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Karta 1

Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Karta 2

Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Karta 3

Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Karta 4

Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Karta 5

Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Karta 6

Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Karta 7

Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.

.
Länsstyrelsen Östergötland C Lantmäteriet

Skala 1:20 000
0 100 200 300 Meters

Bilaga 1

Karta 8

Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Karta 9

Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Karta 10

Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Karta 11

Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Karta 12

Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Karta 13

Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Karta 15

Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Karta 16

Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.

.
Länsstyrelsen Östergötland C Lantmäteriet

Skala 1:20 000
0 100 200 300 Meters

Bilaga 1

Karta 18

Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Utvidgade strandskyddsområden
vid kust- och skärgården
i Söderköpings kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.

.
Länsstyrelsen Östergötland C Lantmäteriet

Skala 1:20 000
0 100 200 300 Meters

Bilaga 1

Karta 21

Utvidgade strandskyddsområden
vid Asplången i Söderköpings
kommun
Tillhör Länsstyrelsens beslut 2015-01-12
Dnr 511-4785-14
= Utvidgat strandskydd
= Detaljplanelagt område
\

\

\

= Naturreservat

Vit linje = generella strandskyddet om 100 meter

Strandskyddet utvidgas i huvudsak till 150 meter inom
landområdet. I vattenområdet i kust- och skärgården
utvidgas strandskyddet till 300 meter (visas ej i kartan).
I avgränsade områden med särskilt höga natur- och
friluftsvärden utvidgas strandskyddet upp till 300 meter.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större bebyggelseansamlingar, bakom avskärande väg- och järnvägar
samt inom planlagda områden enligt plan- och bygglagen. Utvidgat strandskydd ersätter inte bestämmelser
i gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.
Det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet inte är
utvidgat eller där strandskyddet inte är upphävt
sedan tidigare.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta
15 september 2011. Som underlag för framtagande
av den beslutade strandskyddsgränsen har
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2014 använts.
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Nedan följer en sammanställning av de yttranden som inkommit över förslag till utvidgat
strandskydd i Söderköpings kommun samt Länsstyrelsens eventuella kommentarer till
yttrandena. Yttrandena finns i sin helhet i detta ärendes akt.
Söderköpings kommun anser att det generella strandskyddet om 100 m är ett tillräckligt
skydd för kommunens stränder. På ett mindre antal välavgränsade och välmotiverade
områden kan strandskyddet utvidgas men då som mest till 150 m.
Kommunen anser att strandskyddet i vattnet bör behandlas liknande som på land.
Kommunen anser inte att utvidgningen till 150 m i skärgården, med stöd av riksintressen,
är i linje med översynens syfte att differentiera strandskyddet. När det gäller de områden
som föreslås få ett utvidgat strandskydd upp till 300 m anser kommunen att 150 meter är
tillräckligt. Vidare anses att Länsstyrelsen inom sådana områden inte tagit hänsyn till de
motstående intressen som kan finnas på platsen, detta gäller framför allt näringsidkare
som inte bedriver areell näring och som kan komma att påverkas negativt av
strandskyddet i sin verksamhetsutövning. Kommunen anser inte att det finns skäl att
utvidga strandskyddet i vattnet till 300 m. En sådan utvidgning anses kunna försvåra för
skärgårdens näringsverksamheter
I ett antal utvecklingsområden Asplången, Stegeborg/Mem och Tyrislöt anser
kommunen att strandskyddet inte ska utvidgas med hänsyn till den planering som kan
komma att ske. Vidare framför kommunen att strandskyddet kan innebära ett hinder för
näringsidkare nära vatten. På ett antal platser i skärgården är strandlinjen tydligt avgränsad
vilket utgör skäl för dispens. Inom sådana områden anser kommunen att utvidgat
strandskydd blir en onödig byråkratisk process.
Vidare anser kommunen att remisstiden varit för kort och att berörda markägare borde
ha informerats på ett bättre sätt, till exempel genom skärgårdens intresseorganisationer.
Angående kartmaterialet anser kommunen att gränserna mellan 150 m och 300 m kunde
ha redovisats tydligare samt att kartorna ska visa vilka områden som inte omfattas av
strandskydd och var det generella strandskyddet gäller.
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
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tagit hänsyn till fysisk planering 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. 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. Länsstyrelsens 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. Utifrån ovan anser Länsstyrelsen att det finns skäl till ett fortsatt utvidgat
strandskydd för områdena Mem och Asplången. Vid Stegeborg har Länsstyrelsen funnit
skäl att undanta campingområdet från utvidgat strandskydd då det bedöms vara
ianspråktaget. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om behov av utveckling vid
Tyrislöt då detta är en viktig nod för service och tillgänglighet i skärgården. Utifrån detta
har Länsstyrelsen justerat gränserna för det utvidgade strandskyddet vid Tyrislöt.
Utifrån att kommunen har lyft beslutets inverkan på möjligheterna att verka och bo i
skärgården har Länsstyrelsen sett över bebyggda områden och bybildningar och funnit
skäl att göra ytterligare justeringar av det utvidgade strandskyddet. Detta har inneburit
förändringar av gränserna gentemot förslaget ibland annat följande områden; Kallsö,
Uvmarö och Vänsö .
Under 2014 har Länsstyrelsen gjort en studie av var det finns djurhållare i skärgården1
Länsstyrelsen förstår betydelsen av en levande skärgård med aktiva brukare för att kunna
bibehålla och utveckla de naturvärden som finns. Utifrån den ovan nämnda studien har
Länsstyrelsen sett över gränserna för det utvidgade strandskyddet i anslutning till
brukningscentran. Om det funnits skäl utifrån förutsättningarna på platsen har gränserna
justerats. På följande öar har ändringar skett invid brukningscentrum; Aspöja, Kallsö,
