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Delgivning

Beslut om utvidgat strandskydd i Västmanlands län
Beslut
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 (1998:808).
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 IIIG6-12-1964) 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:

Postadress
721 86 VÄSTERÅS

Besöksadress
Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

Telefon/Fax
010-224 90 00 (vx)
010-224 91 10 (fax)

Webb/E-post
www.lansstyrelsen.se/vastmanland
naturvard.vastmanland@lansstyrelsen.se
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På Länsstyrelsen i Västmanlands län, Receptionen, Västra
Ringvägen 1, Västerås, tel. 010-224 90 00.
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.
Beslutet kan överklagas till regeringen (enligt bilaga 10).

Beslutets innebörd
För fastlandsstränder innebär beslutet att strandskyddet ska omfatta alla de
områden som det utvidgade strandskyddet omfattat sedan 1967, med undantag där
hög exploatering och andra människoanknutna aktiviteter har reducerat värdena.
Dessa områden är stränder längs Mälaren, Dalälven, Åmänningens västra sida
samt Långsvan. Beslutet innebär även att strandskyddsområdet ska vara utvidgat
på alla större öar utanför detaljplanerat område eller där människoanknutna
aktiviteter har reducerat värdena i Mälaren, Hjälmaren, Åmänningen, och längs
Dalälven. Utöver detta har några strandområden vars värden uppmärksammats på
senare tid lagts till listan över utvidgade strandskyddsområden. De mest
betydande skillnaderna jämfört med tidigare beslut listas nedan:








Utvidgat strandskydd gäller enbart landområden, dvs. utåt vattnet gäller
enbart generellt strandskydd om 100 meter.
Motiv: värdena på djupare vatten är svåra att uppskatta, avgränsa och
underlagen är bristfälliga så långt från strandlinjen. Det finns generellt sett
ett litet exploateringstryck utåt vattnet.
Utvidgat strandskydd gäller i regel inte inom planlagda områden samt
områden med sammanhållen bebyggelse, eller områden som antagits som
landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen (s.k. LIS-områden).
Motiv: Människoanknutna aktiviteter har oftast reducerat värdena knutna
till strandskyddets syfte.
Längs delar av Hjälmaren i Arboga kommun införs utvidgat strandskydd.
Motiv: Hjälmarens stränder har inventerats bland annat inom ramen för
Hjälmareprojektet och dess naturvärden är höga och utvecklas, delvis som
en följd av sjösänkningen i slutet av 1800-talet.
Arbogaån i Kungsörs kommun införs utvidgat strandskydd.
Motiv: Arbogaåns omgivningar utgör ett sådant högt värderat landskap,
både för växt- och djurlivet och friluftslivet som genom exploateringar
skulle påverkas negativt.
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Längs Baggådalen och Skälsjöområdena i Malingsbo-Kloten införs
utvidgat strandskydd.
Motiv: Områdena är naturreservat, riksintresse för naturvården och
friluftslivet och har höga vildmarks- och friluftsvärden och naturvården
knutna till Hedströmmen.
Längs främst Fläcksjöns västra strand införs utvidgat strandskydd.
Motiv: Området är ett ramsarområde och Natura 2000 med höga
naturvärden.
På halvön som kallas Näset mellan Åmänningen och Aspen, mellan
Dunshammar och Vinterrönningen, och vid Flomossen i Fagersta kommun
införs utvidgat strandskydd.
Motiv: Området har samma värden som den västra stranden som sedan
tidigare har utvidgat strandskydd.
Många smärre justeringar av strandskyddets utbredning har gjorts till följd
av naturliga vattenståndsförändringar och till följd av olika tolkning av
strandlinjens exakta läge mellan olika kartupplagor samt anpassning till
människoanknutna aktiviteter som reducerat värdena knutna till
strandskyddets syften.

Områden där strandskyddet upphävts i samband med detaljplan eller som saknar
strandskydd p.g.a. att området var planlagt 1975 (och där planen fortfarande
gäller), berörs inte av detta beslut. Om sådana detaljplaner upphävs eller ersätts så
bör frågan om utvidgat strandskydd övervägas och prövas om planen angränsar
till ett område med utvidgat strandskydd.
Områden med sammanhållen bebyggelse har oftast undantagits från det utvidgade
strandskyddsområdet. Sammanhållen bebyggelse definieras här som bebyggda
ytor från flera (minst tre) fastigheter som hänger ihop, eller avgränsas av väg, och
vars yta är minst 10 000 m2. Den definition av sammanhållen bebyggelse som
används här överensstämmer väl med den som anges i plan- och bygglagen; dvs.
bebyggelse på tomter som angränsar till varandra eller som åtskiljs enbart av
vägar eller parkmark.

