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Överprövning av kommunal strandskyddsdispens för 
uthyrningslägenheter, uthyrningsstugor, strandpromenad 
och tillfartsväg inom fastigheterna Hummelvik 1:15 m.fl. i 
Valdemarsviks kommun

Beslut 
Länsstyrelsen fastställer nämndens beslut om strandskyddsdispens i 
följande delar:

1. uppförande av uthyrningslägenheter inom den yta som 
benämns ”A” på kartan i bilaga 3 till detta beslut.

2. anläggande av strandpromenad på land inom den yta som 
benämns ”B” på kartan i bilaga 3 till detta beslut.

Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut om strandskyddsdispens i 
övriga delar.

Överprövat beslut 
Valdemarsviks kommun, Miljö- och byggnämnden, 2021-06-17, 
MBN § 123, dnr BYGG.2021.165

Bakgrund
Miljö- och byggnämnden i Valdemarsviks kommun beviljade den 17 
juni 2021 dispens från strandskyddet för nybyggnad av 
uthyrningslägenheter och vägar inom fastigheterna Hummelvik 1:15, 
1:26, 1:27, 1:28, 1:29 och 1:30 i Valdemarsviks kommun. De aktuella 
åtgärderna är ett led i genomförandet av detaljplanen för del av 
Hummelvik 1:1 samt Hummelvik 1:15 m.fl. i Gryt (0563-P13/8) som 
vann laga kraft den 8 oktober 2013. Som stöd för dispensen anför 
nämnden 7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalken, alltså att området 
redan har tagits i anspråk på ett sätt som innebär att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. Nämnden har vidare gjort 
bedömningen att dispensen är förenlig med strandskyddets syften och 
inte medför någon otillåten skada på berörda riksintressen. 

Länsstyrelsen har den 9 juli 2021 fattat beslut om att nämndens beslut 
ska överprövas enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken (se ärende med 
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beteckningen 526-11595-2021) och därefter tagit del av samtliga 
handlingar som legat till grund för nämndens beslut. 

Under den fortsatta handläggningen av ärendet har Länsstyrelsen den 
10 februari 2022 begärt att få ta del av samtliga handlingar som legat 
till grund för nämndens beslut att meddela positivt förhandsbesked för 
nybyggnationer inom planområdet (Miljö- och byggnämndens beslut 
den 25 juni 2020 i ärende med diarienummer BYGG.2020.70). Vidare 
har Länsstyrelsen den 8 mars 2022 begärt in kompletterande uppgifter 
från sökanden beträffande bl.a. uthyrningslägenheternas dimensioner, 
upplåtelseform och förvaltning. 

Till den omfattande dokumentation som ingår i ärendet hör ansökan 
med tillhörande kartor och fotografier, yttranden och tjänsteutlåtanden 
från den kommunala förvaltningen samt viss skriftväxling mellan 
sökanden och kommunen. Av de samlade handlingarna framgår i 
huvudsak följande: dispensen avser åtgärder inom detaljplanelagt 
område i anslutning till befintlig anläggning vid Gryts Varv. 
Strandskyddet är upphävt i stora delar av planområdet (såväl på land 
som i vattnet) men kvarstår i de delar som berörs av den nu aktuella 
dispensansökan. De dispensgivna åtgärderna avser anläggande av en 
gångväg i form av en strandpromenad och nybyggnation av ett 80-tal 
uthyrningslägenheter utefter strandlinjen. Vidare ingår anläggande av 
tillfartsväg och flytt av fem befintliga uthyrningsstugor till ny 
lokalisering inom oexploaterade delar av planområdet. Bebyggelsen är 
avsedd att uppföras efterhand som efterfrågan och behov uppstår. 

Strandpromenaden avser dels ett promenadstråk på land, dels en tre 
meter bred flytbrygga som anläggs längsmed strandlinjen på en 
sträcka av cirka 400 meter. I vattenområdet utanför strandpromenaden 
(där strandskyddet är upphävt) kommer det att nyanläggas flera stora 
flytbryggor med som mest 150 båtplatser. Flytbryggorna kommer att 
byggas ihop med den del av strandpromenaden som utgörs av en 
flytbrygga. 

