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Beslut om rättelse enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) 
Länsstyrelsen beslutar härmed om följande rättelse i dess beslut den 3 april 2019, 
ärende nr 511-6566-18: 

Tredje stycket på första sidan ska ha följande lydelse (rättelsen är kursiverad): 

Strandskyddets utbredning åskådliggörs på bifogade kartor, bilaga 1. I vissa områden 
har strandskyddet anpassats efter vägar, befintlig bebyggelse och dylikt genom att dessa 
har uteslutits ur strandskyddsområdet. Även vissa andra områden som saknar värden för 
strandskyddets syften har uteslutits. Där sådana anpassningar gjorts gäller redovisning i 
bilagda kartor. Fastigheter som den 3 april 2019 hade en yta om högst 2000 m2 och var 
bebyggda med bostadshus undantas från det utvidgade strandskyddet. Detta gäller även 
om fastigheterna ligger inom område som är markerat med utvidgat strandskydd på 
bifogade kartor. 

Skäl för beslutet 

Länsstyrelsen beslutade den 3 april 2019 om utvidgat strandskydd i Kungsbacka 
kommun. Enligt beslutsmotiveringen skulle små, bebyggda fastigheter undantas från det 
utvidgades strandskyddet. Anledningen var att exploateringar på fastigheter som är 
större än 2000 m2 enligt länsstyrelsens bedömning bör prövas mot 
strandskyddsföreskrifterna för att förhindra att nya byggnader medför att den upplevda 
hemfridszonen utökas eller att växt- och djurlivet påverkas negativt, medan däremot 
mindre fastigheter i allmänhet utgör hemfridszon i sin helhet om de är bebyggda med 
bostadshus. 

Länsstyrelsen har i efterhand uppmärksammat att det i beslutsmotiveringen nämnda 
undantaget för små bebyggda fastigheter saknas i beslutstexten och därför måste läggas 
till genom en rättelse enligt 36 § förvaltningslagen. 
Det bör upplysningsvis tilläggas att de åskådliggörande kartor som bifogats beslutet 
kommer att läggas in i karttjänsten Länsstyrelsernas WebbGIS och i samband med det 
justeras utifrån det nu aktuella undantaget. 
 
Detta beslut har fattats av landshövding Lena Sommestad. Vid handläggningen 
av ärendet medverkade chefsjurist Peter Jupén och naturvårdshandläggare 
Ingegerd Svensson. Den sistnämnda har varit föredragande. 
 
 
 
Lena Sommestad 
 Ingegerd Svensson 
 
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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Så här hanterar Länsstyrelsen dina personuppgifter 

Information om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

Kopia: 

Naturvårdsverket 


