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Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden över förslag till utvidgat 
strandskydd i Linköpings kommun samt Länsstyrelsens eventuella kommentarer. Alla 
yttranden finns i sin helhet i ärendets akt.  
 
Linköpings kommun är positiv till att en översyn av motiv och avgränsningar för 
områden med utvidgat strandskydd genomförs. Kommunen instämmer i stort i förslaget 
till utvidgat strandskydd kring berörda sjöar. För ett antal områden ser kommunen 
annorlunda på vilken avgränsning som bör gälla. Kommunen har i yttrandet listat dessa 
områden, markerat dem på karta samt motiverat kommunens ställningstagande till 
föreslagen ändring. I följande områden har kommunen en annan syn än Länsstyrelsen på 
föreslagna gränser; Ekängen, Flemma/Fruktåker, Roxenbaden, Bjärka-Säby, Unön, 
Bestorp, Stora Långnäs, Vårdnäs/Västerby, Lilla Eke, Fjälla och Gärdala.  
 
Vidare framför kommunen att det är viktigt att kartmaterialet är tydligt. Kommunen 
anser att tolkningsutrymmet av gränserna måste minimeras och föreslår hur 
avgränsningar ska göras. Kartindelning bör redovisas på översiktskartor. 
 
Kommunen har noterat att strandskyddsgränsen inte stämmer överrens med strandlinjen 
på underliggande kartbild i ett antal områden. Vidare har kommunen noterat att det i 
Viggeby naturreservat felaktigt anges ett utvidgat strandskydd om 100 meter samt att 
öarna i naturreservatet redovisas att de har utvidgat strandskydd. Slutligen vill kommunen 
att öar mindre än 200 meter i diameter inte redovisas med utvidgat strandskydd eftersom 
de i sin helhet täcks av det generella skyddet om 100 meter. 
 
Länsstyrelsens kommentarer 
Med anledning av de ändringar som kommunen föreslår vill Länsstyrelsen lämna följande 
synpunkter. I arbetet med översynen av det utvidgade strandskyddet har Länsstyrelsen 
tagit hänsyn till fysisk planering endast genom att områden med antagen detaljplan har 
undantagits från utvidgat strandskydd. Områden med pågående planarbeten har däremot 
inte undantagits. Inte heller områden som avsatts för bebyggelse i antagna översiktsplaner 
har med automatik undantagits från utvidgat strandskydd (undantag görs dock för 
antagna och av Länsstyrelsen godkända LIS-områden för bostadsbebyggelse). Inom 
sådana områden som anges ovan kan utvidgat strandskydd komma att gälla även efter att 
översynen är gjord, om det finns motiv för en utvidgning. Länsstyreslens skäl för detta 
ställningstagande är att strandskyddet är ett starkt allmänt intresse som bör beaktas av 
kommunen vid fortsatt planering. Även om Länsstyrelsen till exempel har ställt sig positiv 
till att områden i strandmiljöer avsätts för bebyggelse i en översiktsplan kan dessa 
områden ha strandskyddsvärden till vilka hänsyn måste tas vid planeringen. Vidare är det 
först vid antagen detaljplan som planeringen är fullt fastlagd och strandskyddet kan anses 
reglerat fullt ut.  
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Länsstyrelsen har utifrån Linköpings kommuns översiktsplan för landsbygden samt 
myndighetens granskningsyttranden funnit skäl att ändra förslaget om utvidgat 
strandskyddet inom utpekat LIS-område för bostadsbebyggelse i Norra Fjälla. LIS-
området kommer inte att omfattas av utvidgat strandskydd.  
 
När det gäller utvidgat strandskydd i Flemma/Fruktåker samt på Unön delar inte 
Länsstyrelsen kommunens bedömning att dessa områden bör pekas ut med stöd av 
reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Länsstyrelsen framförde dessa 
synpunkter i granskningsyttrande över Linköpings kommuns översiktsplan för 
landsbygden, 2014-03-10, 401-429-14. Linköpings kommun antog översiktsplanen för 
landsbygden med de ovan nämnda områdena utpekade som LIS områden. Länsstyrelsen 
anser sig dock inte ha godkänt områdena vilket medför att de kan omfattas av utvidgat 
strandskydd enligt Länsstyrelsens utgångspunkter. Med anledning av yttrandet har 
Länsstyrelsen gjort justeringar av avgränsningen för redan bebyggda områden inom 
Flemma/Fruktåker. För övriga områden kan Länsstyrelsen konstatera att det utvidgade 
strandskyddet har samma omfattning som tidigare och vidhåller sin bedömning att det 
finns värden som motiverar utvidgat strandskydd i området. 
 