Uthyrningslägenheterna är fördelade på ett par radhuslängor och 
uppförs i direkt anslutning till strandpromenaden på vardera sida om 
befintlig anläggning vid Gryts Varv, dels invid den grunda viken 
Storängsgloet, dels spritt utefter strandlinjen i riktning österut mot 
Ömshällarna. Lägenheterna får en area på 70 kvm vardera och 
utformas i två plan. Ingen tomtplatsavgränsning har gjorts för 
lägenheterna eller radhuslängorna då de endast bedöms ta i anspråk 
den yta som de upptar på kvartersmarken. De fastigheter som 
radhuslägenheterna uppförs inom kommer att ägas av en eller flera 
bostadsrättsföreningar och förvaltas av ett gemensamt bolag där Gryts 
Varv ingår som delägare. Av kompletterande underlag framgår att 
som villkor gäller att stadigvarande boende inte tillåts och att 
lägenheterna ska stå till förfogande för korttidsuthyrning. Sökanden 
har påpekat att det är viktigt att uthyrningslägenheterna inte benämns 
”bostäder” då det kan leda till berättigade klagomål från hyresgäster 
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på höga ljud och andra störningar från den intilliggande restaurangen 
och marinan. 

De fem uthyrningsstugorna står idag placerade relativt nära stranden 
intill Storängsgloet men avses flyttas upp i skogen söder om området 
för att ge plats åt nya uthyrningslägenheter. 

Tillfartsvägen kommer att anläggas i den östra delen av planområdet, i 
anslutning till planerade uthyrningslägenheter. 

Detaljplanen som gäller för området antogs år 2013 i syfte att 
möjliggöra en expansion av verksamheten vid Gryts varv med sikte på 
att utvecklas som ett servicecentrum för båtlivet i hela 
Östersjöområdet och att Gryts Varv och Marina blir en bas och 
utgångspunkt för turism och friluftsliv i skärgården. Syftet är att 
erbjuda småskaliga servicebyggnader med övernattningsmöjligheter 
och ytterligare uthyrningsstugor med samma utformning som de 
stugor som sedan tidigare finns i planområdets västra delar. Enligt 
Länsstyrelsens granskningsyttrande den 5 september 2012 över 
detaljplanen (diarienummer 402-6880-2012; bilaga 4) framgår att 
utvidgningen kan genomföras utan att det strider mot strandskyddets 
syften om bebyggelsen anpassas efter naturmiljön och friluftslivets 
behov. Syftet med att bibehålla strandskydd på de delar som tidigare 
inte varit bebyggda var att säkerställa att dessa anpassningar efterlevs.

Sökanden har anfört att det föreligger särskilda skäl för 
strandskyddsdispens i berörda delar då det redan finns bryggor, hotell, 
restaurang, konferenslokaler och varvslokaler i området och någon 
ytterligare mark inte kommer att tas i anspråk för ändamålet. 
Sökanden har vidare anfört att strandskyddsdispens för de aktuella 
åtgärderna bör kunna ges med hänsyn till att Miljö- och byggnämnden 
i Valdemarsviks kommun tidigare ställt sig positiv till frågan om 
förhandsbesked.  

Länsstyrelsens bedömning 

Förhållandena på platsen
Området kring Gryts Varv är beläget vid södra stranden av 
Hummelviksfjärden och omfattas av strandskydd som sträcker sig 150 
meter upp på land och 300 meter ut i vattnet. Det berörda området 
omfattas av detaljplanen för del av Hummelvik 1:1 samt Hummelvik 
1:15 m.fl. i Gryt (0563-P13/8) där strandskyddet i vissa delar är 
upphävt efter beslut av Länsstyrelsen den 22 november 2012 (se 
ärende med diarienummer 511-9228-2012; bilaga 5). Området 
omfattas av flera riksintresseanspråk, däribland riksintressen för 
naturvård och friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, rörligt friluftsliv 
enligt 4 kap. 2 § miljöbalken och obruten kust enligt 4 kap. 3 § 
miljöbalken. 
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Vad dispensen avser
Nämnden har beviljat dispens för nybyggnad av uthyrningslägenheter 
och anläggande av vägar. Länsstyrelsen bedömer att det av nämndens 
beslut inte med önskvärd tydlighet går att avgöra vad beslutet avser 
och var de dispensgivna åtgärderna är lokaliserade i geografin men att 
det framgår tillräckligt väl av det samlade beslutsunderlaget.

