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Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om upphävande av 
strandskydd för del av fastigheten Torneryd S:1 i Ronneby 
kommun

Beslutad den 6 maj 2019.

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § punkten 2 
miljöbalken (MB), strandskyddet del av fastigheten Torneryd S:1 i 
Ronnebykommun.

Utkom från 
trycket den 6 maj 
2019

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljö- och 
Energidepartementet. Skrivelsen skall skickas till Länsstyrelsen, 371 
86 Karlskrona inom tre veckor från den dag som kungörelse om 
beslutet varit införd i ortstidning. Handlingarna finns tillgängliga på 
länsstyrelsen, centraldiariet (511-1609-19).

Blekinge läns författningssamling

Länsstyrelsen



BESLUT 
2019-05-06 

Dnr 
511-1609-19 

1 (3)  

LÄNSSTYRELSEN 
BLEKINGE LÄN 

Avdelningen för Samhällsbyggnad och 
Miljöskydd 

Carina Burelius 
planarkitekt 

Carinalureliusalansstyrelsen.se   

Tehut 010/22 40 122 

Kerstin Bertland Johnsson 
Torneryds bygata 8 
372 97 Ronneby 

Ansökan om upphävande av strandskydd för fastigheten Torneryd S:1 i Ronneby 
kommun, Blekinge län 

Beslut 
Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 18 § 2 miljöbalken  (MB),  strandskyddet för del av 
fastigheten Torneryd S:1 i Ronneby kommun som markerats med rött på bifogad karta, se bilaga 
1. 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljö- och energidepartementet, inom tre veckor 
från den dag som kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. 

Redogörelse för ärendet 
Kerstin Johnsson har ansökt om upphävande av strandskyddet för del av fastigheten Torneryd 
S:1 i Ronneby kommun Av ansökan framgår att Kerstin Johnsson har för avsikt att uppföra en 
nybyggnation i enlighet med bifogad situationsplan. Föreslagen tomtavgränsning hamnar 
omkring 50 meter från Långkärrabäcken och det planerade huset 80 meter från bäcken. På den 
aktuella platsen har bäcken ett naturligt flöde och en bredd på cirka 2 meter. Därmed uppfylls 
kriterierna som anges i 7 kap. 18 § 2  MB.  

Området omfattas av strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap.  MB.  

Företrädare för länsstyrelsen har tagit del av förhållandena på platsen. Vid länsstyrelsens besök 
på plats var bäcken vattenfylld med rinnande vatten. 

Motivering 
Strandskydd gäller vid havet, insjöar och vattendrag, enligt 7 kap. 13 §  MB  och syftar till att 
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara 
goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vatten. 

Enligt 7 kap. 18 § 2  MB  får Länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet 
i ett område, om strandskyddet gäller vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och områdets 
betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten. Ett upphävande enligt första stycket 2 
får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller 
mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. 

Bestämmelsen, 7 kap. 18 § 2  MB,  gäller endast i fråga om det strandskydd som är hänförligt till 
den lilla sjön eller vattendraget - däremot inte om strandskyddet också beror på en större sjö 
eller ett större vattendrag i närheten. 
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I förarbetena till bestämmelsen  (prop.  2013/14:214 s. 20) anges att en utgångspunkt för när och i 
vilken utsträckning ett område bör kunna komma i fråga för ett upphävande är att det ska vara 
fråga om sådana områden där strandskyddet redan i dag måste anses vara omotiverat för 
upprätthållande av de syften det har att skydda. Det kan således vara fråga om områden vid små 
sjöar och vattendrag som inte hyser några betydande naturvärden och som inte fyller någon 
funktion av betydelse för det rörliga friluftslivet. 

