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Enligt sändlista

Länsstyrelsens beslut den 3 juni 1999 om förordnande om
strandskyddets omfattning; nu fråga om kartbilagor
(4 bilagor)
Beslut
Länsstyrelsen förtydligar att de kartbilagor som avses i Länsstyrelsens beslut om
strandskydd den 3 juni 1999 (dnr 18611-99-22769), se första stycket bilaga 1, är
de kartor som bifogas nu aktuellt beslut, se bilaga 2.
Upplysningar
Beslutet med tillhörande kartor hålls tillgängligt på Länsstyrelsens webbplats.
Redogörelse för ärendet
Tidigare beslut om strandskyddets omfattning i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län preciserade det generella strandskyddet i länet
genom beslut den 25 juni 1975. Strandskyddet redovisades på topografisk karta.
De sjöar som inte syntes på denna karta undantogs från strandskyddet. De mindre
bäckar och vattendrag som inte särskilt markerats på den tillhörande kartan
undantogs också från strandskyddet genom beslutet. Även vissa områden utan
värde för allmänhetens bad och friluftsliv såsom militära områden,
industriområden och hamnar undantogs.
Genom beslut den 18 oktober 1977 och den 28 februari 1980 inskränktes det
generella strandskyddet, efter samråd med kommunerna. För friluftslivet mindre
värdefulla områden som bäckar och militära områden, samt områden avsedda för
bebyggelse inom detaljplaner undantogs.
Genom beslut den 16 juni 1982 infördes strandskydd vid sjön Putten i Norrtälje
kommun. Vidare fattade Länsstyrelsen den 1 november 1985 beslut om undantag
från strandskyddet vid Grindsjön i Nynäshamns kommun och genom beslut den 6
september 1988 beslutades om strandskyddets omfattning på Möja i Värmdö
kommun.
Den 1 juli 1994 utökades syftet med strandskyddet till att omfatta ett skydd inte
bara för allemansrätten utan även för växt- och djurlivet utmed stränderna. I
samband med införandet av det förbud, år 1999, som kopplades till det biologiska
syftet infördes även en bestämmelse om omprövning av tidigare beslut. Den
innebar att förordnanden om undantag från strandskydd som har meddelats enligt
15 § andra stycket första meningen naturvårdslagen (1964:822) i dess lydelse före
den 1 juli 1994, skulle omprövas med tillämpning av 7 kap. 13 § miljöbalken
senast den 30 juni 1999. Hade ett förordnande inte omprövats innan dess,
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10

2 (4)
Datum

Beteckning

2019-04-03

511-4763-2019

upphörde förordnandet att gälla, se 11 § lagen (1998:811) om införande av
miljöbalken.
Länsstyrelsen beslutade därför den 3 juni 1999, efter omprövning av tidigare
beslut, om omfattningen av strandskyddet i länet. Länsstyrelsen beslutade bland
annat att upphäva de ovan nämnda besluten den 16 juni 1982, den 1 november
1985 samt den 6 september 1988. Länsstyrelsen beslutade även att beslutet den 25
juni 1975, 18 oktober 1977 och den 28 februari 1980 skulle upphöra att gälla i de
delar som inte avsåg detaljplaner eller områdesbestämmelser. När det gäller
beslutet den 28 februari 1980 angavs att beslutet skulle fortsätta gälla i den del
som avsåg införande av strandskydd i detaljplaner som fastställts före den 1 juli
1975. Beslutet 1999 innebar dock att strandskyddet skulle ha samma omfattning
vad avsåg undantag från strandskyddet som i de ovan nämnda besluten 1975,
1977, 1980, 1982, 1985 och 1988. För Stockholms kommun beslutades att
strandskydd dessutom skulle gälla för nio olika områden som vid beslutstillfället
1999 inte omfattades av strandskydd. Till beslutet bifogades de tre kartor som
visade de nio olika områdena i Stockholms kommun där strandskydd infördes.
Av beslutsmeningen i 1999 års beslut framgick att omfattningen av strandskyddet
”framgår av bilagda kartor”. Vidare framgår av Länsstyrelsens bedömning att,
med undantag för Stockholms kommun, så ska strandskyddet ha samma
omfattning som i besluten från 1975, 1977, 1980, 1982, 1985 och 1988. Parallellt
med beredningen av beslutet genomförde Länsstyrelsen med Lantmäteriets hjälp
ett omfattande arbete med att överföra strandskyddet från de äldre kartorna till
digital form. Kartmaterialet till 1999 års beslut skickades därefter som digital fil
till respektive kommun.
Den 21 juni 2000 informerades samtliga kommunstyrelser i länet om att filen var
den kartbilaga som hänvisades till i 1999 års beslut, och att inga kartor i
pappersformat fanns till beslutet. De tidigare beslutens kartor, i såväl ursprunglig
som digitaliserad form, är de som har använts vid tillämpningen av strandskyddets
omfattning enligt 1999 års beslut. Den digitaliserade formen av kartorna
motsvarar det digitala strandskyddsskikt som finns tillgängligt på Länsstyrelsens
webbplats i webb-GIS. Detta är dock inte uppdaterat sedan mars 2015.
Bakgrund till nu aktuellt beslut