Lånjö, Missjö, Yxnö, Ängelholm, Äspholm och Äspö,
Även många naturmiljöer utanför hundrameterszonen 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 djuroch 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 de 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.
När det gäller den allemansrättsliga tillgängligheten och friluftslivets behov bedömer
1
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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.
I arbetet med översynen av det utvidgade strandskyddet har Länsstyrelsen tagit fasta på
de punkter som enligt förordningen ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden”2
kan omfattas av ett utvidgat strandskydd. Utifrån befintligt kunskapsunderlag hos
Länsstyrelsen och kommunerna har myndigheten gjort en avvägning av vilka områden
som moiverar ett utvidgat strandskydd. Strandområdena har översiktligt beskrivits och
områden med höga natur- och friluftsvärden särskilt lyfts fram. Vid kusten har
Länsstyrelsen lagt stor vikt vid att hela området är av riksintresse enligt 4 kap 2 §
miljöbalken då sådana områden är direkt utpekade av riksdagen med hänsyn till sina
nationellt sett höga värden för turism och friluftsliv. Vidare har Länsstyrelsen även utgått
från kustområdets nationella värden för friluftsliv och naturvård vilket visas genom att
dessa områden även är riksintresse enligt 3 kap 6 § miljöbalken för just dessa värden.
Länsstyrelsen bedömer att östgötaskärgårdens natur- och friluftsvärden är så höga att det
inom vissa områden är motiverat att utvidga strandskyddet upp till 300 m. Med ett
strandskydd om 100 m och bara enstaka utvidgningar till 150 m som kommunen föreslår
bedömer Länsstyrelsen att strandskyddets syften inte kan tillgodoses långsiktigt inom hela
kust- och skärgårdsområdet. 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. Länsstyrelsen har
differentierat det utvidgade strandskyddet för att inte områden där motiv saknas ska
omfattas, till exempel inom bebyggda områden. Den differentierade gränsen innebär
också en bättre anpassning till områdenas värden för friluftsliv och växt- och djurliv
gentemot det äldre beslutet.
Skärgården hyser höga naturvärden knutna till de marina miljöerna. Det gäller främst de
grundområden och miljöer med ålgräsängar, musselbankar, fastsittande blåstångsbälten,
fleråriga rödalgsbestånd och områden med kärlväxter, kransalger eller stora brunalger.
Inventeringar visar att dessa naturtyper förekommer i en zon från ca 1.5 meter ner till ca
4 meters djup. Sådana områden är viktiga uppväxtmiljöer för många mindre fiskar och
kräftdjur. Den höga produktionen gör också att många rovfiskar använder dessa områden
som födosöksområde. Miljöerna är därför oerhört viktiga för det marina växt- och
djurlivet och de fortsätter i regel utanför de 300 meter som är strandskyddsområdet
maxgräns. Utifrån ovan bedömer Länsstyrelsen att det finns skäl att utvidga
strandskyddet till 300 m i vattnet för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften.
Strandskyddsbestämmelserna utgör dock inte ett hinder för pågående mark- eller
vattenanvändning. Strandskyddet hindrar inte heller, under vissa förutsättningar, de
areella näringarna så som fisket. Verksamheter eller anläggningar som inte omfattas av
undantags-bestämmelserna får prövas genom dispens. Ett skäl att bevilja dispens från
strandskydds-bestämmelserna är för anläggningar och åtgärder som för sin funktion
2
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måste ligga vid vattnet. Exempel på sådana anläggningar är t.ex. bryggor eller fisk- och
musselodlingar. Vid en prövning av om skäl att bevilja dispens för sådana
anläggningar/åtgärder föreligger är behovet och lokaliseringsfrågan centrala. Om en
anläggning kan lokaliseras så att den inte påverkar växt- och djurlivet negativt eller
avhåller allmänheten bör det vara möjligt att bevilja dispens.
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). Förslaget till beslut är det material berörda och övriga ges
möjlighet att lämna synpunkter på. I hela Söderköpings 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 Söderköpings 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.
Remisstiden för förslaget till utvidgat strandskydd var från 9 maj till 31 augusti 2014.
Söderköpings kommun fick förlängd svarstid till och med 30 september. Länsstyrelsen
har förståelse för den tid det tar att förankra ett förslag som detta i den kommunala
organisationen. Med beaktande av att Länsstyrelsen måste fatta nya beslut innan 2014-1231 samt att kommunen haft nästan fem månader för att analysera remissmaterialet kan
Länsstyrelsen inte instämma i att remisstiden varit för kort.
Kommunen framför att det finns områden i skärgården där strandlinjen är tydligt
avgränsad vilket är skäl för dispens. Länsstyrelsen har anpassat gränsen för det utvidgade
strandskyddet så att områden bakom avskiljande vägar samt bebyggda/planlagda
områden inte omfattas av utvidgat strandskydd. Att stränderna är tydligt avgränsade
genom topografin utgör inte skäl för dispens. Vidare 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.
Angående synpunkten om att intresseavvägningen inte tagit hänsyn till motstående
intressen vill Länsstyrelsen kommentera följande. Strandskyddet är ett områdesskydd som
har ett starkt allmänt intresse. Syftena med strandskyddet och strandområdenas
bevarande och utveckling ska ses långsiktigt. Syftet är inte att hindra utvecklingen av
landsbygdsföretag. 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. Med beaktande av areella näringars möjlighet till
fortsatt utveckling samt reglerna för dispensgivning finner Länsstyrelsen skäl för den
intresseavvägning som gjorts.
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Angående synpunkten om utformningen av kartorna vill Länsstyrelsen kommentera
följande. På kartorna tillhörande beslutet kommer det generella strandskyddet inom
landområdet att vara visat med en vit linje. Viktigt att observera är att generellt
strandskydd gäller från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd vilket kan innebära att
linjen på kartan inte är korrekt på alla platser över tiden. Vid tveksamheter om
strandskydd råder ska därför inmätning ske. I övrigt redovisar kartorna de områden som
beslutet rör, samt områden inom detaljplan och naturreservat. Om strandskydd råder
eller inte inom ett planlagt område redovisas inte. Sådana uppgifter får kommunen
ansvara för att skapa underlag kring.
