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Länsstyrelsens översyn av strandskyddet i Karlshamns kommuns kust- och skärgård
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för människors tillgång till strandområden
och för att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen, men kan utvidgas till högst 300 meter.
De områden med utvidgat strandskydd, som numera har upphört att gälla (mellan årsskiftet 20142015) i Blekinge kom till under mitten av 1900-talet. År 2009 fick länsstyrelsen i uppdrag av regeringen att se över det utvidgade strandskyddet för länet.

Bakgrund
Länsstyrelsen beslutade 4 november 2014 (dnr 511-2131-2013) om utvidgat strandskydd för Karlshamns kommuns kust- och skärgård. Beslutet överklagades till regeringen som den 26 november 2015
(M2014/02850/Me beslutade att undanröja detta och återförvisa ärendet till länsstyrelsen för ny behandling.
Skälet för regeringens beslut var att länsstyrelsens delgivning av förslaget till beslut inte uppfyllt formkraven för en korrekt kungörelsedelgivning.

Länsstyrelsen beslutade den 4 maj 2016 (1991-2016) på nytt om utvidgat strandskydd. Även detta beslut
överklagades till regeringen som den 12 april 2018 (M2016/01512/Me) på nytt beslutade att upphäva länsstyrelsens beslut och återförvisa ärendet för ny behandling. Även denna gång var skälet för återförvisning
brister i delgivningen.
Regeringen har alltså vid två tillfällen upphävt länsstyrelsens beslut på grund av formella skäl utan att
pröva frågan i sak.
Länsstyrelsen skickade den 15 maj 2018 ut ett nytt beslutsförslag (dnr 511-2223-2018). Efter inkomna
synpunkter och mot bakgrund av den längre tid som passerat har nu ett nytt förslag arbetats fram.
Länsstyrelsen delger härmed detta nya förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Karlshamns kommuns kust- och skärgård.
Skillnaden mot tidigare är att förslaget nu endast omfattar kust- och skärgården. Inga nya områden för
utvidgning har lagts till jämfört med tidigare förslag.
Möjlighet att yttra sig i nuvarande ärende
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut om utvidgat strandskydd för 16 särskilt utpekade områden i Karlshamns kommuns kust och skärgård. Förslaget till beslut med bilaga 1 kungörs och ska hållas
tillgängligt på följande platser;
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Kungörelse av förslaget sker i:
Post och Inrikes Tidningar
Blekinge läns tidning
Sydöstran
Blekinge posten
Förslaget finns även publicerat på länsstyrelsens hemsida
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-naturen/strandskyddsdispens/oversyn-av-utvidgat-strandskydd.html

Handlingar i ärendet finns hos Länsstyrelsen i Blekinge län, Skeppsbrokajen 4, Karlskrona
blekinge@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen emotser era synpunkter på förslaget senast den 30 juni 2021. Ni kan skicka in era synpunkter
per e-post blekinge@lansstyrelsen.se eller per post Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona. Ange
ärende nr 511-2223-2018.
För det fall ni inte yttrar er kan ärendet ändå komma att avgöras
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Karlshamns kommun

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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