Kommunen har haft synpunkter på att Länsstyrelsen gjort olika bedömningar för 
bebyggda fastigheter inom flera områden (Roxenbaden, område 4, Unön, område 7 och 
Fjälla, område 14). I arbetet med översynen av det utvidgade strandskyddet har det varit 
Länsstyrelsens ambition att undanta områden med sammanhängande bebyggelse från 
utvidgat strandskydd. Inom sådana områden har Länsstyrelsen gjort bedömningen att 
dispens kan medges då det rör sig om ianspråktagna områden. Genom att undanta sådana 
områdena slipper den enskilde en prövning vid byggnation. För att identifiera områden 
med sammanhängande bebyggelse har Länsstyrelsen gjort en GIS-analys på följande sätt. 
Med utgångspunkt i fastighetskartan har en buffert om 30 m gjorts för alla byggnader. De 

buffrade områdena har sedan slagits samman. Ytor som fått en areal  10 000 kvm har 
bedömts vara sammanhängande bebyggelse. Ytorna har även verifierats genom manuell 
kartstudie. Inför beslutet har Länsstyrelsen sett över avgränsningarna för 
sammanhängande bebyggelse och gjort justeringar av förslaget. Dock anser Länsstyrelsen 
att det kan finnas skäl att utvidga strandskyddet även om det finns bebyggelse längs med 
vattnet. Området bakom bebyggelsen kan vara av stor betydelse för passager mellan 
strandområden. För området vid Roxenbaden (område 4) ser Länsstyrelsen vid närmare 
analys att marken ska anses bebyggd sedan tidigare och området undantas från utvidgat 
strandskydd. 
 
Länsstyrelsen anser inte att vägen från Ljungsbro norr om Roxen samt väg 687 vid 
Bjärka-Säby är av sådan storlek samt har sådan trafikmängd att de kan anses vara 
avskiljande enligt bestämmelserna i Miljöbalken. Områden bakom dessa vägar kan vara av 
betydelse för upplevelsevärdet i området samt hysa värden för växt- och djurlivet som rör 
sig i strandområdet. Länsstyrelsen har utifrån detta inte gjort någon justering vid vägarna i 
område 3 och 6. 
 
Linköpings kommun anser att strandskyddet inte ska utvidgas i områden som kommunen 
i översiktsplanen för landsbygden pekat ut som LIS-områden för bad och bryggor, 
(Bjärka Säby område 6, Stora Långnäs område 10, Gärdala område 15). Länsstyrelsen 
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delar inte kommunens bedömning att dessa områden för bad och båtbryggor bör pekas 
ut med stöd av reglerna för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Länsstyrelsen 
framförde dessa synpunkter i granskningsyttrande över Linköpings kommuns 
översiktsplan för landsbygden, 2014-03-10, 401-429-14. För att möjligöra planeringen i 
dessa områden får andra särskilda skäl än reglerna kring LIS användas. Eftersom de 
aktuella områdena hyser värden för det rörliga friluftslivet, vilka kommunen vill stärka i 
sin planering, anser Länsstyrelsen att det finns skäl att ha ett fortsatt utvidgat strandskydd. 
Länsstyrelsen anser att områdenas värden kan komma att påverkas negativt till följd av 
exploatering. Tillkommande exploatering behöver därför prövas mot 
strandskyddsbestämmelserna.  
 
Linköpings kommun anser, med hänvisning till pågående planering, att strandskyddet inte 
ska utvidgas i ett område söderom Ekängen samt vid Lilla Eke i Brokind. Utifrån ovan 
anser Länsstyrelsen att det inte finns skäl att ändra den föreslagna gränsen då områdena 
hyser värden för strandskyddets syften. Pågående planering får visa vilka intrång i 
strandskyddet som är möjliga att göra utifrån Miljöbalkens regler.   
 
Linköpings kommun anser att det saknas motiv till att utvidga strandskyddet i ett område 
norr om Bestorp samt ett mindre område söder om Bjärka-Säby (område 8 och 9 i 
kommunens yttrande). Delar av dessa områden hyser mycket höga naturvärden. 
Bevarandet av dessa områden är av stor betydelse för växt- och djurlivets livsillkor. 
Länsstyrelsen har utifrån kommunens yttrande sett över avgräsningen av områdena och 
gjort justeringar för att bättre anpassa gränserna till de värdefulla områdena. 
 