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i dom den 14 december 2018 i mål nr
P 9594-17 upphävt ett beslut av Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun
om att anta en detaljplan. En fråga i målet var tolkningen av 10 a § lagen om
införande av miljöbalken. Den 1 juli 2009 trädde 10 a § lagen (1998:811) om
införande av miljöbalken i kraft. Enligt den bestämmelsen inträder strandskydd
när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av
en ny detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10). Detta gäller även när en
detaljplan för ett område som tidigare har omfattats av en fastställd generalplan,
stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan.
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Det i målet aktuella detaljplaneområdet omfattades sedan tidigare av äldre planer
från 1939, 1967 och 2004. Mark- och miljööverdomstolen angav i domskälen att
bestämmelsen i 10 a § lagen om införande av miljöbalken inte har någon
betydelse i ett planlagt område där strandskyddet har upphävts genom
Länsstyrelsens ovan nämnda beslut, innebärande ett upphävande av strandskyddet
i området. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade härefter att enligt
beslutsmeningen i Länsstyrelsens beslut den 3 juni 1999 skulle strandskyddet
inom Stockholms län ha den omfattning som ”framgår av bilagda kartor” men att
kartmaterialet för stora delar av Stockholms län, bland annat det i målet aktuella
området, inte hade bifogats beslutet. Mark- och miljööverdomstolen ansåg därför
att det inte gick med den säkerhet som krävs att utläsa att strandskyddet var
upphävt i det i målet aktuella planområdet genom Länsstyrelsens beslut den 3 juni
1999. Mark- och miljööverdomstolen fann därför att aktuell detaljplaneläggning
medför att strandskyddet inträder i enlighet med nämnda 10 a §, varför
kommunen borde ha prövat fråga om upphävande av strandskyddet i detaljplanen.

Skälen för Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen tolkar MÖD:s dom den 14 december 2018 i mål nr P 9594-17 som
att domstolen anser att det finns en otydlighet i Länsstyrelsens beslut den 3 juni
1999 i fråga om de kartor som avses i beslutet, men att beslutet som sådant
alltjämt är gällande.
Länsstyrelsen och länets kommuner har sedan den 1 juli 1999 tillämpat det
generella strandskyddet i Stockholms län utifrån sitt beslut den 3 juni 1999.
Länsstyrelsen har därvid använt de kartor som tillhörde de tidigare fattade
besluten 1975, 1977, 1980, 1982, 1985 och 1988, eftersom Länsstyrelsen i sitt
beslut år 1999 gjorde samma bedömning angående omfattningen som i dessa
beslut. För Stockholms kommuns del har Länsstyrelsen, i det avseendet där
ändringar i omfattningen gjordes, till beslutet 1999, bifogat tre kartor med
ändringar för totalt nio områden. Det övriga kartmaterialet till 1999 års beslut
skickades som digital fil till länets kommuner. Länsstyrelsen och länets
kommuner har således i tjugo års tid tolkat 1999 års beslut utifrån dessa kartor.
Mot bakgrund av MÖD:s dom anser Länsstyrelsen att det är angeläget att
förtydliga vilka kartor avseende upphävande av det generella strandskyddet som
avses i 1999 års beslut. De kartor som nu bifogas är således desamma som avses i
beslutet 1999.
Enligt Lantmäteriets författningssamling ska strandskydd redovisas i
registerkartan. Våren 2015 togs all redovisning av strandskydd bort ur
Lantmäteriets registerkarta, då det förekom stora kvalitetsbrister och den därmed
inte var tillförlitlig. Efter att Strandskyddsdelegationen avslutade sitt uppdrag i
december 2015 ska nu strandskydd, generellt och utvidgat, åter redovisas och
ajourhållas i registerkartan och tillgängliggöras digitalt. Länsstyrelsen kommer
därmed att granska och uppdatera Länsstyrelsens befintliga
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strandskyddsredovisning. Länsstyrelsens arbete beräknas vara klart till årsskiftet
2019/2020. Därefter kommer strandskyddets omfattning kunna utläsas digitalt.
Kungörelse
Enligt vad som framgår av 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m. ska beslutet införas i länets författningssamling och
kungöras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljö- och energidepartementet, se
bilaga 3.
Länsstyrelsen måste ha fått skrivelsen med överklagandet inom tre veckor från
den dag beslutet kungjorts i ortstidning.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av länsöverdirektör Johan
von Sydow med miljöhandläggare Kristina Jiselmark som föredragande. I den
slutliga handläggningen har även miljödirektör Göran Åström, chefsjurist Lena
Johansson och förvaltningsdirektör och stf avdelningschef för avdelningen för
samhällsbyggnad Åsa Ryding, medverkat.