Redogörelse för bakgrund, syfte och motiv
För att skydda strandområden med höga natur- och friluftsvärden har flera större
sjöar i Västmanlands län sedan 1967 haft ett utvidgat strandskydd. Efter den 31
december 2014 kommer detta skydd att upphöra.
Reglerna om strandskydd finns idag i huvudsak i 7 kap. miljöbalken.
Strandskyddet är utformat som ett generellt områdesskydd och gäller vid havet,
sjöar, vattendrag och öar i hela landet. Syftena är att (enligt 13 §):
 trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden,
och
 bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet på land och i vatten
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Strandskyddet omfattar generellt land- och vattenområdet upp på land och ut i
vattnet, 100 m från strandlinjen. Länsstyrelsen får utvidga strandskyddsområdet
till högst 300 meter från strandlinjen om det behövs för att tillgodose något av
strandskyddets syften (14 §).
Enligt regeringens proposition ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden”
(prop. 2008/09:119) framgår att Länsstyrelsen får i uppdrag att se över det
utvidgade strandskyddets omfattning. I övergångsbestämmelserna till den nya
lagen anges att efter den 31 december 2014 gäller utvidgat strandskydd enbart
områden som motiverats i ett nytt beslut med stöd av 7 kap. 14 §. Detta innebär att
äldre beslut om utvidgat strandskydd upphör.
Enligt samma proposition (prop. 2008/09:119) innebär ändringen en skärpning av
kravet för att utvidga det område som omfattas av strandskydd. Skärpningen
innebär i huvudsak kravet på en tydligare motivering av behovet av att säkerställa
syftena för områden som ska omfattas av utvidgat strandskydd. Enligt prop.
2008/09:119 kan beslutet om utvidgat strandskyddsområde komma att avse:
1. Områden som omfattas av annat områdesskydd, till exempel naturreservat,
och Natura 2000 områden som inte innebär samma skydd för
strandområden som bestämmelserna om strandskydd,
2. Riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 2-8 §§, är
relevanta för strandskyddet,
3. Kust och skärgårdsområden som inte redan har förlorat i betydelse på
grund av exploatering,
4. Grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna,
5. Välbesökta friluftsområden eller områden som har tydlig potential att bli
det och som riskerar att gå förlorade utan ett nybyggnadsförbud,
6. Tätortsnära strövområden, eller
7. Ekologiskt känsliga områden som inte omfattas av annat områdesskydd
Länsstyrelsen har i regeringsbrev fått i uppdrag att se över det utvidgade
strandskyddet i Västmanlands län. Sedan våren 2010 har Länsstyrelsen i
Västmanlands län arbetat utifrån en projektplan och genomfört en översyn av det
utvidgade strandskyddet i länet.
Enligt de nya bestämmelserna får Länsstyrelsen besluta om att utvidga
strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen om det behövs för att
säkerställa något av strandskyddets syften. Syftena är att långsiktigt trygga
förutsättningarna för tillgången till strandområden på allemansrättens grunder och
för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
Uppgiften att revidera det utvidgade strandskyddet har tolkats på följande sätt:
 Stränders värden mellan 100 och 300 meter ses över och sammanställs.
 I första hand omprövas beslut för de stränder som täcks av befintligt utökat
strandskydd.
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I områden med höga natur- och friluftslivsvärden addera utvidgade
strandområden vars värden uppmärksammats efter det gamla beslutet, eller
vars värden avsevärt utvecklats sedan dess.

Beslutet omfattar strandområden som har eller kan väntas få mycket höga värden
för allmänhetens friluftsliv och/eller växt- och djurlivet. Länsstyrelsen bedömer
att ett utvidgat strandskydd behövs för att långsiktigt säkerställa syftena med
strandskyddet i dessa områden. Vid prövning av frågor om utvidgat
strandskyddsområde ska enlig 7 kap. 25 § miljöbalken hänsyn tas även till
enskilda intressen. Beslutet kan medföra vissa inskränkningar i användningen av
berörda strandområden. Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen
finner Länsstyrelsen att beslutet inte går längre än vad som krävs för att syftet
med skyddet ska tillgodoses.
Pågående markanvändning påverkas inte av detta beslut om utvidgat strandskydd.
Det utgår ingen ersättning för markägare eller innehavare av särskild rätt till
marken med anledning av ett beslut att utvidga strandskyddsområdet (31 kap. 4 §
miljöbalken). Vidare kan det inte anses att beslutet strider mot 2 kap. 15 §
regeringsformen då strandskysområden har utvidgats av miljöskäl och för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse.
Kartorna visar var strandskyddsområdet är utvidgat antingen till högst 300 meter
från strandlinjen eller till en gräns närmare strandlinjen som sammanfaller med
t.ex. en väg, ett planlagt område eller bebyggelse. Avståndet 300 meter ska mätas
från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Den lagstadgade strandlinjens
läge varierar därför med medelvattenståndet, vilket kan behöva bestämmas
noggrant vid prövning i det enskilda fallet. Strandskyddet utvidgas inte utåt
vattnet från strandlinjen.
Inom detaljplaner har strandskyddet vanligtvis upphävts i särskilda beslut. Vid
upphävande eller ersättande av en sådan plan inträder strandskyddet åter. Vid
ersättning eller upphävande av plan kan ett utvidgat strandskydd övervägas för
sådana planer som:
 inte tagits i anspråk för de ändamål som planen föreskriver
 har betydande områden naturmark som liknar den natur som omger planen
 angränsar till områden med utvidgat strandskydd.
Förslag till beslut inklusive bilagor med motiveringar och kartor har under
perioden 2012-12-14 till 2013-03-15 varit ut på remiss. I bilaga 9 finns
sammanfattande synpunkter på remitterat förslag inklusive Länsstyrelsens
bemötanden och kommentarer. Under första kvartalet 2014 har Länsstyrelsen
genomför dialogmöten med de kommuner som berörs av beslutet samt med LRF.
Efter genomförd remissomgång och möten har underlaget, motiveringarna och
avgränsningarna omarbetats inför beslutet av det utvidgade strandskyddet.
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I ärendets slutgiltiga handläggning har deltagit
landshövding Ingemar Skogö, beslutande
naturvårdshandläggare Mikael Proos, föredragande samt
länsråd Anders Åhlund
chefsjurist Caroline Wall
enhetschef Anna Fridén
enhetchef Christer Alzén

Ingemar Skogö

Mikael Proos
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