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Länsstyrelsens i Södermanlands län föreskrifter enligt 7 kap. 14 § 
miljöbalken om utvidgade strandskyddsområden vid Mälarens 
stränder i Strängnäs kommun; 
 
Beslutade den 28 juni 2013 (511-5157-2011) 
 
Med stöd av 7 kap. 14 § miljöbalken har Länsstyrelsen beslutat att 
strandskyddsområdet ska vara utvidgat på fastlandet samt Tosterön, 
Aspön, Selaön och Oknön enligt de bifogade kartbladen A-S till högst 
300 meter från strandlinjen och på övriga öar i Mälaren upp till 300 meter 
från strandlinjen, men inte i områden med detaljplan. 
 
I fråga om 
1) Obebyggda, nyligen bildade fastigheter och 
2) mark som inte har tagits i anspråk på sätt som har medgivits i ett 

beslut om förhandsbesked eller bygglov 
gäller inte beslutet om utvidgat strandskyddsområde förrän den 28 juni 
2015. 
Beträffande förhandsbesked eller bygglov som dessförinnan förfaller 
enligt reglerna i 9 kap. 18 och 43 §§ PBL träder dock beslutet om 
utvidgade strandskyddsområden ikraft i och med att bygglovet eller 
förhandsbeskedet förfaller. 
 
I övriga delar gäller beslutet enligt 7 kap. 14 § miljöbalken omedelbart 
även om det överklagas. Detta innebär att beslutet ska tillämpas genast, 
såvida regeringen inte efter ett överklagande föreskriver annat. 
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Under förutsättning att beslutet vinner laga kraft upphäver Länsstyrelsen 
sitt beslut den 18 juni 1975 om utvidgat strandskyddsområde på två 
Mälaröar i Strängnäs kommun. 
 
 
 
 
LISELOTT HAGBERG 
 
 
 
  Torbjörg Sekse 
 



ARPHUS

SJÖBERG FISKARUDDEN

VÄLNÄS UDDE

Generellt strandskydd 100 m

Utvidgat strandskydd 100-300 m

Områden med detaljplan

Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
 

Utvidgade strandskyddsområden vid
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HELGARÖ

Generellt strandskydd 100 m

Utvidgat strandskydd 100-300 m

Områden med detaljplan

Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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BJÖR-
SUNDET

STÅNGUDDEN
SANDSKÄR

Generellt strandskydd 100 m

Utvidgat strandskydd 100-300 m

Områden med detaljplan

Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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Kartblad C
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HÄSSELBY-
HOLM

VIK

Generellt strandskydd 100 m

Utvidgat strandskydd 100-300 m

Områden med detaljplan

Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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KUNGSBERG

BRUNNSÅKER

EDEBY

SJÖÄNGEN

Generellt strandskydd 100 m

Utvidgat strandskydd 100-300 m

Områden med detaljplan

Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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Kartblad E
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KUNGSBERG

SJÖÄNGEN

GRUSÅSEN

ROSENDAL

DJUPVIK

Generellt strandskydd 100 m

Utvidgat strandskydd 100-300 m

Områden med detaljplan

Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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Kartblad F

Länsstyrelsen i Södermanlands län © Lantmäteriet
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SUNDBY
TYNÄS

DJUPVIK

TYNNELSÖ

Generellt strandskydd 100 m

Utvidgat strandskydd 100-300 m

Områden med detaljplan

Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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DJUPVIK

HÅSTA

Generellt strandskydd 100 m

Utvidgat strandskydd 100-300 m

Områden med detaljplan

Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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ROSENDAL

DJUPVIK

TYNNELSÖ

BOTVIDS-
TORP

MORRARÖ

ALGÖ

Generellt strandskydd 100 m

Utvidgat strandskydd 100-300 m

Områden med detaljplan

Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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BOTVIDS-
TORP

MORRARÖ

STORA 
DRAGSÄNG

FLAGG-
TORP

EKBACKEN

MARBY

BRO-
STUGAN

Generellt strandskydd 100 m

Utvidgat strandskydd 100-300 m

Områden med detaljplan

Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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TOPP-
VIKEN

NORRSTA
SKÄR

STORA
GRANNÄS

VÄGBRON

Generellt strandskydd 100 m

Utvidgat strandskydd 100-300 m

Områden med detaljplan

Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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EKBACKEN

MARBY

LILLA VECKOLSKÄR

BRO-
STUGAN

KORSNÄS-
UDD

Generellt strandskydd 100 m

Utvidgat strandskydd 100-300 m

Områden med detaljplan

Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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ALGÖ
EKEBYVIK

LINDÖ

NYBBLEHOLM

KILFRÖS- 
LUNDA UDDEALGÖHOLM

Generellt strandskydd 100 m

Utvidgat strandskydd 100-300 m

Områden med detaljplan

Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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KILFRÖS- 
LUNDA UDDE

BRÖSICKE

EKNÄS

HILDINGSTORP

NORRTORP

MÖJNÄS

SKOGSUDDEN

NÄLLSTA

NÄSBY

ROPUDDEN

Generellt strandskydd 100 m

Utvidgat strandskydd 100-300 m

Områden med detaljplan

Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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SKOGSUDDEN

NÄLLSTA

NÄSBY

ROPUDDEN

FRUÄNGSUDDEN

TUNAVIK

Generellt strandskydd 100 m

Utvidgat strandskydd 100-300 m

Områden med detaljplan

Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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TUNAVIK

LILLA 
ENEBY

Generellt strandskydd 100 m

Utvidgat strandskydd 100-300 m

Områden med detaljplan

Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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DJUPVIK

LÖVNÄS

HERRESTA

Generellt strandskydd 100 m

Utvidgat strandskydd 100-300 m

Områden med detaljplan

Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
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linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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Kartbladen visar områden på fastlandet och öarna där strandskyddsområdet
är utvidgat antingen till 300 meter från strandlinjen eller till en gräns närmare
strandlinjen. Det exakta avståndet 300 meter ska vid behov mätas från strand-
linjen vid normalt medelvattenstånd i Mälaren.  
 
Det generella strandskyddet på land och i vatten inom 100 meter från strand-
linjen gäller överallt där strandskyddet inte har blivit upphävt i områden med
detaljplan.

Förbuden i länets strandskyddsområden gäller inte kompletteringsåtgärder till
en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett
beslut om dispens. (Länsstyrelsens beslut 2011-11-01).
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