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Postadress: 371 86 Karlskrona Telefon: 010-224 00 00 E-post: blekinge@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/blekinge  

Beslut om upphävande av strandskydd på del av 
fastigheten Orranäs 4:15 i Karlskrona kommun 

Beslut 

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § 1 miljöbalken (MB), 

strandskyddet för del av fastigheten Orranäs 4:15 i Karlskrona 

kommun som markerats på bifogad karta, bilaga 2.  

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet, inom 

tre veckor från den dag som kungörelse om beslutet varit införd i 

ortstidning, se bilaga 1.  

Beskrivning av ärendet 

Ni har ansökt om upphävande av strandskyddet för del av fastigheten 

Orranäs 4:15 i Karlskrona kommun. Cirka 75 meter österut finns en 

anlagd damm på fastigheten Orranäs 2:3 som uppgår till cirka 1,6 ha. 

Anledningen till ansökan om upphävandet är att ni önskar stycka av 

cirka 2 450 kvm för bostadsändamål. I ansökan har ni beskrivit att 

området för upphävandet utgörs av skogsmark och att det finns 

betesmark mellan den tänka avstyckningen och dammen. 

Området berörs av Försvarsmaktens påverkansområde avseende 

väderradar, lågflygningsområde och MSA-område berörs. 

Länsstyrelsen har inga uppgifter om att det förekommer skyddsvärda 

arter i området för upphävandet. 

Motivering till beslutet 

Länsstyrelsen har möjlighet att upphäva strandskyddet i ett område 

om det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose 

strandskyddets syften. När syftet tidigare enbart var att tillgodose 

friluftslivets intressen ansågs det ofta att strandskyddet kunde 

upphävas vid obetydliga bäckar och tjärnar. Sedan syftet har utvidgats 

finns det anledning att vara försiktigare med att upphäva 

strandskyddet (prop.1997/98:45).  
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I förarbetena till bestämmelsen (prop. 2013/14:214 s. 20) anges att en 

utgångspunkt för när och i vilken utsträckning ett område bör kunna 

komma i fråga för ett upphävande är att det ska vara fråga om sådana 

områden där strandskyddet redan i dag måste anses vara omotiverat 

för upprätthållande av de syften det har att skydda. Det kan således 

vara fråga om områden vid små sjöar och vattendrag som inte hyser 

några betydande naturvärden och som inte fyller någon funktion av 

betydelse för det rörliga friluftslivet. 

Den aktuella dammen uppgår till cirka 1,6 ha och länsstyrelsens 

bedömning är att det omfattas av 100 meter generellt strandskydd 

samt därmed uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 § 1 MB. 

Länsstyrelsens bedömning är att marken för upphävandet av 

strandskyddet saknar värde för friluftslivet. Allmänhetens tillgång till 

strandskyddsområdet bedöms inte heller påverkas. Detta område 

bedöms inte heller innehålla några särskilt värdefulla växt- eller 

djurliv.  

Mot bakgrund av det anförda får förutsättningar anses föreligga för att 

upphäva strandskyddet för del av fastigheten Orranäs 4:15, i enlighet 

med 7 kap. 18 § 1 MB, som markerats på bifogad karta, se bilaga 1. 

Bestämmelser som beslutet grundar sig på 

Enligt 7 kap. 13 § MB gäller strandskydd vid havet och vid insjöar 

och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 

bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång 

till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet enligt 7 kap. 13–18 h §§ MB.  

Enligt 7 kap 18 § 1 MB får länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta 

att upphäva strandskyddet i ett område om det är uppenbart att 

området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.  

Enligt 7 kap. 18 § 2 MB får länsstyrelsen besluta i det enskilda fallet 

att upphäva strandskyddet i ett område, om strandskyddet gäller vid en 

liten sjö eller ett litet vattendrag och områdets betydelse för att 

tillgodose strandskyddets syften är liten. Ett upphävande enligt första 

stycket 2 får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som 

uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets 

bredd är omkring två meter eller smalare.  

Bestämmelsen, 7 kap. 18 § 2 MB, gäller endast i fråga om det 

strandskydd som bara följer av en liten sjö eller vattendrag - däremot 

inte om strandskyddet också beror på en större sjö eller ett större 

vattendrag i närheten. 
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Upplysningar  

Naturvårdsverket kan komma att överpröva beslutet. Tiden för 

överprövning, tre veckor, räknas från den dag då länsstyrelsens beslut 

inkommer till Naturvårdsverket.  

Skyddade arter  

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att om någon skyddad art, enligt 

artskyddsförordningen (1998:179) påträffas, så är det förbjudet att 

skada arten och dess livsmiljö. Enligt miljöbalken är det alltid upp till 

verksamhetsutövaren att se till att den har tillräckligt med information 

om miljön för att kunna göra en sådan bedömning.  