När det gäller den del av dispensen som avser anläggande av vägar 
kan Länsstyrelsen inte utläsa annat än att det handlar om en 
tillfartsväg på en kortare sträcka i planområdets östra del. I övrigt 
avses med begreppet ”väg” den strandpromenad som delvis är belägen 
på land i form av en gångväg och delvis i vattnet i form av en avlång 
flytbrygga. För tydlighetens skull bedömer Länsstyrelsen att det är 
lämpligt att hålla isär tillfartsvägen och strandpromenaden i den 
följande prövningen.  

När det gäller den del av dispensen som enligt beskrivningen avser 
flytt av befintliga stugor gör Länsstyrelsen bedömningen att åtgärden 
bör betraktas som nybyggnation med hänsyn till att stugorna placeras 
på detaljplanelagd mark som idag består av oexploaterad naturmark. 
Bedömningen av åtgärdens tillåtlighet behöver därför göras med 
utgångspunkt i dessa förhållanden.

Av ovanstående gäller alltså att den beviljade dispensen avser 
nybyggnation av uthyrningslägenheter och uthyrningsstugor samt 
uppförande av en strandpromenad och en tillfartsväg. Beträffande de 
ytor som får tas i anspråk för de aktuella åtgärderna kan Länsstyrelsen 
inte utläsa annat än att det är de ytor som åtgärderna upptar som får tas 
i anspråk för ändamålet. 

Är området ianspråktaget?
Nämnden har beviljat dispens för samtliga åtgärder med stöd av 
bestämmelsen i 7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalken och bl.a. 
anfört att området som dispensen avser är detaljplanelagt och att 
markområdena kring Gryts Varv redan är ianspråktagna för olika 
ändamål. Länsstyrelsen konstaterar att huvuddelen av de planerade 
åtgärderna på land berör naturmark som varken är bebyggd eller 
exploaterad sedan tidigare. Vattenområdet som är avsett för 
strandpromenaden är inte heller ianspråktaget av någon anläggning 
eller verksamhet. De omständigheterna att områdena såväl på land 
som i vattnet omfattas av en lagakraftvunnen detaljplan och är belägna 
i anslutning till områden som redan är ianspråktagna utgör inte skäl 
för dispens med stöd av 7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalken. 
Länsstyrelsen konstaterar emellertid att vissa mindre ytor i 
planområdet får betraktas som ianspråktagna på ett sådant sätt att 
bestämmelsen i 7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalken kan vara ett 
tillämpligt dispensskäl för enstaka åtgärder. Det gäller dels för den yta 
som är aktuell för nybyggnad av uthyrningslägenheter invid 
Storängsgloet (yta benämnd ”A” på kartan i bilaga 3 till detta beslut), 
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dels för den yta som avser anläggande av strandpromenad på land (yta 
benämnd ”B” på kartan i bilaga 3 till detta beslut). Länsstyrelsen gör 
för dessa delar, i likhet med nämnden, bedömningen att det finns skäl 
att medge strandskyddsdispens. Nämndens beslut ska därför fastställas 
i dessa delar.

För återstående delar gör Länsstyrelsen, i motsats till nämnden, 
bedömningen att den åberopade dispensgrunden inte är tillämplig. 
Länsstyrelsen övergår därför till att utreda om det för de återstående 
åtgärderna, alltså anläggande av strandpromenad i de delar som avser 
flytbrygga, nybyggnad av uthyrningslägenheter och uthyrningsstugor 
samt väg, finns något annat tillämpligt skäl för dispens. Länsstyrelsens 
överväganden och bedömningar redovisas nedan.

Strandpromenaden i vattenområdet
I den del som berör vattenområdet avses strandpromenaden utformas 
som en tre meter bred flytbrygga längsmed strandlinjen på en sträcka 
av cirka 400 meter. I vattenområdet utanför strandpromenaden (där 
strandskyddet upphävts i detaljplanen) finns det planer på att 
nyanlägga flytbryggor med båtplatser, och dessa konstruktioner avses 
byggas ihop med strandpromenaden. Sökanden har i kompletterande 
skrivelse till Länsstyrelsen förklarat att en slutlig utbyggnad av 
hamnen enligt detaljplanen kommer att kräva en ansökan om tillstånd 
för vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § miljöbalken. Vid en sådan 
tillståndsprövning ska Mark- och miljödomstolen beakta om 
verksamheten är avsedd att bedrivas i ett strandskyddsområde. En 
prövning likartad den som skulle ske om det var fråga om 
strandskyddsdispens direkt enligt 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken ska då 
ingå som ett led i prövningen och någon särskild dispensprövning ska 
inte göras (jfr 7 kap. 16 § 2 miljöbalken och se rättsfallet NJA 2020 s. 
1129 ”Båthuset i Stuverum”). 