Länsstyrelsen i Kalmar län avstår från att lämna synpunkter på förslaget.
Länsstyrelsen i Södermanlands län har inga synpunkter över det aktuella förslaget.
Skogsstyrelsen anser förslaget väl motiverat och bedömer framtida påverkan marginell
där det idag bedrivs skogsbruk. Skogsstyrelsen har inga invändningar mot förslaget.
Friluftsfrämjandet region öst anser att det är bra att strandskyddet utvidgas i de
föreslagna områdena. Föreningen vill att det rörliga friluftslivet värnas och att människor
ges möjlighet att vistas vid vatten.
Lantbrukarnas riksförbund Östergötland (LRF) anser att strandskyddets omfattning
ska vara 100 meter på land och i vatten med utvidgningar på väl definierade platser där
strandskyddets värden riskerar att gå förlorade om markanvändningen utanför området
förändras i negativ riktning och om annan skyddsform inte visar sig vara ändamålsenlig.
LRF’s uppfattning är att Länsstyrelsens förslag vilar på oklar grund och är oskäligt
tilltaget med hänsyn till både landsbygdsutveckling och enskilda intressen.
LRF lyfter fram att syftet med att ändra strandskyddreglerna var att öka möjligheterna till
landsbygdsutveckling. Länsstyrelsens förslag kommer att innebära fortsatta eller ännu
sämre förutsättningar för de som är verksamma på landsbygden. LRF anser att
intresseprövningen inte har redogjort för vägningen mellan allmänna och enskilda
intressen i områden 100-150/300 m från sjöstranden. LRF anser att förslaget kan
innebära stora svårigheter för medlemmarna i deras verksamhet. Vidare menar LRF att
förslaget skapar svårigheter för de kommuner där arbetet med LIS-områden är eftersatt.
LRF uppmanar Länsstyrelsen att besluta om undantag för kravet på dispens för vissa
kompletteringsåtgärder.
LRF menar att utvidgning inte får ske schablonmässigt. I förslaget beskrivs natur- och
friluftsvärden på ett översiktigt sätt och man anser att de områden som omfattas av
beslutet måste beskrivas mer noggrant. Vidare vill LRF att underlaget bättre ska precisera
vilka verksamheter som påtagligt kan skada eller försvåra utnyttjandet av
strandskyddsvärdena, på vilket avstånd en sådan skada sker och exakt vilken sträcka som i
så fall måste skyddas. LRF anser att strandskydd om 100 meter är fullt tillräckligt för att
trygga strandskyddets syften och att det är viktigt att undvika utvidgat strandskydd i
områden med enbart triviala naturvärden.
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LRF’s uppfattning är att strandskydd endast kan användas för att skydda områden där
friluftslivs- och naturvärden är knutna till den strandnära miljön. Det underlag som ligger
till grund för förslaget har, enligt LRF, utgått från andra inventeringar än de som enbart
berör den strandnära miljön, t.ex. nyckelbiotopsinventeringar, betesmarksinventeringar,
hotade arter. LRF menar att sådana ekologiskt känsliga områden ska skyddas genom
andra skyddsformer. Länsstyrelsens förslag är enligt LRF’s uppfattning ett övertramp mot
äganderätten och innebär att fastigheterna minskar i värde. Vidare menar LRF att
Länsstyrelsen genom förslaget går vid sidan om ordinarie ersättningsregler för
områdesskydd och expropriation vilket inte är förenligt med grundläggande
rättsprinciper.
LRF är kritiska till bristen på kommunikation kring förslaget om utvidgat strandskydd.
Uppfattningen är att kungörelsedelgivning inte kan användas i fallet om utvidgat
strandskydd utan att berörda sakägare skulle få remissen för yttrande.
I övrigt framför LRF att det finns områden där strandens utbredning inte stämmer med
kartorna. LRF är positiv till att det utvidgade strandskyddet tas bort för Göta Kanal.
Länsstyrelsens kommentarer
Vad det gäller motiv och skäl till utvidgat strandskydd samt remissförfarandet se
Länsstyrelsens synpunkter för Söderköpings kommun.
Syftet med det utvidgade strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden, och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten. Syftet är inte att hindra utvecklingen av landsbygdsföretag.
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 friluftsoch 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. 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.
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.
I arbetet med översynen har Länsstyrelsen använt tillgängligt inventeringsmaterial oavsett
om inventeringen genomförts enbart i strandområdet eller i ett större område. Detta
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innebär att underlag från mer omfattande och länstäckande inventeringar så som tex
nyckelbiotopsinventering eller ängs- och betesinventeringen har använts. Dock har
Länsstyrelsen tagit hänsyn till om de värden som identifierats i inventeringarna har en
koppling till strandmiljön eller inte.
Östergötlands skärgårdsförening är kritisk till att utvidga strandskyddet enligt
Länsstyrelsens förslag. Det generella strandskyddet anses räcka med undantag för några
få områden som kan motivera ett utvidgat strandskydd och då endast till 150 m.
Föreningen anser att förslaget innebär ett intrång i äganderätten och att det kommer att
begränsa möjligheten till utveckling för fastighetsägare som bor och verkar i skärgården.
Vidare anses förslaget om att utvidga strandskyddet till 300 m i vattenområdet som en
åtgärd för att förhindra framtida vattenbruk Föreningen anser att strandskyddet i vattnet
bör behandlas på samma sätt som på land det vill säga genom att utökning över 100 m
ska motiveras i varje enskilt fall. Föreningen anser också att strandskyddet inte bör
utvidgas vid samlad bebyggelse. Vidare framförs synpunkter på hur remissen delgivits.
Föreningen framför också en rad synpunkter som gäller strandskyddet i stort inte
specifikt det utvidgade strandskyddet, såsom möjlighet att peka ut LIS i skärgården.
Länsstyrelsens kommentarer
För synpunkter kring motiv och skäl att utvidga strandskyddet, utvidning i vattenområdet
och remissförandet se Länsstyrelsens synpunkter för Söderköpings kommun. För
kommentarer kring möjlighet till fortsatt utveckling se Länsstyrelsens synpunkter för LRF
Östergötland.
Med nuvarande strandskyddsregler är det inte möjligt att peka ut områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inom kust- och skärgården. Länsstyrelsen
inser dock att skärgårdens bevarande och utveckling är i behov av att människor kan
verka och bo där. För att möjliggöra detta krävs många gånger en långsiktig försörjning
vilken i skärgårdsmiljön ofta är mångfacetterad. För att möjliggöra en levande skärgård
