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Nedan redovisas en sammanfattning av inkomna synpunkter på Länsstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Boxholms kommun stödjer Länsstyrelsen i sin uppfattning om att inrätta ett differentierat 
strandskydd baserat på sakskäl vid Sommen inom Kinda kommun, enligt det svar 
kommunen gav vid tidigare remiss angående strandskydd inom Boxholms kommun. 
Kommunen föreslår att Länsstyrelsen samordnar strandskyddet vid Sommen med 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. Vidare förslår kommunen 100 meter strandskydd som 
grund vid Sommen och att stränderna bör inventeras för att finna motiv till utvidgat 
strandskydd inom varje område. Boxholms kommun önskar en förnyad remiss efter att 
justeringar av förslaget har gjorts. 
 
Kinda kommun bedömer att förslaget till utvidgat strandskydd innebär en rimlig avvägning 
mellan olika intressen. Kommunen ser positivt på att strandskyddet ej är utvidgat vid 
större bebyggelseansamlingar och detaljplanelagda områden. 
 
Linköpings kommun är positiv till att översynen genomförs. Kommunen förutsätter att 
Länsstyrelsen samråder om sjön Järnlundens stränder även med Linköpings kommun 
innan processen inom Kinda kommun går vidare. 
 
Åtvidabergs kommun har inget att erinra mot förslaget. 
 
Skogsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget. 
 
LRFs kommungrupp i Kinda har inget att erinra mot förslaget. 
 
Regionförbundet Östsam (natur- och friluftsrådet) har beslutat att avstå från att yttra sig. 
 
Gunnar Gardström noterar att förslaget om utvidgat strandskydd även omfattar deras 
sommarstugetomt Sonebo 1:19. Denna tomt gränsar till ytterligare två tomter. Gunnar 
finner det rimligt att tomterna undantas från det utvidgade strandskyddet. 
 
Länsstyrelsens bemötande av inkomna synpunkter: 
För bemötande av synpunkter från Boxholms kommun hänvisas till beslutet om utvidgat 
strandskydd i Boxholms kommun, dnr 511-3555-12. För Linköpings kommun pågår 
samråd med kommunen och ett förslag är sänt på remiss i oktober 2013. När det gäller 
synpunkt från Gunnar Gardström angående en stugtomt så har endast större avskärande 
bebyggelseansamlingar undantagits från utvidgat strandskydd.  
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Friluftsliv i Östergötland – En regional kartläggning 2010:14 
Riksintresse friluftsliv, F E3, Registerblad 1991-06-11 
Regionalt värdefulla områden för friluftsliv 
Värdefullt vatten för fiske 
Värdefullt vatten för naturvård, Stångåns vattensystem 
Kinda kommuns naturvårdsprogram 
Värdefulla träd 
Rödlistade och hotade arter 
Sumpskogsinventering 
Äng- och betesinventeringen 
Våtmarksinventering 
Nyckelbiotoper SKS 
Natura 2000  
Biotopskyddsområden SKS 
Naturvärdesobjekt SKS 
Naturvärdesobjekt BIS 
Vattendrag med bäcköring 
Värdetrakter naturmiljöer 
Naturreservat i Östergötland  
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