Linköpings kommun föreslår ett utvidgat strandskydd till 300 meter längs en sträcka öster 
om Roxenbaden vid Roxens norra strand. Efter en noggrannare genomgång av områdets 
värden finner inte Länsstyrelsen skäl att utivdga strandskyddet till 300 meter. 
Allmänhetens tillgänglighet tillgodoses genom den väg som går längs med stranden. 
Vidare bedömer Länsstyrelsen att de strandanknutna naturvärdena skyddas av föreslagen 
utvidgning.  
 
Angående synpunkten om strandskyddets omfattning i den norra viken av Stora Rängen 
vill Länsstyrelsen framföra följande. Efter andra inkomna remissvar rörande det aktuella 
området har Länsstyrelsen omarbetet gränsen för det utvidgade strandskyddet. Detta 
medför i motsats till vad Linköpings kommun önskar att strandskyddsgränsen blir mer 
varierande eftersom den anpassats till områdets värden. 

 
Angående avgränsning av strandskyddet vill Länsstyrelsen framföra följande. Det 
utvidgade strandskyddet gäller i enlighet med till besluten bifogade kartor. Det är 
följaktligen de på kartorna redovisade gränserna som visar avgränsningen upp till 300 m 
vilket är så långt som Länsstyrelsen får utvidga strandskyddet enligt Miljöbalken. 
Förutom redovisningen på karta finns gränserna att tillgå i digitalt format vilket gör att de 
kan användas av kommunen vid handläggning och fysisk planering.  
 
Länsstyrelsen har på kartorna tagit bort utvidgat strandskydd för de öar som är mindre än 
200 m i diameter. Länsstyrelsen har vidare korrigerat gränserna på kartan för Viggeby 
naturreservat samt sett över behovet av utvidgat strandskydd inom samtliga naturreservat 
i kommunen. Enligt beslutet kommer inga naturreservat att omfattas av utvidgat 
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strandskydd eftersom reservatsföreskrifterna ger motsvarande skydd som strandskyddet. 
Vid Västerby har Länsstyrelsen därmed tillgodosett kommunens synpunkter. Då de 
aktuella områdena ligger inom naturreservatet Västerby lövskogar och 
reservatsbestämmelserna ger motsvarande skydd som strandskyddet saknas motiv till 
utvidgning i området. 
 
Inför beslutet har Länsstyrelsen förtydligat kartmaterialet med en översiktskarta som visar 
kartbladsindelningen. 
 
Motala kommun ser med tillfredsställse att det utvidgade strandskyddet tas bort utefter 
Göta Kanal och Norrbysjön. Kommunen anser att det generella strandskyddet bör vara 
tillräckligt för att tillgodose strandskyddets syften. 
 
Skogsstyrelsen har inga invändningar mot förslaget. 
 
Regionförbundet Östsam meddelar att de avstår från att yttra sig. 
 
Övre Motala ströms vattenråd tillstyrker förslaget till utvidgat strandskydd i Linköpings 
kommun. Vattenrådet anser att strandmiljöerna är viktiga att bevara både för friluftslivet 
och för den biologiska mångfalden. 
 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) anser att Länsstyrelsens förslag till beslut delvis är 
oskäligt tilltaget med hänsyn till både enskilda intressen och områdenas värden för 
landsbygdsutveckling. LRF framför att regeringens intentioner med översynen av det 
utvidgade strandskyddet var att besluten skulle bli bättre utformade och motiverade så att 
de inte i onödan hindrar landsbygdsutveckling. LRF menar att förslaget går längre än vad 
som är nödvändigt för att säkerställa syftet och anser att utgångspunkten ska vara det 
generella strandskyddet som utvidgas på väldefinierade områden. I de områden 
strandskyddet utvidgas bör det vara 150 meter och inte de föreslagna 300 metrarna. LRF 
menar att det inte är förenligt med lagstiftarens intentioner om ett mer differentierat 
strandskydd att utvidga strandskyddet med motivet att stora sammanhängande områden 
behövs för att säkerställa syftet. Vidare framför LRF att hotbilden mot strandskydds-
värdena i de aktuella områdena är begränsade och att de bör redovisas för varje 
delsträcka. LRF framför också betydelsen av de insatser som brukarna gör för bevarandet 
av de öppna landskapen kring sjöarna. Slutligen önskar LRF information till markägare 
om vilka regler som gäller inom strandskydd bland annat för utveckling av befintliga 
verksamheter.  
 