har Länsstyrelsen Östergötland på olika sätt verkat för att LIS ska kunna pekas ut även
inom skärgårdsområdet.
Angående synpunkter om utvidgat strandskydd i bebyggda områden vill Länsstyrelsen
framför följande. 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
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vattnet. Området bakom bebyggelsen kan vara av stor betydelse för passager mellan
strandområden.
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.
Kerstin och Ulf Ellwén kräver att strandskyddet på Dal 5:16 minskas till 100 m. Vidare
önskas en närmare beskrivning och motvering till utvidgningen på den berörda
fastigheten. Ellwén kräver att Länsstyrelsen kommer ut på plats och visar vad som är av
sådant intresse. Den gammelskog som Länsstyrelsen hänvisar till på Dal 5:17, gränsande
Dal 5:16, har avverkats. Skogen på Stockmossetäppan försvann till stora delar vid
stormarna Gudrun och Per. Vidare ställer man sig frågande till varför angränsande
områden inte föreslagits ett utökat strandskydd i samma omfattning då landskapsbilden är
densamma där. Slutligen framförs att markägare borde ha fått remissförslaget per post.
Länsstyrelsens kommentarer
För kommentarer kring motiv och skäl till utvidgat strandskydd samt remissförfarande se
Länsstyrelsens synpunkter för Söderköpings kommun.
Utifrån de synpunkter som inkommit från Kerstin och Ulf Ellwén gör Länsstyrelsen
bedömningen att de natur- och friluftsvärden som finns på fastigheten kan säkerställas
genom en utvidgning av strandskyddet till 150 m. Länsstyrelsen har utifrån de rådande
värdena funnit skäl att ändra gränsen inom Dal 5:16. Länsstyrelsen finner dock
fortfarande skäl att utvidga strandskyddet från 100 meter till 150 meter på aktuell
fastighet. Länsstyrelsen bedömning är att utvidgningen är motiverad av områdets värden
och att det krävs ett långsiktigt skydd för att dessa ska bevaras och utvecklas.
Per Unell anser att utvidgat strandskydd inte behövs för att säkertställa strandskyddets
syften på fastigheten Tyrislöt 1:9. Unell undrar vilka värden som motiverar förslaget på
detta område. Vidare framförs att det inte är i enlighet med lagstiftarens intentioner att
utvidga strandskyddet till 150 m på långa sträckor. Detta är inte i enlighet med lagtextens
formulering ”i enskilda fallet”.
Länsstyrelsens kommentarer
För kommentarer kring motiv och skäl för utvidgat strandskydd se Länsstyrelsens
synpunkter för Söderköpings kommun. För den aktuella fastigheten konstaterar
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Länsstyrelsen att det utvidgade strandskyddet har samma omfattning som tidigare.
Länsstyrelsen vidhåller sin bedömning att det finns värden som motiverar ett utvidgat
strandskydd.
I författningskommentarerna till 7 kap. 14 § miljöbalken förtydligas 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 föreskrifter3. 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 allmänhet4. Arbetet har
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 anser Länsstyrelsen att
de nu aktuella besluten inte är att betrakta som generella områdesskydd.
Länsstyrelsen bedömer att östgötaskärgårdens natur- och friluftsvärden är så höga att det
inom vissa områden är motiverat att utvidga strandskyddet upp till 300 m. Med ett
strandskydd enbart om 100 m bedömer Länsstyrelsen att strandskyddets syften inte kan
tillgodoses långsiktigt inom hela kust- och skärgårdsområdet. 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. Länsstyrelsen har differentierat det utvidgade strandskyddet för att inte områden
där motiv saknas ska omfattas, till exempel inom bebyggda områden. Den differentierade
gränsen innebär också en bättre anpassning till områdenas värden för friluftsliv och växtoch djurliv gentemot det äldre beslutet.
Ulf Nilsson m fl säger nej till förslaget om utvidgat strandskydd. De anser att det
rådande strandskyddet om 150 m är tillräckligt för Kallsö. Vidare ställer de sig frågande
vad beslutet kan innebära för den som bedriver verksamhet.
Länsstyrelsens kommentarer
För kommentarer kring utvidgat strandskydd i vattenområdet se Länsstyrelsens
synpunkter för Söderköpings kommun. Angående möjlighet till fortsatt utveckling för
verksamheter se Länsstyrelsens synpunkter för LRF Östergötland.
Länsstyrelsen bedömer att östgötaskärgårdens natur- och friluftsvärden är så höga att det
inom vissa områden är motiverat att utvidga strandskyddet upp till 300 m. Med ett
strandskydd enbart om 150 m som föreslås i yttrandet bedömer Länsstyrelsen att
strandskyddets syften inte kan tillgodoses långsiktigt inom hela kust- och
skärgårdsområdet. 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 enligt miljöbalken kan utvidga till 300 meter. Länsstyrelsen har
differentierat det utvidgade strandskyddet för att inte områden där motiv saknas ska
3
4
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omfattas, till exempel inom bebyggda områden. Den differentierade gränsen innebär
också en bättre anpassning det till områdenas värden för friluftsliv och växt- och djurliv
gentemot det äldre beslutet.
Utifrån yttrandet har Länsstyrelsen gjort en noggrannare översyn av de områden på
Kallsö som omfattades av förslaget. Länsstyrelsen har funnit skäl att inom bebyggda
områden på Kallsö göra förändringar av gränsen. Ändringarna innebär att det utvidgade
strandskyddet blir mindre omfattande på Kallsö gentemot förslaget.
Göran Bergling föreslår att Länsstyrelsen beskriver processen, tolkningsföreträde och
prejudicerande domar kring tillämpning av de undantagsregler som gäller för de areella
näringar enligt 7 kap 16§ miljöbalken. Vidare önskas vägledning kring dessa frågor
gentemot markägare och kommuner.
Länsstyrelsens kommentarer
Länsstyrelsen ser liksom Bergling att det finns ett behov av vägledning kring strandskydd
och de areella näringarna. En sammanställning, så som föreslås, av processen,
tolkningsföreträde och prejudicerande domar skulle vara stöd både för brukaren och vid
handläggning av ärenden. Länsstyrelsen tar med sig förslaget och ska verka för en bättre
vägledning.
Aspöja byalag är kritiska till att förslaget inte är mer begripligt utformat, särskilt hur
allmänna principer och motiv speglas i utfallet på kartorna. Byalaget lyfter fram ett antal
områden där det är svårt att förstå motivet bakom förslaget. Vidare är byalaget kritisk till
att den föreslagna utvidgningen i vattnet inte är bättre motiverad.
Länsstyrelsens kommentarer
För kommentarer till utvidgning i vattenområde se Länsstyrelsens synpunkter för