Länsstyrelsen gör följande bedömning 

Strandskydd infördes ursprungligen 1950 genom en provisorisk lagstiftning (lag 1950:639 om 
tillfälligt byggnadsförbud inom vissa strandområden) och permanentades genom 1952 års 
strandlag (1952:382). Reglerna infördes sedermera i naturvårdslagen (1964:882) och 
reviderades ett antal gånger innan de 1998 infördes i miljöbalken. En revidering gjordes 1974 då 
strandskyddet blev generellt och i princip obligatoriskt i hela landet och från den tidpunkten kan 
lagstiftningen sägas gå ut på att stränderna normalt ska hållas fria från ny bebyggelse. Syftet 
med strandskyddet var till en början att skydda allemansrätten på strandområdena, som i 
allmänhet ansågs vara den allra värdefullaste marken från friluftslivets synvinkel. År 1994 
genomfördes en stor förändring som vidgade syftet med strandskyddet till att omfatta inte bara 
allmänhetens tillträde till strandområden utan även att bevara goda livsvillkor för djur och 
växtlivet på land och i vatten. 

Sedan syftet utvidgats fmns det anledning att vara försiktigare med att upphäva strandskydd i 
små bäckar och tjärnar eftersom sådana vattendrag ofta har stor betydelse för den biologiska 
mångfalden (se  prop.  1997/98:45 del 2 s. 84). Det finns inte någon vedertagen definition av 
begreppet "vattendrag" utanför lagstiftningen, men i allmänhet åsyftas naturliga vattendrag 
såsom bäck, å, flod och älv 

Den föreslagna nybyggnationen kommer att hamna cirka 80 meter från Långkärrabäcken, ett 
naturligt vattendrag (delvis uträtat) som avvattnar Härstorpssjön och som mynnar i havet vid 
Risanäs. Tomtavgränsningen hamnar som närmast cirka 50 meter från bäcken. På fastigheten  
firms  ett bostadshus samt två komplementbyggnader. Flera befintliga byggnader ligger mellan 
bäcken och det planerade huset. Dessutom finns en samfälld grusväg mellan de två befmtliga 
byggnaderna och det planerade huset. 

Den aktuella delen av Torneryd S:1 är bevuxen med gles skog av bland annat ek. På fastigheten  
firm  tre skyddsvärda träd (inventerade av länsstyrelsen) som alla står utanför den föreslagna 
tomten. Några naturvärden som berörs av den planerade tomten och husbyggnationen är inte 
kända. 

Ett upphävande av strandskyddet bör mot denna bakgrund begränsas i enlighet med bifogad 
situationsplan, bilaga 1. 

Ett upphävande av strandskyddet så som redovisas på bifogad karta bedöms ha liten betydelse 
för strandskyddets syften. Mot bakgrund av det anförda får förutsättningar anses föreligga för att 
upphäva strandskyddet för del av fastigheten Torneryd S:1 i enlighet med de kriterier som anges 
i 7 kap. 18 § 2 B. 

Du kan överklaga beslutet 
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De som medverkat i beslutet 

Beslutet hat-  fattats av funktionschef Lena Elcroth med planarkitekt Carina Burelius som 
föredragande. I ärendet har områdesskyddssamordnare Åke Widgren deltagit. 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.  

Kungörelse av beslut 
Länets författningssamling 
Blekinge läns tidning 
Sydöstran 

Bilagor 
1. Fastighetskarta 1: 10 000 
2. Situationsplan 

Kopia och ekonomisk karta till 
Naturvårdsverket/delg,kv 
Miljö- och byggnadsnämnden Ronneby kommun 
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Datum Dnr 
2019-05-06 511-1609-19 

kI) 

LÄNSSTYRELSEN 
BLEKINGE LÄN 

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS REGERINGEN 

Om Ni är missnöjd med länsstyrelsens beslut kan Ni överklaga detta 
hos regeringen 

Energidepartementet. 

Det gör Ni genom att i ett brev till regeringen 

tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets num-
mer (diarienumret) och 

redogöra för dels varför Ni menar att länsstyrelsens beslut är felaktigt, 
dels hur Ni anser att beslutet skall ändras. 

Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger postadress 
och telefonnummer. 

Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så 
bör Ni skicka med det. 

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet år Er. 

Brevet skall lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till regeringen. 

Länsstyrelsens adress och telefonnummer är 

Länsstyrelsen 

371 86 Karlskrona  

Telefon 

010-22 40 000 vx 

Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick 
del av beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas upp. 

Om något är oklart, så ring eller skriv till länsstyrelsen. 
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