Länsstyrelsen konstaterar att stora delar av de vattenområden som 
kommer att ingå i tillståndsprövningen inte berörs av strandskydd och 
att prövningen mot strandskyddsbestämmelserna kommer att 
begränsas till de delar som avser ytan för strandpromenaden. Under 
sådana omständigheter finns det inte något uttryckligt hinder mot att 
strandskyddsdispens i berörda delar prövas i annan ordning, alltså 
utanför ramen för tillståndsprövningen. Detta förutsätter dock att det 
finns ett tillräckligt detaljerat underlag för att kunna ta ställning till om 
särskilda skäl för dispens föreligger och om dispensen är förenlig med 
strandskyddets syften och detaljplanens övergripande intentioner. 

Bland de särskilda skäl som enligt 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken får 
beaktas vid prövning av strandskyddsdispens står det närmast till 
hands att pröva strandpromenaden mot dispensgrunden i 7 kap. 18 c § 
första stycket 3 miljöbalken, mot bakgrund av att strandpromenaden är 
en anläggning som uppförs i vattenområdet. För att dispens ska kunna 
beviljas behöver det visas att anläggningen för sin funktion behöver 
uppföras inom det strandskyddade området och att behovet inte kan 



Beslut 6 (14)Länsstyrelsen 
Östergötland 2022-07-01 526-12987-2021

tillgodoses utanför det strandskyddsområde som avses. Underlaget i 
ärendet ger inte stöd för att anläggningen för sin funktion är beroende 
av ett strandnära läge och inte heller att behoven skulle vara orimliga 
att tillgodose genom annan lokalisering eller utformning som innebär 
mindre intrång på naturmiljöns och friluftslivets intressen i området. 
Enligt Länsstyrelsens mening innebär ovanstående att särskilda skäl 
för dispens med stöd av 7 kap. 18 c § första stycket 3 saknas. Det 
bedöms inte finnas någon annan dispensgrund som skulle kunna vara 
tillämplig. Nämndens beslut i den del som avser nyanläggning av 
strandpromenad i vattenområdet ska därför upphävas.

Nybyggnad av uthyrningslägenheter, uthyrningsstugor och väg
Länsstyrelsen bedömer inledningsvis att området som dispensen avser 
i dessa delar inte kan anses vara väl avskilt från stranden på ett sådant 
sätt som uttrycks i 7 kap. 18 c § första stycket 2 miljöbalken. Inte 
heller bestämmelsen i 7 kap. 18 c § första stycket 3 miljöbalken, som 
avser anläggningar, bedöms kunna tillämpas då det inte är visat att 
byggnaderna och vägen är beroende av ett strandnära läge och det inte 
har visats att behoven är orimliga att tillgodose utanför det 
strandskyddade området. Dispens med stöd av 7 kap. 18 c § första 
stycket 4 miljöbalken, som avser utvidgning av pågående verksamhet, 
kan inte ges för byggnader som tillgodoser bostadsändamål (se prop. 
2008/09:119 s. 105 f). Omständigheten att sökanden anfört att 
byggnaderna inte bör benämnas ”bostäder” utan endast tillgodoser 
behov av tidsbegränsat boende föranleder inte Länsstyrelsen att göra 
någon annan bedömning. Vägen avses uppföras med stort avstånd från 
nuvarande verksamhet vid Gryts Varv, varför den inte heller kan anses 
höra till en utvidgning av den pågående verksamheten. Det finns 
därmed inte förutsättningar att lämna dispens på denna grund heller. 

Av de två kvarvarande dispensgrunderna i 7 kap. 18 c § miljöbalken 
bedömer Länsstyrelsen att de aktuella åtgärderna inte ryms bland 
sådana åtgärder som dispens kan ges för med stöd av 7 kap. 18 c § 
första stycket 6 miljöbalken, vilket avser mycket speciella 
omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det 
står i stället närmare till hands att titta på om dispens skulle kunna ges 
med stöd av 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken, något som 
sökanden också åberopat som stöd för dispens i sin ansökan till 
kommunen. 