Söderköpings kommun.
När det gäller de specifika synpunkterna vill Länsstyrelsen kommentera följande.
Länsstyrelsen är medveten om att det finns brister i kartunderlaget. Ambitionen har varit
att alla öar som helt omfattas av det generella strandskyddet inte ska markeras med
samma färg som utvidgat strandskydd på kartan. Sådana öar berörs inte av förslaget. Till
beslutet har Länsstyrelsen gått igenom kartunderlaget för att ta bort dessa öar. Kattskär,
Ängholmen och Ärholm är sådana öar som inte ska omfattas av utvidgat strandskydd då
de i sin helhet omfattas av det generella strandskyddet. För ön Lindholmen har
Länsstyrelsen bedömt att de förekommande värdena på ön inte motiverar ett utvidgat
strandskydd.
Birgitta och Peter Kark motsätter sig förslaget till utvidgat strandskydd då det inte anses
tillräckligt motiverat samt att det kommer att försvåra för näringsverksamheten. Vidare
framförs kritik mot hur förslaget kommunicerats. Beträffande kartmaterialet framförs att
förslaget inte upprättats med nuvarande strandlinje och att det i denna del av skärgården
pågår en uppgrundning som påverkar strandlinjen.
Länsstyrelsens kommenterar
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För kommentarer angående motiv och skäl till utvidgat strandskydd samt
remissförfarande se Länsstyrelsens synpunkter för Söderköpings kommun. För
kommentarer kring näringsverksamheter se Länsstyrelsens synpunkter för LRF
Östergötland.
Länsstyrelsen bedömer att östgötaskärgårdens natur- och friluftsvärden är så höga att det
inom vissa områden är motiverat att utvidga strandskyddet upp till 300 m. Med ett
strandskydd om 100 meter som föreslås i yttrandet bedömer Länsstyrelsen att
strandskyddets syften inte kan tillgodoses långsiktigt inom hela kust- och
skärgårdsområdet. 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. Länsstyrelsen har differentierat det
utvidgade strandskyddet för att inte områden där motiv saknas ska omfattas, till exempel
inom bebyggda områden. Den differentierade gränsen innebär också en bättre anpassning
till områdenas värden för friluftsliv och växt- och djurliv gentemot det äldre beslutet.
Angående strandlinjen vill Länsstyrelsen kommentera följande. Länsstyrelsen har bedömt
den använda strandlinjen som aktuell. I de yttranden där specifika kommentarer lämnats
kring strandlinjen har Länsstyrelsen gjort en närmare granskning och justerat där det
funnits skäl. Det pågår kontinuerligt processer som påverkar strandlinjen, såsom
landhöjning och uppgrundning. Om besluten på grund av dessa processer blir inaktuella
kan Länsstyrelsen med stöd av Miljöbalken besluta om nya gränser för utvidgat
strandskydd.
Navet i havet är negativ till förslaget om utvidgat strandskydd då det befintliga skyddet
anses tillräckligt. Föreningen anser att markägare har behandlats olika då det på vissa
fastigheter föreslås ett mer omfattande strandskydd än på andra. Som exempel anges
Skaftö som föreslås få 300 m strandskydd medan grannön Holma föreslås få 150 m.
Vidare anses förslaget motverka landsbygdsutveckling och föreningen uppmanar
Länsstyrelsen att aktivt verka för att det ska vara möjligt att utveckla näringsverksamhet i
skärgården. Föreningen ställer sig frågande till hur långt upp stranden sträcker sig och
anser att över 100 m upp på land inte kan anses vara strand.
Länsstyrelsens kommenterar
För kommentarer kring motiv och skäl till utvidgat strandskydd se Länsstyrelsens
synpunkter för Söderköpings kommun samt Ulf Nilsson m fl. För kommentarer kring
möjlighet till fortsatt utveckling se Länsstyrelsens synpunkter för LRF Östergötland.
Med nuvarande strandskyddsregler är det inte möjligt att peka ut områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inom kust- och skärgården. Länsstyrelsen
inser dock att skärgårdens bevarande och utveckling är i behov av att människor kan
verka och bo där. För att möjliggöra detta krävs många gånger en långsiktig försörjning
vilken i skärgårdsmiljön ofta är mångfacetterad. För att möjliggöra en levande skärgård
har Länsstyrelsen Östergötland på olika sätt verkat för att LIS ska kunna pekas ut även
inom skärgårdsområdet.
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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 lagändringen5. En av anledningarna till översynen av det utvidgade strandskyddet var
Naturvårdsverkets kartläggning av strandskyddsbestämmelserna6 där det konstaterades att
det fanns stora områden som omfattades av utvidgat strandskydd utan att skälen för
utvidgningen var klargjorda. Det aktuella beslutet utgår från strandskyddets båda syften
och omfattar de områden som enligt Länsstyrelsens bedömning behöver skyddas för att
säkerställa syftena. Detta har medfört att gränserna varierar mellan olika strandområden.
På ön Skaftö finns höga värden knutna till betespräglade strandskogar. Ön Holma hyser
inte motsvarande värden.
Solveig Stenbock motsätter sig ett utvidgat strandskydd på 300 m. Speciellt omotiverat
anses det utvidgade strandskyddet vara där det finns bebyggda områden. Motiven till att
utöka till 300 m anses inte rimliga. Vidare framförs att redan rådande strandskydd
försvårar skogsbruk samt att det utökade strandskyddet är en ekonomisk inskränkning
och nedvärdering av privat egendom.
Länsstyrelsens kommentarer
För kommentarer kring pågående markanvändning se Länsstyrelsens synpunkter för LRF
Östergötland. För kommentarer kring motiv och skäl för utvidgat strandskydd,
utvidgning i vattenområdet samt bebyggda områden och utvidgat strandskydd se
Länsstyrelsens synpunkter för Söderköpings kommun.
Angående synpunkten om ekonomisk inskränkning vill Länsstyrelsen lämna följande
kommentar. 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. Vad som avses med angelägna allmänna intressen får avgöras i
enlighet med vad som kan anses acceptabelt från rättssäkerhetssynpunkt i ett modernt
och demokratiskt samhälle. Det kan vara fråga om samhällets behov av mark för bland
annat naturvårds- och miljöintressen, totalförsvarsändamål, bostadsbyggande, trafikleder
och rekreation7. Om ett angeläget allmänt intresse måste tillgodoses är huvudregeln att
ersättning utgår när användningen av mark eller byggnad inskränks på ett sådant sätt att
pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada
uppkommer som är betydande i förhållande till denna del av fastigheten. Som exempel på
fall där ersättningsrätt enligt denna huvudregel föreligger kan nämnas inskränkningar till