Länsstyrelsens kommentarer 
Länsstyrelsen kan konstatera att syftet med de förändrade bestämmelserna inte är att 
åstadkomma färre områden med utvidgat strandskydd, utan det är en möjlig konsekvens 
av lagändringen1. Lagändringen i 7 kap. 14 § miljöbalken innebär en skärpning av kravet 
för Länsstyrelsen att få utvidga strandskyddet då utvidgning nu endast får ske om det 
behövs för att säkerställa något av strandskyddets båda syften. I beslutet ska hänsyn tas 
till berörda områdens värden samt till nuvarande och förväntade behov av tillgängliga 
strandområden. En grund för lagändringen var Naturvårdsverkets kartläggning av 

                                                           
1
 Prop. 2008/09:119 s. 88. 
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strandskyddsbestämmelserna2 där det konstaterades att det fanns stora områden som 
omfattades av utvidgat strandskydd utan att skälen för utvidgningen var klargjorda. Det 
kunde röra sig om områden för vilka beslut fattades för en längre tid sedan, eller där 
beslut fattades utan tillräcklig utredning av områdets värden för strandskyddet. I det nu 
aktuella beslutet motiveras utvidgat strandskydd på ett betydligt tydligare sätt än tidigare 
och det görs utifrån strandskyddets båda syften. De underlag som används för att påvisa 
vissa av värdena är av mer övergripande karaktär, som till exempel beskrivningar av 
områden som omfattas av riksintressen. Natur- och friluftsvärdena beskrivs för 
respektive sjö, och en koppling görs mellan värdebeskrivningarna och de sju punkterna i 
propositionen (se under ”Skälen för Länsstyrelsens beslut” i beslutstexten) som ligger till 
grund för motiven till varför utvidgat strandskydd bör råda. Mot denna bakgrund anser 
Länsstyrelsen att underlag och värdebeskrivningar är tillräckliga för att kunna ligga till 
grund för beslut om utvidgat strandskydd. De skärpta kraven för att få utvidga 
strandskyddet torde därmed ha uppfyllts, och Länsstyrelsen bedömer att motiveringarna 
är tillräckliga.  
 
I författningskommentarerna till 7 kap. 14 § miljöbalken förtydligas att en utvidgning av 
strandskyddsområdet ska ske genom ett beslut av länsstyrelsen i det enskilda fallet. Enligt 
Länsstyrelsens bedömning innebär det att ett beslut inte får omfatta till exempel alla 
obebyggda stränder i kommunen utan vidare motiveringar. Det ska inte heller råda 
osäkerhet om för vilka land- eller vattenområden beslutet gäller. Värdebeskrivningarna, 
som utgör grund för Länsstyrelsens bedömning, är kommunanpassade, liksom 
beslutskartorna. Utifrån detta anser Länsstyrelsen att de nu aktuella besluten inte är att 
betrakta som generella områdesskydd. 
 
Även många naturmiljöer utanför 100-meterszonen är en del av samma naturgeografiska 
landskap som zonen närmast vattnet. Landskapet i stort har formats av närheten till 
vattnet genom till exempel landhöjningen. Lokalklimatet kring vattenområdena påverkas 
av närheten till vattnet i större områden, vilket i sin tur påverkar livsmiljöerna för, och 
förekomsterna av, djur- och växtlivet. Vissa av de djur- och växtarter som kan återfinnas 
närmast vatten har också tidvis behov av områden längre från vattnet för att exempelvis 
söka föda eller föröka sig. Större skyddade områden innebär minskad risk för 
fragmentisering, och de kan behövas för att arternas livsvillkor ska bevaras. Det är inte 
bara biotoper som har värden för dagens djur- och växtliv som ska beaktas vid 
tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna. Enligt förarbetena till miljöbalken ska 
bevarandet av stränderna ses i ett långsiktigt perspektiv. Områden som idag inte har 
några specifikt utpekade naturvärden kan med tiden utveckla höga värden. Även 
skogsområden som gallras och avverkas. All slags natur omfattas av skyddet. När det 
gäller den allemansrättsliga tillgängligheten och friluftslivets behov bedömer 
Länsstyrelsen att det många gånger är värdefullt för naturupplevelsen med bredare 
strandskyddszoner. Värdet kan ligga i att inte behöva ha bebyggelse och vissa typer av 
exploateringar inom syn- och hörhåll. Lagstiftarens mening har varit att även de områden 
som ligger mellan 100 och 300 meter från strandlinjen kan ha värden för strandskyddets 
syften eftersom Länsstyrelsen har möjlighet att utvidga till 300 meter.  