Biotopskydd  

Stenmurar som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen och 

som har eller har haft hägnadsfunktion eller som funktion att avgränsa 

jordbruksskiften eller någon annan funktion kan omfattas av 

biotopskydd. Det är inte tillåtet att göra något som påverkar dessa 

miljöer negativt utan dispens. Dispens söks hos Länsstyrelsen.  

Skyddsvärda träd  

En anmälan om samråd ska göras vid åtgärder som riskerar att skada 

skyddsvärda träd. Exempel på sådana åtgärder är kraftig beskärning av 

kronan, grävarbeten eller körning med tunga maskiner nära trädet. 

Avverkning av skyddsvärda träd ska anmälas för samråd. Ett träd 

bedöms vara skyddsvärt om det exempelvis har en stamdiameter i 

brösthöjd på minst 80 cm samt om det är mycket gamla träd. Se 

länken för mer information och ev anmälan: https://www.lansstyrel-

sen.se/blekinge/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-

naturen/atgard-i-naturmil-jon.html  

Invasiva främmande arter  

Invasiva främmande arter (IAS) är arter som med människans hjälp 

tagit sig till områden där de inte hör hemma. Arterna etablerar sig, 

sprider sig snabbt och konkurrerar ut inhemsk flora och fauna och får 

inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, 

bytas, släppas ut eller hållas levande. Det är fastighetsägarens ansvar 

att bekämpa invasiva främmande arter men även som 

verksamhetsutövare har man ansvar att undersöka så att åtgärden inte 

kan riskera att sprida invasiva främmande arter. Många arter sprids 

lätt med jordmassor som flyttas eller av frön eller rotdelar som fastnat 

i maskiner, skor eller kläder. Som verksamhetsutövare är det av största 

vikt att ni vidtar försiktighetsåtgärder för att hindra spridning av 

invasiva främmande arter samt vidtar åtgärder för att aktivt bekämpa 

eventuella invasiva arter inom verksamhetsområdet. Samtliga som på 

något sätt är involverade i åtgärden ska ha kunskap om vilka arter som 

omfattas av lagstiftningen, hur de sprids och hur de ska bekämpas för 

att säkerställa att arter inte sprids av misstag. Läs mer om vilka arter 

som är invasiva, hur man känner igen dem och hur de bekämpas på 

länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/natur-



 
Länsstyrelsen 
Blekinge 

Beslut  
 

2022-04-20  
 

 4 (6) 
 

511-1975-2022 
  

 

och-landsbygd/invasiva-frammande-arter.html#0 Finns det invasiva 

främmande arter inom ert arbetsområde bör länsstyrelsen kontaktas 

omgående. Registrera även era fynd på www.invasivaarter.nu  

Vattenverksamhet och markavvattning  

Länsstyrelsen vill även uppmärksamma om att bortledning av vatten 

eller att utföra någon annan vattenverksamhet kan kräva anmälan eller 

en ansökan om tillstånd till Länsstyrelsen enligt 11 kap MB. Att ta 

bort vatten från marken genom dränering eller dikning kan räknas som 

markavvattning. För att få utföra markavvattning behöver du alltid 

söka tillstånd, och i vissa fall behöver du även söka dispens. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av funktionschef Lena Ekroth med planarkitekt 

Annica Karlsson som föredragande. I ärendet har även 

områdesskyddssamordnare Åke Widgren deltagit. 

Kontaktuppgifter 

Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon 

010-224 00 00 eller via e-post blekinge@lansstyrelsen.se. Ange 

ärendets diarienummer 1975-2022 i ämnesraden för e-post. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Kopia till 

Karlskrona kommun 

Naturvårdsverket 

Bilagor 

1. Överklagandehänvisning regeringen 

2. Översiktskarta med upphävt strandskydd 

  



 
Länsstyrelsen 
Blekinge 

Beslut  
 

2022-04-20  
 

 5 (6) 
 

511-1975-2022 
  

 

 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos regeringen 

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 

beslutet hos regeringen, Miljödepartementet. 

Hur överklagar jag beslutet? 

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 

skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 

skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Blekinge antingen via e-post; 

blekinge@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 

Karlskrona. 

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 

dag du fick del av beslutet. Du anses ha fått del av beslutet den dag det kungörs i 

ortstidning.  Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 

överklagande kan du be 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.  

Ditt överklagande ska innehålla 

• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 

• Hur du vill att beslutet ska ändras. 

• Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 

kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 

är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 

underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget 

namn, adress och telefonnummer. 

Behöver du veta mer? 

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 

blekinge@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 00 00. Ange 

diarienummer 1975-2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning regeringen, 
Miljödepartementet 
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Bilaga 2 

Översiktskarta med upphävt strandskydd 

 

 

 

 

 

 