Dispensgrunden i 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken kan 
tillämpas på åtgärder som syftar till att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Detta 
inrymmer åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljö- eller 
kulturhistoriska intressen. Dispensgrunden kan också vara tillämplig 
vid fysisk planering i ärenden som har som huvudsakligt ändamål att 
tillgodose angelägna intressen av tätortsutveckling, bostadsförsörjning 
och betydelsefull infrastruktur. För att det ska vara fråga om ett 
angeläget allmänt intresse bör den planerade åtgärden långsiktigt ge 
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fördelar för samhället. Enligt motiven till bestämmelsen ska det 
prövas om åtgärden måste företas inom strandskyddsområdet. Om 
åtgärden kan lokaliseras utanför ett sådant område ska den 
lokaliseringen väljas. En förutsättning för att dispens ska kunna 
övervägas är att det kan visas att en annan lokalisering är omöjlig eller 
i vart fall orimlig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset 
som avses (se prop. 2008/09:119 s. 54 och 106 och Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 18 februari 2022 i mål nr M 7759–20).

De berörda åtgärderna avser exploateringar med stöd i en detaljplan 
som vann laga kraft 2013. Länsstyrelsen bedömer att de ansökta 
åtgärderna överensstämmer med detaljplanen vad avser ändamål och 
byggnadsarea. Sökanden och kommunen har anfört att genomförandet 
av detaljplanen har som ändamål att främja det rörliga friluftslivet i 
den östgötska skärgården och bidra till en levande kust och skärgård. 
Det har särskilt framhållits att ett genomförande av detaljplanen skulle 
bidra till ökad sysselsättning i Valdemarsviks kommun och främja 
näringslivet och den ekonomiska utvecklingen i skärgården. 
Länsstyrelsen ifrågasätter inte att ett genomförande av detaljplanen 
skulle kunna möjliggöra för fler människor att upptäcka och uppleva 
skärgårdsmiljön med de värden för natur, kulturmiljö och friluftsliv 
som den har att erbjuda. 

Detaljplanen berörs i sin helhet av områden som är utpekade som 
riksintressen för naturmiljö, friluftsliv och rörligt friluftsliv. Därtill är 
strandskyddet i vissa delar utvidgat till som mest 150 meter på land. 
Områdets höga skyddsvärden innebär att de allmänna intressen som 
strandskyddet representerar ska ges särskild tyngd. Dispensprövningar 
i sådana områden bör därför iaktta särskild restriktivitet (jfr Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 6 april 2016 i mål nr M 9723–15). Som 
en följd av områdets höga skyddsvärden kvarlämnades strandskyddet i 
de nu berörda delarna av planområdet eftersom det ansågs finnas 
anledning för kommunen att vid en senare dispensprövning få bättre 
kontroll på att exploateringarna utformas i förenlighet med 
strandskyddets syften. Detaljplanens avsikt är att tillkommande 
bebyggelse i anslutning till den befintliga marinan ska vara småskalig 
och utföras med anpassning till miljön så att det inte förändrar 
livsvillkoren för växt- och djurlivet eller ger en avhållande effekt på 
allmänhetens friluftsliv. Utgångspunkten för Länsstyrelsens prövning i 
de här delarna är därför att utreda om åtgärderna, för vilka det finns 
stöd i detaljplanen, har lokaliserats och utformats med tillräcklig 
hänsyn till naturmiljön och friluftslivet och att detaljplanens avsikt 
därigenom har tillgodosetts i tillräcklig grad.

