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Enligt sändlista

FÖRESKRIFTER OM UNDANTAG FÖR KOMPLETTERINGSÅTGÄRDER INOM STRANDSKYDDSOMRÅDE
BESLUT
Länsstyrelsen beslutar om föreskrifter om undantag från krav på
dispens från strandskyddsbestämmelser för kompletteringsåtgärder till en
huvudbyggnad enligt 7 kap 17 § miljöbalken (MB). Förbuden i 7 kap 15 § MB
gäller inte kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas
1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25
meter, och
2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.
KOMPLETTERINGSÅTGÄRDER OCH BESTÄMMELSENS INNEBÖRD
Med kompletteringsåtgärder avses både komplementbyggnader och vissa andra
åtgärder, främst mindre tillbyggnader. Byggnaderna ska vara av sådan art och
omfattning att de underordnas annan bebyggelse på fastigheten. De får inte heller
vara av sådan art att de självständigt kan utgöra skäl för att bilda en fastighet.
Undantaget från strandskyddsförbuden gäller kompletteringsåtgärder som sker
inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter.
Undantaget gäller både om en tomtplats har angetts i ett dispensbeslut och om en
sådan tomtplatsavgränsning inte har gjorts. För sådana fall då en tomtplats har
angetts i ett dispensbeslut avser undantaget endast kompletteringsåtgärder som
vidtas inom tomtplatsen, men aldrig mer än 15 meter från huvudbyggnaden eller
närmare strandlinjen än 25 meter.
För exempelvis en komplementbyggnad gäller ovan nämnda begränsningar hela
byggnaden. Begränsningen i avstånd till huvudbyggnaden avser det längsta
avstånd som kan uppmätas från någon punkt på komplementbyggnaden till den
punkt på huvudbyggnaden som är närmast den nämnda punkten på komplementbyggnaden. Med byggnad avses hela byggnaden inklusive verandor,
balkonger, bryggdäck etc. För illustration se skiss från Naturvårdsverkets
handbok 2009:4 utgåva 2.
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BESKRIVNING AV ÄRENDET
Länsstyrelsen har tidigare haft föreskrift om undantag från strandskyddsbestämmelser för byggnader, anläggningar eller anordningar som utgjorde
komplement till befintlig bebyggelse på en med bostadshus bebyggd tomtplats
och som förlades längre från stranden än huvudbyggnaden och i omedelbar
närhet av huvudbyggnaden (beslutade 1998-06-10 med dnr 2321-2152-98).
Föreskriften upphörde att gälla den 31 december 2014 enligt övergångsbestämmelser då nya strandskyddsregler trädde i kraft den 1 juli 2009. Från den 1
juli 2009 gäller att Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag enligt 7
kap 17 § miljöbalken.
Kommunerna i länet har getts tillfälle att inkomma med synpunkter på förslaget
att Länsstyrelsen avser besluta om undantaget.
Kommunerna har lämnat följande synpunkter:
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Markaryd har inget att tillägga.
Uppvidinge rekommenderar Länsstyrelsen att göra denna ändring.
Lessebo anser att klargöranden behövs när det gäller om det finns någon
maxgräns i föreskrifterna för hur stor en komplementbyggnad får vara, vad som
gäller om huvudbyggnaden ligger utanför strandskyddsgränsen, hur många gånger
en fastighetsägare kan nyttja undantaget, vad som händer om en
komplementbyggnad sedan byggs ihop med huvudbyggnaden, vad som gäller
inom detaljplanelagt område där strandskyddet inte upphävts för kvartersmark
med mera. Lessebo kommun framför också att det saknas förklaring varför dessa
regler ska gälla både för områden där tomtplatsavgränsning gjorts och där den
inte har och att texten behöver förenklas och bli tydligare.
Ljungby framför att det behövs vägledning hur bedömningar och tolkningar ska
göras i olika fall. Det behöver förtydligas vad som är huvudbyggnad, bedömning
av nya bryggdäck, hur många åtgärder som får vidtas inom undantaget på en
fastighet och vad som är kompletteringsåtgärder.
Tingsryd anser att ett undantag skulle underlätta för fastighetsägare och
kommunen. Det är dock av stor vikt att man tydliggör att komplementbyggnaden
i sin helhet skal göras inom befintlig tomtplats och inte får leda till att
hemfridszonen utökas i område som omfattas av strandskydd.
Växjö framför att ett beslut om undantag skulle underlätta det dagliga arbetet.
Alvesta har inga synpunkter.
Älmhult har avstått från att yttra sig.
MOTIVERING TILL BESLUTET
Länsstyrelsen bedömer att nya föreskrifter om undantag från strandskyddsbestämmelserna för kompletteringsåtgärder bör beslutas eftersom sådana åtgärder
inom redan ianspråktagen hemfridszon/tomtplats i normalfallet inte nämnvärt
påverkar strandskyddets syften. Sådana typer av åtgärder medför därför ofta
onödigt administrativt arbete eftersom dispens för åtgärderna kan medges.
Länsstyrelsen kan inte i beslutet bestämma vad som är kompletteringsåtgärder
och inte heller besluta hur många gånger undantaget får utnyttjas m.m. När det
gäller synpunkter på förtydliganden som inkommit från kommunerna så är de av
sådant slag att praxis vid tillämpning får visa vad som gäller.
BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
7 kap 17 § MB:
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att förbuden i 15 § inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en
huvudbyggnad som vidtas
1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25
meter, och
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2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. Lag (2009:532).
Enligt 11 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. får
Länsstyrelsen meddela föreskrifter enligt 7 kap. 17 § miljöbalken.
KUNGÖRELSE
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling.
DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 1.
DE SOM DELTAGIT I BESLUTET
Beslutet har fattats av landshövding Ingrid Burman med naturvårdshandläggare
Ulrica Nymberg som föredragande. I den slutliga handläggningen har även
länsråd Anders Flanking, enhetschef för miljövårdsenheten Martin Sjödahl,
funktionschef för naturskyddsfunktionen Elisabet Ardö och miljöjurist Henrik
Skanert deltagit.

Ingrid Burman
Ulrica Nymberg

Bilaga
1. Hur man överklagar
Sändlista
Länets kommuner
Naturvårdsverket
Lantmäteriet i Kronobergs län

Bilaga 1
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DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Regeringen. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i
Kronobergs län, 351 86 Växjö. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till
kronoberg@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till Regeringen.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande
kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du
överklagar. Sedan är det Regeringen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är
tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.
Ditt överklagande ska innehålla:





vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
hur du vill att beslutet ska ändras
varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:





personnummer
adress till bostaden
telefonnummer där du kan nås
eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med
kopior på dessa.
Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och
telefonnummer.
Ytterligare upplysningar

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-223
70 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.

