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Länsstyrelsen

01FS 2014:50
Länsstyrelsens i Stockholms län beslut
om utvidgat strandskydd för Tyresö kommun;

Utkom från trycket
den 3 december 2014

beslutat den 18 november 2014
(dnr 511-39866-2012).

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 14 § andra stycket miljö-
balken (MB) vilka strandskyddsområden i Tyresö kommun, i enlighet
med kartor tillhörande beslutet, som ska omfattas av utvidgat strand-
skydd.
- Utvidgningen omfattar land- eller vattenområde mellan 100 och 300 

meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Strandskydds-
zonen saknar angiven bakre begränsningslinje.

- Utvidgningen omfattar även land- eller vattenområde 100 meter men 
mindre än 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd 
och avgränsas av en detaljplanegräns respektive av en angiven bakre 
begränsningslinje.

- Utvidgat strandskydd ska därutöver råda för område inom detaljplan 
för Solbergaområdet, inom detaljplan för Bergholmsområdet samt 
inom detaljplan för del av fastigheten Dyvik 1:1 i enlighet med tidi-
gare beslut ifråga om utvidgat strandskydd.

- Utvidgat strandskydd ska även råda, under samma förutsättning som 
i strecksats ett och två, på allmän platsmark inom detaljplan för Sol-
bergaområdet samt inom detaljplan för Bredvik 1:1, Dyvik 1:1, Äll-
mora 1:144 m.fl. i enlighet med kartor tillhörande beslutet.
Beslutet med tillhörande kartor förvaras på Länsstyrelsen.

Under förutsättning att ovanstående beslut vinner laga kraft beslutar 
Länsstyrelsen, med stöd av 7 kap. 18 § första stycket punkt 1 MB att 
upphäva Länsstyrelsens beslut den 3 juni 1999 (diarienummer 18611-
1999-22769) i de delar det rör utvidgat strandskydd för Tyresö kom-
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mun, utom när det gäller utvidgat strandskydd i detaljplaner. Utvidgat 
strandskydd ska fortsatt gälla inom ovan (strecksats tre och fyra) an-
givna detaljplaner även efter den 31 december 2014.

Beslut om att utvidga strandskyddsområdet gäller omedelbart, även 
om det överklagas.

Beslut om att upphäva strandskyddet börjar gälla måndagen den 22 
december 2014 om inte beslutet överklagas.

MAGDALENA BOSSON

Annika Lindvall
Enheten för naturvård