Länsstyrelsen kan konstatera att den planerade bebyggelsen med 
tillhörande strandpromenad och infrastruktur som är planerad i 
området öster om Gryts Varv är geografiskt utsträckt och medför att 
en idag oexploaterad kuststräcka på nästan 400 meter genomgår stora 
förändringar. Till detta kommer att ytterligare exploatering sker i 
riktning bort från strandlinjen i planområdets sydvästra delar. Ett 
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genomförande av detaljplanen i berörda delar bedöms innebära 
väsentliga intrång i miljön och påverka livsvillkoren för växt- och 
djurlivet i det strandnära området, såväl på land som i vattnet. De 
planerade åtgärderna ska dock ses i perspektivet av att detaljplanen 
också inrymmer en omfattande utbyggnad av båtbryggor, vartill 
strandpromenaden och den nya bebyggelsen ska ansluta, samt att 
området direkt söder om berörd detaljplan senare har detaljplanelagts 
för bostadsbebyggelse (detaljplan för del av Hummelvik 1:1 i 
Valdemarsviks kommun som vann laga kraft den 28 juni 2019; 
planbeteckning 0563-P2019/7). De planerade lägenheterna och 
stugorna är tänkta att hyras ut till olika privatpersoner, om än på 
begränsad tid, och har inte tilldelats några tomtplatser. Den närmare 
utformningen och nyttjandet av kvarvarande, obebyggda, delar av 
kvartersmarken har inte närmare reglerats i nämndens beslut om 
strandskyddsdispens. Sammantaget medför dessa omständigheter att 
det finns en risk att det privata området närmast stranden och kring 
den planerade bebyggelsen utvidgas på allmänhetens bekostnad på ett 
sätt som inte är förenligt med strandskyddets syften (jfr rättsfallet 
MÖD 2006:33 och prop. 1997/98:45 del 2 s. 90). 

Frågan är om åtgärderna, förutsatt att de främjar det rörliga 
friluftslivet och ger långsiktiga fördelar för samhället, kan godkännas 
om det går att visa att utformningen av bebyggelsen är den mest 
lämpade i förhållande till naturmiljöns och friluftslivets intressen i 
området. För att avgöra hur det förhåller sig med den saken finns det 
anledning att titta närmare på vilka överväganden kring alternativ som 
gjordes i planarbetet och i den efterföljande dispensprövningen. Av 
lokaliseringsutredningen som ingår i detaljplanens miljökonsekvens-
beskrivning (framtagen av Calluna 2012) framgår att alternativa 
lokaliseringar och utformningar av detaljplanen i sin helhet avfärdades 
i ett tidigt skede främst av naturvårds- och miljöskäl. Den nu antagna 
detaljplanen var det enda alternativ som studerades och konsekvens-
bedömdes utförligt jämte nollalternativet (se bilaga 6). Miljö-
konsekvensbeskrivningen saknar uppgifter om att det utretts alternativ 
där bebyggelsen helt eller åtminstone delvis anvisats till områden 
utanför strandskyddat område. Ansökan om strandskyddsdispens och 
nämndens beslut i frågan redogör inte för i vilken utsträckning 
alternativa utformningar av bebyggelsen inom detaljplaneområdet 
övervägts och hur väl det valda alternativet bedöms uppfylla 
detaljplanens övergripande intentioner om att uthyrningsstugorna i 
områdets tidigare obebyggda delar ska utformas med särskild hänsyn 
till strandskyddets syften. Avsaknad av redovisning av alternativ, 
varken inom befintlig detaljplan eller på annat område, i kombination 
med att nuvarande utformning av bebyggelsen inte bedöms vara 
förenlig med strandskyddets syften, innebär enligt Länsstyrelsens 
mening att det inte kan uteslutas att det finns sätt att tillgodose det 
angelägna allmänna intresset av åtgärderna med mer acceptabel 
inverkan på strandskyddets syften. Det finns därför inte heller skäl att 
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bevilja strandskyddsdispens för de återstående åtgärderna med stöd av 
7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken.

Slutligen konstaterar Länsstyrelsen att dispensgrunden i 7 kap. 18 d § 
miljöbalken, som avser områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) enligt 7 kap. 18 e § miljöbalken, inte är 
tillämplig i sådana kustområden som avses i 7 kap. 18 e § första 
stycket 4 miljöbalken. Det är därför inte heller möjligt att medge 
dispens med stöd av denna dispensgrund. Mot bakgrund av att det inte 
finns någon dispensgrund som är tillämplig för de aktuella åtgärderna 
saknas det förutsättningar att bevilja strandskyddsdispens. Nämndens 
beslut i övriga delar ska därför upphävas.