 

                                                           
2
 Rapport 5185, april 2002. 
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Syftet med det utvidgade strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. Syftet är inte att hindra utvecklingen av landsbygdsföretag. 
Lagstiftarens intentioner med översynen var dock inte direkt kopplade till 
landsbygdsutveckling. Strandskydd begränsar inte rätten att bruka mark så som den 
hittills har brukats. Strandskyddet hindrar inte heller, under vissa förutsättningar, skogs- 
och jordbruk. Det finns vidare möjligheter att utvidga befintliga verksamheter liksom att 
utveckla frilufts- och turismverksamheter enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken. Kommuner 
eller länsstyrelser får under vissa förutsättningar medge dispens exempelvis på platser 
som redan är ianspråktagna, om ett område är väl avskilt från stranden eller om en 
anläggning måste ligga vid vattnet. Länsstyrelsen beslutade 2012-03-09 om undantag från 
dispensplikten för vissa kompletteringsåtgärder i enlighet med 7 kap 17 § miljöbalken. 
Detta beslut innebär att dispensprövning inte behöver ske där medgivande om dispens är 
självklart vilket i många fall underlättar för den enskilde. Vidare finns det ingen generell 
motsättning mellan utpekande av LIS-områden i kommunala översiktsplaner och utvidgat 
strandskydd. I en sådan planering görs en avvägning mellan LIS-områdets syfte och 
inriktning och strandskyddets syften.  

 
Göran Falkenberg framför ett antal generella synpunkter; strandskydd är en 
inskränkning i äganderätten och begränsningar av denna måste bedömas vara 
proportionerliga i förhållande till inskränkningen. Vidare framförs att förslaget endast 
innebär små förändringar mot nuvarande utvidgat strandskydd. Falkenberg anser att 
delgivning borde skett genom att alla berörda markägare blir kontaktade. Hot mot 
strandskyddets syften saknas i de områden som förslaget omfattar. I det område där 
Falkenberg äger mark råder inget tryck för exploatering och rekreation. Vidare undrar 
Falkenberg vad som motiverar ett utvidgat strandskydd inom de områden som omfattas 
av Natura 2000, naturreservat och är utpekade som riksintresse. Falkenberg är också 
frågande till hur exploateringsgraden i vattnet kan öka. Slutligen framförs att en 
kontrollerad exploatering av det berörda området kan gynna det rörliga friluftslivet.  
 
Göran Falkenberg framför också specifika synpunkter på förslaget utifrån de områden 
där han är markägare. Tre områden som Falkenberg inte anser behöver omfattas av 
utvidgat strandskydd redovisas på karta i yttrandet. Vidare anses att det generella 
strandskyddet är tillräckligt för de delar av fastigheten som berörs av förslaget. De 
berörda strandområdena anses redan vara skyddade från exploatering genom t.ex. Natura 
2000, naturreservat och utpekande som riksintresse. 
 
Länsstyrelsens kommentarer 
Utifrån det lämnade remissvaret har Länsstyrelsen gjort följande justeringar av det 
utvidgade strandskyddet på Brokind 1:44 m.fl. Naturreservatet Brokinds lövskog är helt 
undantaget utvidgat strandskydd då reservatsföreskrifterna bedöms ge motsvarande 
skydd för områdets värden som strandskyddet. Området som ligger bakom tomterna vid 
Brokinds sluss är avskuret stranden och bedöms därmed sakna de värden som motiverar 
ett utvidgat strandskydd. Det område som nyttjas för bad och båtplatser, norr om slottet, 
ligger i sin helhet inom det generella strandskyddet vilket Länsstyrelsen inte kan upphäva 
inom ramen för detta beslut. Om området är ianspråktaget på så sätt att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften kan det vara skäl för dispens vid en eventuell framtida 
exploatering. För området öster om rv 34 där Linköpings kommun arbetar med en 
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fördjupad översiktsplan vill Länsstyrelsen hänvisa till synpunkterna under Linköpings 
kommun. I övrigt vill Länsstyrelsen lämna följande kommentarer på yttrandet. 
 