Bilagor
1. Förordnande den 3 juni 1999 (18611-99-22769) om strandskydd med
anledning av ändring i naturvårdslagen
2. Beslutskartor
3. Hur man överklagar
4. Sändlista

Bilaga 1

Bilaga 3
Formulär 21

Hur man överklagar hos regeringen, Miljö- och energidepartementet
Var ska beslutet överklagas
Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas till regeringen, Miljö- och
energidepartementet.

Hur man utformar sitt överklagande m.m.
I skrivelsen ska du
- tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer
(diarienumret)
- redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras.
Du bör också redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.
Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.

Övriga handlingar
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du
skicka med det.

Var inlämnas överklagandet
Din skrivelse ska inlämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till regeringen, Miljöoch energidepartementet.

Tid för överklagande
Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag beslutet
kungjorts i ortstidning, annars kan ditt överklagande inte tas upp.

Underteckna överklagandet
Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också
postadress och telefonnummer.
________________________________________________________________________________________________
E-post/webbplats
Postadress
Besöksadress
Telefon
stockholm@lansstyrelsen.se
010-223 10 00 (vxl)
Länsstyrelsen i Stockholms län
Regeringsgatan 66
www.lansstyrelsen.se/stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM
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Sändlista
Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se
Skogsstyrelsen: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Jordbruksverket: jordbruksverket@jordbruksverket.se
Lantmäteriet: lantmateriet@lm.se
Botkyrka kommun: medborgarcenter@botkyrka.se
Danderyds kommun: kommunen@danderyd.se
Ekerö kommun: info@ekero.se
Haninge kommun: haningekommun@haninge.se
Huddinge kommun: huddinge@huddinge.se
Järfälla kommun: kontakt@jarfalla.se
Lidingö stad: kundcenter@lidingo.se
Nacka kommun: info@nacka.se
Norrtälje kommun: kontaktcenter@norrtalje.se
Nykvarns kommun: kommun@nykvarn.se
Nynäshamns kommun: kontaktcenter@nynashamn.se
Salems Kommun: info@salem.se
Sigtuna kommun: kontaktcenter@sigtuna.se
Sollentuna kommun: sollentuna.kommun@sollentuna.se
Solna stad: kommunstyrelsen@solna.se
Stockholms stad: kontaktcenter@stockholm.se
Sundbybergs stad: kommunstyrelsen@sundbyberg.se
Södertälje kommun: sodertalje.kommun@sodertalje.se
Tyresö kommun: kommun@tyreso.se
Täby kommun: kc@taby.se
Upplands-Bro kommun: kommun@upplands-bro.se
Upplands Väsby kommun: vasbydirekt@upplandsvasby.se
Vallentuna kommun: kommun@vallentuna.se
Vaxholms stad: kansliet@vaxholm.se
Värmdö kommun: varmdo.kommun@varmdo.se
Österåkers kommun: kommun@osteraker.se
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