följd av beslut enligt miljöbalken om nationalparker, naturreservat och
biotopskyddsområden. Någon rätt till ersättning föreligger dock inte för den förlust som
kan bestå i att förväntningar om ändring i markens användningsområde inte infrias till
följd av dispositionsinskränkningar, t.ex. i form av strandskyddsförordnande eller vid
vägrad strandskyddsdispens8. Av 31 kap. 4 § punkterna 1-7 miljöbalken framgår i vilka
Prop. 2008/09:119 s. 88.
Rapport 5185, april 2002.
7 Prop. 1993/94:117 s. 48.
8 Prop. 2009/10:80 s. 169 samt prop. 1993/94:117 s. 17.
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fall fastighetsägare har rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att mark tas i
anspråk eller att pågående markanvändning inom en berörd del av en fastighet avsevärt
försvåras. I enlighet med vad som anförts ovan ingår beslut om utvidgning av
strandskyddet inte i uppräkningen vilket innebär att ägare och innehavare av särskild rätt
till marken inte har rätt till ersättning med anledning av ett beslut om utvidgat
strandskydd. Ovan nämnda lagstiftning har bedömts förenlig med Europakonventionens
skydd för den enskildes rätt till sin egendom9.
Lena och Bo Eriksson anser att det inte behövs något utökat strandskydd på
fastigheten Vrångö 1:3. Det generella strandskyddet om 100 m räcker. Ett utvidgat
strandskydd anses motverka utvecklingen i skärgården.
Länsstyrelsens kommentarer
För kommentarer kring motiv och skäl för utvidgat strandskydd se Länsstyrelsens
synpunkter för Söderköpings kommun. För kommentarer kring pågående
markanvändning och utveckling se Länsstyrelsens synpunkter för LRF Östergötland.
Länsstyrelsen bedömer att östgötaskärgårdens natur- och friluftsvärden är så höga att det
inom vissa områden är motiverat att utvidga strandskyddet upp till 300 m. Med ett
strandskydd om 100 meter som föreslås i yttrandet bedömer Länsstyrelsen att
strandskyddets syften inte kan tillgodoses långsiktigt inom hela kust- och
skärgårdsområdet. 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. Länsstyrelsen har differentierat det
utvidgade strandskyddet för att inte områden där motiv saknas ska omfattas, till exempel
inom bebyggda områden. Den differentierade gränsen innebär också en bättre anpassning
till områdenas värden för friluftsliv och växt- och djurliv gentemot det äldre beslutet.
För den aktuella fastigheten konstaterar Länsstyrelsen att det utvidgade strandskyddet har
samma omfattning som tidigare. Länsstyrelsen vidhåller sin bedömning att det finns
värden som motiverar ett utvidgat strandskydd.
Magnus Gustafson anser att det generella strandskyddet är tillräckligt för fastigheterna
Holmborg 1:1, Gäddvik 1:10 samt Aspöja 2:3.
Länsstyrelsens kommentarer
För kommentarer kring motiv och skäl till utvidgat strandskydd se Länsstyrelsens
synpunkter för Söderköpings kommun.
Länsstyrelsen bedömer att östgötaskärgårdens natur- och friluftsvärden är så höga att det
inom vissa områden är motiverat att utvidga strandskyddet upp till 300 m. Med ett
strandskydd om 100 meter som föreslås i yttrandet bedömer Länsstyrelsen att
strandskyddets syften inte kan tillgodoses långsiktigt inom hela kust- och
skärgårdsområdet. Lagstiftarens mening har varit att även de områden som ligger mellan
100 och 300 meter från strandlinjen kan ha värden för strandskyddets syften eftersom
9
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Länsstyrelsen har möjlighet att utvidga till 300 meter. Länsstyrelsen har differentierat det
utvidgade strandskyddet för att inte områden där motiv saknas ska omfattas, till exempel
inom bebyggda områden. Den differentierade gränsen innebär också en bättre anpassning
till områdenas värden för friluftsliv och växt- och djurliv gentemot det äldre beslutet.
För de aktuella fastigheterna konstaterar Länsstyrelsen att det utvidgade strandskyddet
har samma omfattning som tidigare. Länsstyrelsen vidhåller sin bedömning att det finns
värden som motiverar ett utvidgat strandskydd. Fastigheten Gäddvik 1:10 omfattas inte
av utvidgat strandskydd då den i huvudsak är detaljplanelagd och resterande delar i sin
helhet omfattas av det generella strandskyddet.
Håkan och Sofie Mauritzon anser att det generella strandskyddet är tillräckligt och vill
inte ha Länsstyrelsens förslag om 150 m på land och 300 m i vattnet. Vidare framförs
synpunkter på att förslaget utgår från en felaktig strandlinje på två ställen på Aspöja, vid
Utterfjärden och Horkarlsskär. Slutligen anses att Länsstyrelsen skulle ha samrått med
markägare samt skickat förslaget brevledes till berörda.
Länsstyrelsens kommentarer
För synpunkter kring motiv och skäl för utvidgat strandskydd och
remissförfarande/kungörelsedelgivning se Länsstyrelsens synpunkter för Söderköpings
kommun.
Länsstyrelsen bedömer att östgötaskärgårdens natur- och friluftsvärden är så höga att det
inom vissa områden är motiverat att utvidga strandskyddet upp till 300 m. Med ett
strandskydd om 100 meter som föreslås i yttrandet bedömer Länsstyrelsen att
strandskyddets syften inte kan tillgodoses långsiktigt inom hela kust- och
skärgårdsområdet. 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. Länsstyrelsen har differentierat det
utvidgade strandskyddet för att inte områden där motiv saknas ska omfattas, till exempel
inom bebyggda områden. Den differentierade gränsen innebär också en bättre anpassning
till områdenas värden för friluftsliv och växt- och djurliv gentemot det äldre beslutet.
Med anledning av de inkomna synpunkterna har Länsstyrelsen funnit skäl att justera
strandlinjen för de två områdena som anges i yttrandet. För Utterfjärden medförde det att
gränsen för det utvidgade strandskyddet ändrades. Vid Horkarlsskär faller strandskyddet
in från andra strandområden vilket innebär att den ändrade strandlinjen inte medför
någon ändring av gränsen för det utvidgade strandskyddet.
Helena och Lars Hägg anser att förslaget är oskäligt tilltaget med hänsyn både till
landsbygdsutveckling och enskilda intressen. Förslaget går längre än vad som är
nödvändigt för att säkerställa värdena längs stranden vid Görviken och Skarpstråviken.
Det innebär en inskränkning i den enskildas rätt att nyttja marken. För skogsområdena
anses det utifrån rådande värden och naturformationer inte rimligt med föreslagen
utvidgning. Stranden upplevs inte ens från 100 m och känslan av orördhet blir inte större
för att det är 300 m strandskydd. Vidare anses inte skogsområdena vara sådana områden
som Naturvårdsverket avsett med stora, tysta områden även om det rör sig om