Regeringsformens 2 kap. 15 § behandlar egendomsskydd och allemansrätt. Av detta 
lagrum framgår bland annat att vars och ens egendom är tryggad utom när det krävs för 
att tillgodose angelägna allmänna intressen. Vidare framgår att alla ska ha tillgång till 
naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits i fråga om 
egendomsskyddet. Strandskyddet bedöms ha ett starkt allmänt intresse då det syftar till att 
både värna den allemansrättsliga tillgången till stränderna samt till att stärka och bevara 
biologisk mångfald. Strandskydd begränsar inte rätten att bruka mark så som den hittills 
har brukats. Strandskyddet hindrar inte heller, under vissa förutsättningar, skogs- och 
jordbruk. Det finns vidare möjligheter att utvidga befintliga verksamheter liksom att 
utveckla frilufts- och turismverksamheter enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken. Kommuner 
eller länsstyrelser får därutöver under vissa förutsättningar medge dispens exempelvis på 
platser som redan är ianspråktagna, om ett område är väl avskilt från stranden eller om en 
anläggning måste ligga vid vattnet. Vidare finns det ingen generell motsättning mellan 
utpekande av LIS-områden i kommunala översiktsplaner och utvidgat strandskydd. I en 
sådan planprocess görs en avvägning mellan LIS-områdets syfte och inriktning och 
strandskyddets syften. Länsstyrelsen beslutade 2012-03-09 om undantag från 
dispensplikten för vissa kompletteringsåtgärder i enlighet med 7 kap 17 § miljöbalken. 
Detta beslut innebär att dispensprövning inte behöver ske där medgivande om dispens är 
självklart vilket i många fall underlättar för den enskilde. 
 
Det förfarande som gäller vid handläggning av denna typ av ärenden regleras främst i 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och 
delgivningslagen (2012:1932). Enligt dessa finns inga krav på särskild dialog med 
markägare eller andra berörda. Förslaget till beslut är det material berörda och övriga ges 
möjlighet att lämna synpunkter på. I hela Linköpings kommun finns det många 
fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till marken (via till exempel olika typer av 
servitut och ledningsrätter) som berörs av förslaget. För att delge sakägare och andra 
berörda i ärendet för Linköpings kommuns del har Länsstyrelsen använt 
kungörelsedelgivning. Det får, enligt 49 § delgivningslagen, bland annat ske när en 
obestämd krets eller ett stort antal personer ska delges och det med hänsyn till ändamålet 
med delgivningen inte är rimligt att delgivning sker med var och en av dem. Hur 
kungörelsedelgivningen ska ske är reglerat.  
 
För synpunkter om strandskyddets omfattning och vilka värden som avses skyddas se 
Länsstyrelsens kommentarer under Lantbrukarnas riksförbund (LRF). 
 
När det gäller exploatering i vattnet kan denna öka genom till exempel fler bryggor, fler 
och större båthamnar men även genom bebyggelse av annat slag, t.ex. flytande 
byggnader, i vattenområden. Eftersom strandskyddets syften ska ses långsiktigt går det 
inte i nuläget att ange alla eventuella hot som finns mot strandskyddsvärdet. Däremot är 
det många gånger så att en exploatering är irreversibel och därför bör särskilt värdefulla 
områden skyddas långsiktigt.  
 
Länsstyrelsen delar Falkenbergs synpunkt att viss exploatering kan stärka det rörliga 
friluftslivet. Det är dock inte skäl för att undanta områden från utvidgat strandskydd. 
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Exploateringar som främjar rörligt friluftsliv bör tillkomma efter noggranna avvägningar 
inom ramen för dispensprövning eller detaljplan.  
 
I propositionen ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden”3 anges ett antal 
områden som kan komma att omfattas av utvidgat strandskydd. Bland annat nämns 
riksintresseområden av betydelse för strandskyddets syften. Länsstyrelsen har i detta 
bland annat tolkat in riksintresse för naturvård och friluftslivet enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken. Vidare är Natura 2000 områden av riksintresse enligt miljöbalken. När det 
gäller övriga områden som är skyddade enligt miljöbalken kan de enligt propositionen 
komma att omfattas av utvidgat strandskydd om det befintliga skyddet inte innebär 
samma skydd som strandskyddet. När det gäller de aktuella områdena, vilka remissen 
avser, omfattas de i sin helhet av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
Inom områdena finns även riksintresse för naturvård (med stöd 3 kap 6§) och Natura 
2000 områden. Varken utpekandet av riksintresse eller Natura 2000 innebär motsvarande 
skydd som strandskyddet gör. Utifrån detta anser Länsstyrelsen att det, där värdena är 
knutna till strandmiljön och ett utvidgat strandskydd behövs för att säkerställa syftet, är 
motvierat att utvidga strandskyddet. För de områden som även är skyddade som 
naturreservat har Länsstyrelsen efter remissen gjort en genomgång för att se inom vilka 
reservat föreskrifterna är lika omfattande som förbuden i strandskyddsbestämmelserna. 
Detta har medfört att inga naturreservat i Linköpings kommun kommer att omfattas av 
utvidgat strandskydd.  
 
