan påvisa vad som ligger bakom beslutet att utvidga
strandskyddet vid den aktuella platsen.
Länsstyrelsens bemötande
Beslutet omfattar sammantaget områden som behövs för att långsiktigt
säkerställa syftena med strandskyddet. Vid prövning av frågor om utvidgat
strandskyddsområde ska enligt 7 kap. 25 § miljöbalken hänsyn även tas till
enskilda intressen. Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
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finner Länsstyrelsen att beslutet inte går längre än vad som krävs för att syftet
med strandskyddet ska tillgodoses.
Länsstyrelsen bedömer att det är motiverat att besluta om utvidgat strandskydd i
syfte att säkerställa att de höga naturvärden som finns vid Stora Vittsjön
bibehålls.
Länsstyrelsen valde att återremittera Borlänge kommun angående förslag till utvidgat
strandskydd och inkludera ovanstående inkomna synpunkter. Borlänge kommun,
kommunstyrelsen, har den 8 april 2015 inkommit med ett yttrande där kommunen står
fast vid förslaget att utvidga strandskydd vid Övre och Nedre Milsbosj öarna, Gimmen och
Stora Vittsjön.

Motiv för beslut om utvidgning av strandskydd
1. Övre och Nedre Milsbosjöarna
Övre och Nedre Milsbosjön är belägna ca 12 km sydost om Borlänge. Nedre Milsbosjön har
en yta på 0,35 km2. Sjön är relativt grund med ett medeldjup på 3,0 meter och ett
maxdjup på 7,8 meter. Övre Milsbosjön är 0,74 km 2 och är betydligt djupare med ett
medeldjup på 6,2 meter och ett maxdjup på 18 meter.
Övre Milsbosjön är en uppskattad bad- och fiskesjö till skillnad från Nedre Milsbosjön som
är en av Dalarnas läns mest eutrofierade sjöar. Nedre Milsbosjön har präglats av
algblomning (massproduktion av cyanobakterier som färgat vattnet grönt) och kraftig
tillväxt av vattenväxter på grund av eutrofiering vilket gjort vattnet otjänligt för bad.
Även Övre Milsbosjön visar tecken på eutrofiering. Krav på åtgärder för att komma
tillrätta med eutrofieringen har riktats till såväl jordbruksföretag som avlopp från
enskil da hushåll.
Jord- och skogsbrukets påverkan på landskap och vattenkvalitet hanteras i allmänhet
genom andra lagregler än strandskyddet. Borlänge kommun uppger dock att
strandskyddet har haft betydelse för ett minska bebyggelsetrycket och bevara
förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv kring sjön. Utfyllander, upplag,
ledningsdragningar, vägbyggen, bryggor m.m. har kunnat kontrolleras i och med att dessa
verksamheter faller inom ramen för dispens för strandskyddet. Detta har medfört bättre
kontroll på landskap och indirekt på vattenkvaliteten.
Utvidgat strandskydd har gällt vid Övre Milsbosjön sedan år 1968. Detta beslut innebär
att samma område som skyddats tidigare (med undantag för några mindre justeringar)
får ett fortsatt skydd samt att den övre delen av Nedre Milsbosjön får ett utvidgat
strandskydd.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer att det är motiverat att besluta om utvidgat strandskydd vid Övre
Milsbosjön samt den norra delen av Nedre Milsbosjön då det bidrar till att kontrollera
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verksamheter som på ett betydande sätt kan påverka det känsliga växt- och djurlivet i
strandområdet.

2. Gimmen
Sjön Gimmen ligger ca 12 km nordväst om Borlänge tätort. Sjön har vid inventeringar
visat sig ha höga naturvärden i form av god vattenkvalitet och ett rikt växt- och djurliv
och den hör dessutom till kategorin klarvattensjöar med stort siktdjup, ofta överstigande
6,5 meter. Sjön nyttjas för fiske och friluftsliv av en bred allmänhet. Med undantag av viss
sammanhållen bebyggelse är sjöns omgivningar relativt orörda. De orörda omgivningarna
tillsammans med sjöns vattenkvalitet bedöms av kommunen medföra ökade värden för
området i ett framtidsperspektiv.
De nordöstra delarna av sjön Gimmen i Borlänge kommun har haft utvidgat strandskydd
sedan tidigare. Detta beslut innebär att en större del av stränderna skyddas. Borlänge
kommun uppger att kommunen anser att 100 meter strandskydd inte är tillräckligt för att
säkerställa strandskyddets syften vid Gimmen utan att strandskyddet behöver uppgå till
200 meter upp på land.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer att sjön Gimmen höga naturvärden samt värden för friluftslivet
motiverar att strandskyddet utvidgas till 200 meter för att säkerställa strandskyddets
syften.

3. Stora Vittsjön
Stora Vittsjön ligger ca 20 km sydväst om Borlänge tätort. Sjön tillhör kategorin
klarvattensjöar med stort siktdjup som ofta överstiger 6,5 meter. Denna typ av sjöar är
mindre vanliga i länet. Viss bebyggelse finns runt sjön redan idag. Borlänge kommun har
uppgett att man anser att 200 meter strandskydd på land bör införas så att aktiviter inom
strandskyddat område kan kontrolleras i syfte att bevara den ekologiskt känsliga miljön.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer att det främst utifrån de befintliga höga naturvärdena är
motiverat att besluta om utvidgat strandskydd i syfte att säkerställa strandskyddets
syften vid Stora Vittsjön_.

Beslutet omfattar sammantaget områden som behövs för att långsiktigt säkerställa
syftena med strandskyddet. Vid prövning av frågor om utvidgat strandskyddsområde ska
enligt 7 kap. 25 § miljöbalken hänsyn tas även -till enskilda intressen. Vid en avvägning
mellan allmänna och enskilda intressen finner Länsstyrelsen att beslutet inte går längre
än vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses.
Detta beslut delges genom kungörelse.
Enligt 7 kap 14 § tredje stycket miljöbalken ska beslutet gälla omedelbart även om det
överklagas.
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Överklagan
Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, se bilaga 4.

I den slutliga handläggningen av ärendet har landshövding Maria Norrfalk varit
beslutande och naturvårdshandläggare Hartnah Brandin varit föredragande. Tf.
enhetschefJemt Anna Eriksson, Naturvårdsenheten, jurist Sven Ångquist, Rättsenheten
och länsarkitekt Frida Ryhag, Sa rnhällsbyggnadsenheten har deltagit i ärendet.

Maria Norrfalk

044ted

"7466,
Hannah Brandin

Bilaga
1. Karta Övre och Nedre Milsbosjöarna
2. Karta Gimmen
3. Karta Stora Vittsjön.
4. Hur man överklagar till Regeringen
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Dalarnas läns författningssamling
Länsstyrelsen

Kungörelse av Regeringens beslut om utvidgat
strandskydd i Borlänge kommun;

20 FS 2018:09
Utkom från trycket
den 17 maj 2018

beslutat den 19 april 2018
Regeringen ändrar Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut den 13 augusti
2015 endast på så sätt att det utvidgade strandskyddsområdet från
Övre Milsbosjön på fastigheterna Borlänge Milsbo 5:10, Borlänge
Milsbo 13:4 och Borlänge Svedgården 3:1 samt det utvidgade
strandskyddsområdet från nedre Milsbosjön på fastigheten Borlänge
Milsbo 8:3 upphävs.
Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Borlänge kommun
gäller i övrigt oförändrat.
______________
Beslutet gäller omedelbart.
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