sid 15

oexploaterade områden. För strandängarna vid Görviken är det mer rimligt med utvidgat
strandskydd. Vidare framförs att regeringens syfte med lagändringen var att främja
landsbygdsutveckling.
Länsstyrelsens kommentarer
För kommentarer angående motiv och skäl till utvidgat strandskydd se Länsstyrelsens
synpunkter för Söderköpings kommun. För kommenterar kring inskränkning av
äganderätten se Länsstyrelsens synpunkter för Solveig Stenbock.
Länsstyrelsen kan konstatera att syftet med de förändrade bestämmelserna inte är att
stimulera landsbygdsutveckling10. Däremot syftade andra ändringar av
strandskyddsbestämmelserna till att stimulera landsbygdsutveckling, såsom möjlighet för
kommunera att planera för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Utvidgat 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.
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.
Strandnära områden med höga upplevelsevärden är särskilt viktiga att bevara för
allmänhetens tillgänglighet nu och i framtiden. Inom idag orörda områden eller områden
med mycket låg exploatering kan tillkommande bebyggelse negativt påverka hur området
upplevs och nyttjas. Tidigare utredningar om kvalitéer i frilufts- och rekreationsområden
har visat att det vanligaste önskemålet med att vistas i naturen är att uppleva lugn och ro.
Länsstyrelsen gör bedömningen att skogsområdena på den aktuella fastigheten i egenskap
av oexploaterad natur hyser sådana kvalitéer som avses med stora tysta områden. Vidare
hyser de aktuella skogsområden höga naturvärden som har koppling till närheten till
vattnet. Utifrån ovan finner Länsstyrelsen skäl till att utvidga strandskyddet i enlighet med
förslaget på den aktuella fastigheten.
Sigurd Karlsson är negativ till Länsstyrelsens förslag om utvidgat strandskydd till 300 m
på fastigheten Gäddvik 1:4.
Länsstyrelsens kommenterare
På, och utanför, fastigheten Gäddvik 1:4 finns ett stort område med hällmarkstallskog.
Sådana skogar är typiska för skärgårdsmiljöerna och där finns förutsättningar för ett rikt
växt- och djurliv, framför allt insekter, svampar och kryptogamer. Det aktuella
skogsområdet hyser höga naturvärden vilka har en koppling till den miljö som skapas
genom närheten till havet och de geologiska förutsättningar som finns i området. Utifrån
ovan vidhåller Länsstyrelsen sin bedömning att det finns värden som motiverar ett
utvidgat strandskydd. Dock har Länsstyrelsen, efter inkomna synpunkter justerat
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Prop. 2008/09:119 s. 38.

