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Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden över förslag till utvidgat 
strandskydd i Ödeshögs kommun samt Länsstyrelsens eventuella kommentarer. Alla 
yttranden finns i sin helhet i ärendets akt. En sammanfattning av yttrandena och 
Länsstyrelsens bemötanden görs i ärendets beslutstext. 
 
Ödeshögs kommun framhåller att Vättern är en stor tillgång för kommunen och att den 
unika naturen lockar många besökare. Vidare framhålls att vissa områden längs Vättern är 
betydelsefulla utvecklingsområden för nya bostäder i kommunen. I den 
kommunomfattande översiktsplanen (2010) pekas ett antal områden längs Vättern ut som 
utvecklingsområden. Sju av dessa områden berörs av Länsstyrelsens förslag. Av dessa sju 
ansåg Länsstyrelsen att viss bebyggelse skulle kunna tillkomma i fem av områdena utan 
att natur- och friluftsvärdena skadades påtagligt. Kommunens uppfattning är utifrån det 
att dessa områden inte ska omfattas av utvidgat strandskydd. För närvarande har 
kommunen fyra pågående planärenden vid Vättern; Sväm, Alviken, Kråkeryd och 
Stockseryd. Kommunen anser att det utvidgade strandskyddet ska anpassas efter dessa 
områdens avgränsningar så att planerna kan genomföras.  
 
Vidare framför kommunen att det är av stor vikt att kartmaterialet är tydligt. Särskilt 
viktigt är det i övergångar där strandskyddet byter bredd. I sådana områden bör 
övergången följa en väg eller fastighetsgräns. Likaså vid befintlig bebyggelse anser 
kommunen att befintliga fastighetsgränser, sammanhållen bebyggelse och avskiljande 
vägar ska följas. 
 
För området vid Stava mot länsgränsen till Jönköping framför kommunen att motiv 
saknas till varför området inte omfattas av utvidgat strandskydd. Om det är på grund av 
naturreservatet bör även gränserna i andra reservat i kommunen ses över. Om det är 
vägens avskiljande effekt så bör inga områden öster om vägen omfattas av utvidgat 
strandskydd. 
 
Kommunen har i en komplettering till yttrandet lämnat detaljsynpunkter kring 
avgränsningen på ett antal platser. 
 
Länsstyrelsens kommentarar 
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 
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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. De fyra områden, Sväm, Alviken, Kråkeryd och Stockseryd, där 
kommunen anser att strandskyddet inte ska utvidgas ligger inom områden med höga 
värden kopplat till strandskyddets syften. Kommande exploateringar kan behöva 
anpassas för att vara förenliga med dessa värden. Utifrån ovan anser Länsstyrelsen 
därmed att strandskyddsfrågan får hanteras separat i de pågående detaljplaneprocesserna. 
Vad avser området vid Sväm har Länsstyrelsen funnit skäl att ändra föreslagna gränser för 
utvidgat strandskydd. Inventeringar i samband med kommunens arbete med detaljplanen 
har visat att natur- och friluftsvärdena i området inte motiverar ett utvidgat strandskydd.  
 
Länsstyrelsen utgångspunkt har varit att där det är möjligt anpassa gränsen för det 
utvidgade strandskyddet till tex befintliga fastighetsgränser och avskiljande exploateringar. 
I vissa fall följer gränsen utbredningen av ett område med höga naturvärden. Inför 
beslutet kommer Länsstyrelsen att se över om justeringar av gränserna ska göras enligt 
ovan.  
 
Kommunen har lämnat synpunkter på att strandskyddet utvidgats inom områden där det 
finns befintlig bebyggelse. 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 
områdena slipper den enskilde en prövning vid byggnation. För att hitta områden med 
sammanhängande bebyggelse har Länsstyrelsen istället 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. 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. Kommunen 
föreslog förändringar för ett antal områden med befintlig bebyggelse vilka Länsstyrelsen 
nu har sett över gränserna i med anledning av kommunens yttrande. Justering av 
gränserna har skett i två sådana områden, Stava rastplats och delvis vid Kråkeryd. Övriga 
områden, tillsammans med delar av Kråkeryd, hyser höga värden knutna till 
strandskyddets syften vilka bedöms motivera ett fortsatt utvidgat strandskydd. 
 