Oscar Ekman framför att tillämpningen av kungörelsedelgivning är felaktig och orimlig. 
Ekman yrkar på att alla markägare ska delges förslaget och kommande beslut samt att 
mer tid ges för att yttra sig. Vidare framförs att Länsstyrelsen tillämpat en generell 
utvidgning och inte motiverat varje område. Det framförs att felaktigheter finns i 
beskrivningen om Stora Rängen. Slutligen framförs att Ekman önskar en dialog om vilka 
områden inom hans fastigheter som kan vara motiverade att utvidga strandskyddet på.  
 
Länsstyrelsens kommentarer 
För synpunkter angående tillämpningen av kungörelsedelgivning se Länsstyrelsens 
kommentarer för Göran Falkenberg. Länsstyrelsen har följt rådande lagstiftning gällande 
delgivning av beslutsförslaget och har utifrån det varken funnit skäl att delge alla 
markägare eller förlänga remisstiden. Länsstyrelsen kommenterade förfarandet kring 
delgivning i meddelande 2014-01-16 ställt till Oscar Ekman. 

 
Angående synpunkten om att förslaget innebär en generell utvidgning förtydligas det i 
författningskommentarerna till 7 kap. 14 § miljöbalken att en utvidgning av 
strandskyddsområdet ska ske genom ett beslut av länsstyrelsen i det enskilda fallet. Det är 
inte möjligt att utvidga strandskyddsområden genom generella föreskrifter4. Enligt 
Länsstyrelsens bedömning innebär det att ett beslut inte får omfatta till exempel alla 
obebyggda stränder i kommunen utan vidare motiveringar. Det ska inte heller råda 
osäkerhet om för vilka land- eller vattenområden beslutet gäller. Det ska inte råda 
osäkerhet om beslutets räckvidd i förhållande till markägare eller allmänhet5. Arbetet har 

                                                           
3
 Prop. 2008/09:119 

4
 Prop. 2008/09:119 s. 99. 

5
 Jämför regeringsbeslut 2004-05-06, M1999/3326/F/M. 
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bedrivits på samma sätt för alla kommuner. Värdebeskrivningarna, som utgör grund för 
Länsstyrelsens bedömning av om ett område ska omfattas av utvidgat strandskydd eller 
inte, är kommunanpassade, liksom beslutskartorna. Utifrån detta bedömer Länsstyrelsen 
att beslutsförslaget inte innebär en generell utvidgning av strandskyddet.  
 
Länsstyrelsen har sett över beskrivningen om Stora Rängen. 
 
Johan Ekman framför att ett utvidgat strandskydd i enlighet med förslaget innebär ett 
avsevärt intrång i äganderätten och rådigheten över egendomen. Johan ifrågasätter om 
gränsdragningen enligt förslaget är juridiskt hållbar. Vidare anses att motivering saknas. 
Vidare framförs att förslaget kommer att försvåra utveckling av befintlig verksamhet. 
Johan Ekman framför att det utökade strandskyddet på hans fastigheter inte kommer att 
medföra ett förstärkt skydd för ekmiljöerna då de mest skyddsvärda områdena redan är 
naturreservat. Övriga ekmiljöer är avsatta på frivillig basis i skogsbruksplanen. På flera 
områden berörs ren produktionsskog och åkermark.  
 
Länsstyrelsens kommentarer 
Angående kommentarer om äganderätten se Länsstyrelsens synpunkter för Göran 
Falkenberg. För synpunkter angående motivering se Länsstyrelsens kommentarer för 
Lantbrukarnas riksförbund. Angående utveckling av befintlig verksamhet se 
Länsstyrelsens kommentarer under Göran Falkenberg.  
 
Inom områden som hyser höga natur- och friluftsvärden kan det finnas ett behov av att 
skydda sammanhängande områden. Detta kan medföra att markområden som inte har 
höga värden även kommer att omfattas av utvidgat strandskydd. Större sammanhängande 
skyddade områden innebär minskad risk för fragmentisering, och dessa kan behövas för 
att arternas livsvillkor ska bevaras. Det är inte bara biotoper som har värden för dagens 
djur- och växtliv som ska beaktas vid tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna. 
Enligt förarbetena till miljöbalken ska bevarandet av stränderna ses i ett långsiktigt 
perspektiv. Områden som idag inte har några specifikt utpekade naturvärden kan med 
tiden utveckla höga värden. Även skogsområden som gallras och avverkas. All slags natur 
omfattas av skyddet. 
 
För de områden som även är skyddade som naturreservat har Länsstyrelsen efter 
remissen gjort en genomgång för att se inom vilka reservat föreskrifterna är lika 
omfattande som förbuden i strandskyddsbestämmelserna. Detta har medfört att inga 
naturreservat i Linköpings kommun kommer att omfattas av utvidgat strandskydd. 
 