Proportionalitetsavvägning      
Vid en dispensprövning enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken ska det göras 
en proportionalitetsavvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken. Av 
denna följer att en enskilds inskränkning i sin rätt att använda mark 
eller vatten inte får gå längre än vad som krävs för att syftet med 
strandskyddet ska tillgodoses. Proportionalitetsavvägningen innefattar 
en fristående bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda 
fallet. Utrymmet för att kunna bevilja strandskyddsdispens för 
åtgärder som inte ryms inom dispensgrunderna i 7 kap. 18 c-d §§ 
miljöbalken är dock mycket litet (se rättsfallet NJA 2020 s. 1129 
”Båthuset i Stuverum”). Länsstyrelsen gör i detta fall bedömningen att 
det inte har visats i ärendet att det skulle finnas förutsättningar att 
bevilja dispens med utgångspunkt i en proportionalitetsavvägning. 
Vad som i övrigt anförts i ärendet, som att det borde finnas 
förutsättningar att bevilja strandskyddsdispens då beslut om positivt 
förhandsbesked meddelats, föranleder ingen annan bedömning. 

Sammanfattning
Länsstyrelsen delar inte nämndens bedömning att det skulle finnas 
förutsättningar att bevilja strandskyddsdispens för åtgärderna i sin 
helhet med stöd av 7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalken. Den 
aktuella dispensgrunden är dock tillämplig i vissa mindre delar, 
nämligen beträffande nyanläggning av strandpromenad på land inom 
den yta som benämns ”A” respektive nybyggnad av 
uthyrningslägenheter inom den yta som benämns ”B” på kartan i 
bilaga 3 till detta beslut. Nämndens beslut i dessa delar ska därför 
fastställas. 

När det gäller dispens för anläggande av strandpromenad i form av en 
flytbrygga i vattnet bedömer Länsstyrelsen att anläggningen hör 
samman med de flytbryggor som planeras i det intilliggande 
vattenområdet och att anläggningarna bör prövas i ett sammanhang 
inom ramen för ett tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § 
miljöbalken. Det finns dock inga uttryckliga hinder mot att i en 
separat dispensprövning ta ställning till om åtgärden kan godkännas 
utifrån strandskyddssynpunkt. Länsstyrelsen bedömer att det underlag 
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som presenterats i ärendet inte ger stöd för att särskilda skäl för 
dispens föreligger. Nämndens beslut ska därför upphävas i den delen. 

När det gäller nybyggnad av uthyrningslägenheter i övriga delar av 
detaljplaneområdet samt uppförande av uthyrningsstugor och 
anläggande av ny tillfartsväg bedömer Länsstyrelsen att det inte finns 
skäl för dispens med stöd av någon av dispensgrunderna som anges i 
7 kap. 18 c § första stycket 1–4 samt 6 miljöbalken. Inte heller 7 kap. 
18 d § miljöbalken bedöms vara tillämplig då områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden) inte kan pekas 
ut i kust- och skärgårdsområdet i Östergötland. För att dispens ska 
kunna ges med stöd av den kvarvarande dispensgrunden i 7 kap. 18 c 
§ första stycket 5 miljöbalken krävs att åtgärderna tillgodoser ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
Enligt Länsstyrelsens uppfattning kan ett genomförande av den 
aktuella detaljplanen i berörda delar förvisso ge långsiktiga fördelar 
för samhället genom att bidra till ekonomisk utveckling i 
Valdemarsviks kommun och främja den lokala sysselsättningen och 
tillgängligheten till skärgården. Länsstyrelsen bedömer dock att 
genomförda utredningar inte redovisar i vilken utsträckning 
alternativa lokaliseringar och utformningar studerats, varken utanför 
området eller inom ramen för befintlig detaljplan, och att det därför 
inte är tillräckligt väl visat att det skulle saknas möjligheter att 
tillgodose behoven med mindre inverkan på strandskyddets syften. 
Dispens med stöd av 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken kan 
därför inte ges och nämndens beslut ska följaktligen upphävas i 
resterande delar.

Upplysningar
Länsstyrelsen noterar att nämndens beslut om strandskyddsdispens 
medger ett successivt genomförande av åtgärderna i takt med att 
efterfrågan och behov uppstår. I den delen vill Länsstyrelsen peka på 
att en strandskyddsdispens är tidsbegränsad såtillvida att dispensen 
upphör att gälla om den dispensgivna åtgärden inte har påbörjats inom 
två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga 
kraft (se 7 kap. 18 h § miljöbalken). En längre genomförandetid för 
åtgärderna, såsom nämndens beslut inte motsäger, är således inte 
möjlig. Vid en eventuell förnyad dispensprövning hos kommunen bör 
detta förhållande beaktas.      