När det gäller området mot länsgränsen till Jönköpings län (Stava) omfattas inte det av 
utvidgat strandskydd eftersom Länsstyrelsen bedömer att väg 918 är av sådan storlek och 
har sådan trafikmängd att den är avskiljande. Länsstyrelsen har uppmärksammats på att 
det finns mindre ytor öster om denna väg som omfattas av förslaget. Det har inte varit 
Länsstyrelsens mening att områden öster om väg 918 ska omfattas av utvidgat 
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strandskydd. Dessa gränser har därför justerats. Länsstyrelsen har vidare sett över 
behovet av utvidgat strandskydd inom förekommande naturreservat längs Vättern. 
Utifrån det skydd reservaten ger finner Länsstyrelsen inte skäl att utvidga strandskyddet 
inom några resevat längs med Vättern. 
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län ser det som värdefullt om länsstyrelserna utifrån de 
olika områdenas värden strävar efter likartade bedömningar vid respektive länsgränser, 
och därigenom skapar en sammanhängande strandskyddslinje. Länsstyrelsen skulle därför 
se positivt på att strandskyddet vid länsgränsen mot Jönköpings läns är 300 meter på land 
och i vatten. 
 
Länsstyrelsens kommentarer 
Länsstyrelsen har gjort bedömningar av behovet av utvidgat strandskydd utifrån 
respektive områdes värden och förutsättningar. Vid gränsen mot Jönköpings län ligger 
Holkaberg och Narbäcks naturreservat. Naturreservatet innebär motsvarande skydd för 
natur- och friluftsvärden som strandskyddet gör. Inne i naturreservatet passerar väg 918 i 
nordsydlig riktning. Länsstyrelsen bedömer i detta sammanhang den aktuella vägen som 
avskiljande. Med utgångspunkt från ovan anser Länsstyrelsen att strandskyddet inte ska 
utvidgas vid länssgränsen mot Jönköpings län. 
 
Länsstyrelsen i Örebro län har inget att erinra mot Länsstyrelsens förslag till beslut om 
utvidgat strandskydd i Vadstena kommun. 
 
Skogsstyrelsen har inga invändningar mot förslaget till utvidgat strandskydd längs 
Vättern. 
 
Lantbrukarnas riksförbund Östergötland (LRF) anser att strandskyddets omfattning 
ska vara 100 meter på land och i vatten med utvidgningar på väl definierade platser där 
strandskyddet 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 för 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 intresse-
prövningen inte har redogjort för vägningen mellan allmänna och enskilda intressen i 
områden 100-150/300 m från sjöstranden. LRF ser att förslaget kan innebära stora 
svårigheter för medlemmarna i sin 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 
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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.  
 
LRF 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, tex 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 stranden utbredning inte stämmer med 
kartorna.  
 
Länsstyrelsens kommentarer 
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 frilufts- 
och turismverksamheter enligt 7 kap. 18 c och d §§ 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. 
 
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 föreskrifter1. 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 

                                                           
1
 Prop. 2008/09:119 s. 99. 
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osäkerhet om beslutets räckvidd i förhållande till markägare eller allmänhet2. 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. 
 
I arbetet med översynen har Länsstyrelsen använt tillgängligt inventeringsmaterial oavsett 
om inventeringen genomförts enbart i strandområdet eller i ett större område. Detta 
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.  
 
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. Länsstyrelsen 
bedömer att Vätterns värden för växt- och djurliv samt friluftsliv är så höga och av sådan 
art att de motiverar ett utvidgat strandskydd för att säkerställa strandskyddets syften 
långsiktigt. 
 
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 Ödeshögs 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 Ödeshögs 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 

                                                           
2
 Jämför regeringsbeslut 2004-05-06, M1999/3326/F/M. 
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med delgivningen inte är rimligt att delgivning sker med var och en av dem. Hur 
kungörelsedelgivningen ska ske är reglerat.   

 
Naturskyddsföreningen har inget att erinra 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.  
 
Anders Fredriksson yrkar på att hans fastighet Kråkeryd 1:10 inte ska omfattas av 
utvidgat strandskydd. Den aktuella fastigheten ligger i anslutning till bebyggelse vilken 
hamnat utanför det utvidgade strandskyddsområdet. Fastigheten gränsar till Kråkeryds 
naturreservat. Fredriksson framför också att det pågår ett arbete med framtagande av 
detaljplan på den aktuella fastigheten.  
 
Länsstyrelsens kommentarer 
Den aktuella fastigheten hyser mycket höga natur- och friluftsvärden vilka är av betydelse 
för strandskyddets syften. Delar av fastigheten Kråkeryd 1:10 är dock redan bebyggda 
och ianspråktagna. Länsstyrelsen bedömer att de bebyggda delarna saknar betydelse för 
strandskyddets syften och att det därmed saknas motiv att utvidga strandskyddet inom 
dessa delar. Avgränsningen av detta område är gjort utifrån den karta som finns i 
Ödeshögs kommuns bygglov för byggnationen på fastigheten. För övriga delar av 
Kråkeryd 1:10 bedömer Länsstyrelsen att det utifrån områden natur- och friluftsvärden 
finns motiv till ett fortsatt utvidgat strandskydd. När det gäller pågående arbete med 
detaljplan se Länsstyrelsen synpunkter under Ödeshögs kommun. 
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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 
Ödeshögs 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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