sid 16

gränserna så att delar av bebyggelsen, vilken bedöms som avskiljande, inte omfattas av
utvidgat strandskydd. Det generella strandskyddet råder dock fortfarande.
Rune Nämberg motsätter sig utvidgat strandskydd på fastigheterna Vrångö 1:25 och 1:6
då det enligt remissmaterialet saknas skyddsvärd natur på fastigheterna, att förslaget
innebär ett intrång i äganderätten samt kommer att motverka en levande skärgård. Vidare
framförs synpunkter på hur remissförfarandet har skett. Det framförs också synpunkter
kring hantering av andra strandskyddsärenden på fastigheterna.
Länsstyrelsens kommentarer
För kommentarer kring motiv och skäl för att utvidga strandskyddet samt delgivning av
förslaget se Länsstyrelsens synpunkter för Söderköpings kommun. För kommentarer
kring utveckling i skärgården se Länsstyrelsens synpunkter för LRF. För kommentarer
kring intrång i äganderätten se Länsstyrelenes synpunkter för Solveig Stenbock.
Länsstyrelsen bedömer att östgötaskärgårdens natur- och friluftsvärden är så höga att det
inom vissa områden är motiverat att utvidga strandskyddet upp till 300 m. Med ett
strandskydd om 100 meter som föreslås i yttrandet bedömer Länsstyrelsen att
strandskyddets syften inte kan tillgodoses långsiktigt inom hela kust- och
skärgårdsområdet. 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. Länsstyrelsen har differentierat det
utvidgade strandskyddet för att inte områden där motiv saknas ska omfattas, till exempel
inom bebyggda områden. Den differentierade gränsen innebär också en bättre anpassning
till områdenas värden för friluftsliv och växt- och djurliv gentemot det äldre beslutet.
För den aktuella fastigheten konstaterar Länsstyrelsen att det utvidgade strandskyddet har
samma omfattning som tidigare. Länsstyrelsen vidhåller sin bedömning att det finns
värden som motiverar ett utvidgat strandskydd.
De strandskyddsärenden som också nämns i yttrandet rör inte ärendet om utvidgat
strandskydd varför de inte kommenteras här.
Friluftsfrämjandet, Söderköpings lokalavdelning anser att det generella strandskyddet
om 100 m är tillräckligt för att bevara framför allt frilufts- men även naturvärden i
skärgården. Inom särskilt utpekade områden kan 150 m strandskydd vara motiverat. Som
skäl för ställningstagandet framför föreningen att skärgården redan har ett starkt skydd i
och med att det är utpekat som riksintresse enligt 4 kap i Miljöbalken. Det framförs också
att strandskyddet inte ska vara ett hinder för en levande skärgård.
Länsstyrelsens kommentarer
För kommentarer kring motiv och skäl för ett utvidgat strandskydd se Länsstyrelsens
synpunkter för Söderköpings kommun. För kommenterar kring fortsatt utveckling se
Länsstyrelsens synpunkter för LRF Östergötland.
När det gäller riksintresse och dess skyddsstatus vill Länsstyrelsen framföra följande.
Riksintressen, av betydelse för strandskyddets syften, är sådana områden som enligt
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propositionen ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden”11 kan komma att
omfattas av utvidgat strandskydd. Länsstyrelsen anser att följande riksintressen är av
betydelse för strandskyddet; riksintresse för turism och friluftsliv som pekats ut direkt i 4
kap 2 § miljöbalken samt riksintressen för naturvård och friluftsliv som pekats ut med
stöd av 3 kap 6 § miljöbalken. Att ett område pekats ut som riksintresse innebär inte ett
förbud mot exploatering vilket innebär att sådana områden inte har motsvarande skydd
som strandskyddet innebär.
Bengt Almkvist begär att Länsstyrelsen avstår från att utvidga strandskyddet på
fastigheterna Uvmarö 1:11 och 1:29. Som skäl framförs att större delen av fastigheterna
stränder är ianspråktagna av bryggor, småbåtshamn, parkering, vinterförvaring av båtar.
Vidare finns det områdesbestämmelser för den besöksinriktade verksamheten. Dessa
beslutades 1994-12-16. För delar av området är strandskyddet upphävt enligt beslut från
Länsstyrelsen 2006-06-19.
Länsstyrelsens kommentarer
Länsstyrelsen finner skäl att undanta området inom Uvmarö 1:11 och 1:29 från utvidgat
strandskydd. Detta dels därför att strandskyddet är upphävt inom delar av området samt
för att området redan är ianspråktaget.
Naturskyddsföreningen i Söderköping anser att förslaget är mycket positivt då
strandskyddet är viktigt för det rörliga friluftslivet och den biologiska mångfalden.
Förslaget anses förutseende och ökar förutsättningarna för att värdefull flora och fauna
ska bevaras. Vidare anses att utvidgningen i vattnet till 300 m är positiv för att långsiktigt
bevara biologiskt viktiga områden. Föreningen lämnar förslag på ett antal områden som
anses ha värden vilka motiverar ett utivdgat strandskydd över de av Länsstyrelsen
föreslagna 150 metrarna. Dessa områden är; hällmarkstallskogar mellan Måla och Rövik,
nyckelbiotoper väster om Maren på Torön, en ädellövskog på Uggleö, barrnaturskog vid
Dragsviken väster om Torönsborg, betespräglad skärgårdsskog på Stora Rimmö. De
föreslagna områdena är nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopinventering.
Några av områdena har också värden för friluftslivet.
Länsstyrelsens kommentarer
Naturskyddsföreningen i Söderköping föreslår ett antal områden där föreningen bedömer
att värdena motiverar ett mer omfattande strandskydd än vad Länsstyrelsen föreslagit. I
arbetet med översynen av det utvidgade strandskyddet har Länsstyrelsen med hjälp av
befintligt kunskapsunderlag identifierat de områden som är mest värdefulla ur
strandskyddssynpunkt. Länsstyrelsen bedömer att föreslagna områden i nuläget inte hyser
sådana värden som motiverar ett utvidgat strandskydd. Synpunkterna kan dock utgöra
underlag för ett eventuellt framtida arbete med utvidgat strandskydd.
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