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Marina Verbova med naturvårds-
handläggare Adam Bergner som föredragande. I beslutet har också 
länsarkitekt Jan Persson och länsjurist Linnea Hjorter medverkat.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför 
namnunderskrifter.
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Bilagor:
1. Tillämpliga bestämmelser
2. Överklagandehänvisning
3. Översiktlig karta
4. Länsstyrelsens yttrande med diarienummer 402-6880-2012
5. Länsstyrelsens beslut med diarienummer 511-9228-2012
6. Utdrag från lokaliseringsutredningen i MKB

Kopia till:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 

Ombud för sökanden, leif@leandertz.se 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information finns på 
www.lansstyrelsen.se/ostergotland/personuppgifter. 

mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:leif@leandertz.se
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/personuppgifter%20dataskydd
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Bilaga 1

Tillämpliga bestämmelser 
Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken 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. 

Inom ett strandskyddsområde får, enligt 7 kap. 15 § miljöbalken, inte: 
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 

anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller 
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt,

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för 
byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, 
eller

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- 
eller växtarter. 

Kommunen får, enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken, i det enskilda fallet 
ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och 
dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. Som 
särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller 
dispens från strandskyddet får, enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken, man 
beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser: 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 
angeläget intresse.

I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl 
utöver det som anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant 
område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e 
§. 
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Länsstyrelsen ska, enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken, pröva en 
kommuns beslut som avses i 3 a §, om det finns skäl att anta att:

1. det inte finns förutsättningar för tillåtandet eller dispensen, 
eller

2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för 
utgången i frågan om tillåtande eller dispens.

Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut 
kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det finns något sådant 
prövningsskäl som anges i första stycket och besluta i frågan om en 
prövning ska ske eller inte. 

Länsstyrelsens beslut att överpröva en kommuns beslut om 
strandskyddsdispens får inte överklagas särskilt.

Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut, om det inte finns 
förutsättningar för tillåtandet eller dispensen.
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Bilaga 2

Beslutet kan överklagas
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen 
vid Växjö tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas till Länsstyrelsen. 
Överklagandet skickas med vanlig post till Länsstyrelsen 
Östergötland, 581 86 Linköping eller med e-post till 
ostergotland@lansstyrelsen.se.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet. För offentlig part räknas dock 
treveckorsfristen från den dag då beslutet meddelades. 

Om överklagandet har kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen 
överklagandet och handlingarna i ärendet till Mark- och 
miljödomstolen.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du 
vill att beslutet ska ändras. Ange även namn, adress, telefonnummer 
och eventuell e-postadress.

Om du behöver fler upplysningar kan du vända dig till Länsstyrelsen. 
Uppge ärendets diarienummer 526-12987-2021 och fråga efter den 
som varit föredragande i beslutet.

mailto:ostergotland@lansstyrelsen.se


BILAGA 3



BILAGA 4













BILAGA 5













BILAGA 6






	Beslut dnr 526-12987-2021
	Överprövning av kommunal strandskyddsdispens för uthyrningslägenheter, uthyrningsstugor, strandpromenad och tillfartsväg inom fastigheterna Hummelvik 1:15 m.fl. i Valdemarsviks kommun
	Beslut
	Överprövat beslut
	Bakgrund
	Länsstyrelsens bedömning
	Förhållandena på platsen
	Vad dispensen avser
	Är området ianspråktaget?
	Strandpromenaden i vattenområdet
	Nybyggnad av uthyrningslägenheter, uthyrningsstugor och väg
	Proportionalitetsavvägning
	Sammanfattning

	Upplysningar
	De som medverkat i beslutet
	Bilagor:
	Kopia till:
	Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
	Bilaga 1
	Tillämpliga bestämmelser
	Beslutet kan överklagas


	Kartbilaga
	Granskningsyttrande DP
	Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskyddet inom DP
	2021-06-14 - Upphävande av strandskydd inom detaljplan för Hummelvik 1.1. och 1.15 i Valdemarsvik kommun.pdf

	Utdrag ur MKB