Johan Ekman och Oscar Ekman (genom ombudet Argum) accepterar inte 
Länsstyrelsens förslag till utvidgat strandskydd på fastigheterna Stavsätter 1:1 och 
Hovetorp. De anser att det saknas förutsättningar och grunder för att utvidga 
strandskyddet enligt förslaget. Utökningen anses inte vara motiverad med hänsyn till de 
faktiska förhållandena på fastigheterna. Utökning av strandskyddet anses vara en 
betydande inskränkning av äganderätten. Vidare framförs att de värden som 
huvudsakligen avses att skyddas finns inom det område som omfattas av det generella 
strandskyddet. Det idag rådande utvidgade strandskyddet om 150 m anses vara en 
tillräcklig buffertzon för dessa värden. Slutligen redovisas underlag till varför ett utvidgat 
strandskydd inte anses motiverat på delar av fastigheterna Stavsätter 1:1 och Hovetorp. 
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Länsstyrelsens kommentarer 
Angående kommentarer om äganderätten och utveckling av befintlig verksamhet se 
Länsstyrelsens synpunkter för Göran Falkenberg. För synpunkter angående motivering se 
Länsstyrelsens kommentarer för Lantbrukarnas riksförbund.  
 
Inom områden som hyser höga natur- och friluftsvärden kan det finnas ett behov av att 
skydda sammanhängande områden. Detta kan medföra att markområden som inte har 
höga värden även kommer att omfattas av utvidgat strandskydd. Större sammanhängande 
skyddade områden innebär minskad risk för fragmentisering, och dessa kan behövas för 
att arternas livsvillkor ska bevaras. Det är inte bara biotoper som har värden för dagens 
djur- och växtliv som ska beaktas vid tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna. 
Enligt förarbetena till miljöbalken ska bevarandet av stränderna ses i ett långsiktigt 
perspektiv. Områden som idag inte har några specifikt utpekade naturvärden kan med 
tiden utveckla höga värden. Även skogsområden som gallras och avverkas. All slags natur 
omfattas av skyddet. 
 
Utifrån de inkomna synpunkterna och med stöd av inlämnade fotografier har 
Länsstyrelsen gjort en justering av de föreslagna gränserna på berörda fastigheter. 
Följande förändringar av gränserna bedöms skäliga. För Stavsätter 1:1 har det utvidgade 
strandskyddsområdet noggrannare anpassats till områdets höga naturvärden. Detta har 
fått till följd att det endast är ett område som bedöms motivera 300 m strandskydd, en 
betesmark med strandanknytning. Naturreservatet Stafsäters lövskog ger motsvarande 
skydd som strandskyddet varför strandskyddet inte utvidgas alls inom detta område. 
Ianspråktagna ytor runt Stafsäters gårdscentrum har undantagits från utvidgat 
strandskydd. Vad det gäller fastigheterna Ringstorp 1:1 m fl. har det utvidgade 
strandskyddsområdet noggrannare anpassats till områdets höga naturvärden. Även här är 
det efter en fördjupad översyn endast ett område som bedöms motivera 300 m 
strandskydd, en betesmark med strandanknytning. Ringstorps gård ligger till stora delar 
inom det generella strandskyddet vilket Länsstyrelsen inte har som uppgift att upphäva 
inom detta arbete. Länsstyrelsen vill förtydliga att ett utvidgat strandskydd inte påverkar 
möjligheten att bedriva fortsatt markanvändning, se Länsstyrelsens kommentarer under 
Göran Falkenberg.   
 
Regionförbundet ÖSTSAM meddelar att de avstår från att yttra sig. 
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Friluftsliv i Östergötland – En regional kartläggning 2010:14 
Riksintresse naturmiljö  
Riksintresse friluftsliv 
Naturvårdsregistret, VICnatur 
Regionalt värdefulla områden för friluftsliv 
Fågelskyddsområde 
Värdefullt vatten för fiske 
Värdefullt vatten för naturvård 
Linköpings kommuns naturvårdsprogram 
Värdefulla träd 
Rödlistade och hotade arter 
Fågelskyddsområde 
Sumpskogsinventering 
Äng- och betesinventeringen 
Våtmarksinventering 
Nyckelbiotoper SKS 
Natura 2000  
Biotopskyddsområden SKS 
Naturvärdesobjekt SKS 
Naturvärdesobjekt BIS 
Vattendrag med bäcköring 
Områden av naturreservatsklass 
Värdetrakter naturmiljöer 
Naturreservat Östergötland 
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