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Utvidgade strandskyddsområden vid 
Ärlången i Åtvidabergs kommun

                 = Utvidgat strandskyddsområde

BILAGA 1

Text

Länsstyrelsen Östergötland C Lantmäteriet

TIllhör Länsstyrelsens beslut 2014-11-24 
Dnr 511-9099-13

Strandskyddet föreslås i huvudsak utvidgas till 150 
meter inom landområdet.
Strandskyddet är inte utvidgat inom större 
avskärande bebyggelseansamlingar, inom planlagda 
områden enligt plan- och bygglagen.
Det generella strandskyddet inom 100 meter från 
strandlinjen gäller överallt där strandskyddsområdet 
inte är utvidgat eller där strandskyddet inte är 
upphävt i områden med detaljplan.
Strandlinjen utgår från Lantmäteriets fastighetskarta 
15 september 2011. Som underlag för framtagande 
av den beslutade strandskyddsgränsen har 
Lantmäteriets fastighetskarta 1 april 2013 använts. 

Vit linje markerar gränsen för det generella
strandskyddet om 100 meter.
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Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden över förslag till utvidgat 
strandskydd i Åtvidabergs kommun samt Länsstyrelsens eventuella kommentarer. Alla 
yttranden finns i sin helhet i ärendets akt.  

 
Åtvidabergs kommun har förståelse för Länsstyrelsens skäl att utvidga strandskyddet 
vid Ärlången. Dock har kommunen ett önskemål om att undanta två områden i 
anslutning till Grebo från utvidgat strandskydd. Anledningen är att kommunen har 
exploateringsplaner i områdena.  
 
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 bebyggelse). 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 ÖP 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 utvidgat strandskydd fortsatt ska gälla i anslutning till 
Grebo. Framtida planering i Grebo får visa vilka anspråk på strandskyddsområdet som är 
möjliga att göra utifrån strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken.  
 
Linköpings kommun har inget att erinra mot föreslagen utvidgning av strandskyddet i 
Åtvidabergs kommun. 
 
Skogsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget. 
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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 där 
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 begränsad 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 
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 

                                                           
1
 Prop. 2008/09:119 s. 88. 

2
 Rapport 5185, april 2002. 
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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. 
 
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 idag 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.  

 
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.  

 

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 
Åtvidabergs 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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