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Se sändlista

BESLUT OM ÄNDRING AV FÖRESKRIFT I
SVARTSTENSUDDENS NATURRESERVAT

Beslut
Länsstyrelsen Gävleborg beslutar att ändra föreskriften om ”det är förbjudet
att göra upp eld” till att istället lyda ”det är förbjudet att göra upp eld.
Förbudet omfattar inte platser iordningställda av Länsstyrelsen. Eldning får
på sådana platser ske med utlagd eller medhavd ved” i beslutet om
inrättandet av Svartstensuddens naturreservat, fattat av Länsstyrelsen
Gävleborg 1971-08-23 (diarienummer 11.121-28-71).
Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken (1998:808).
Bakgrund och ärendets handläggning
Naturreservatet Svartstensudden i Gävle kommun bildades 1971 med syftet
att skydda och vårda ett stycke särpräglad kustnatur av vildmarkskaraktär. I
skötselplanen framgår att området är flitigt frekventerat av fritidsfolk
eftersom det är tillgängligt såväl från sjö- som landsidan. En led finns i
området. Klipphällarna kan ha ömtålig vegetation och förvaltningen ska
därför regelbundet kontrollera slitaget för eventuell åtgärd.
Besökare har byggt egna eldplatser och bänkar i en vik i naturreservatet vid
flera tillfällen. Byggena har tagits bort av Länsstyrelsens förvaltning då det
enligt skötselplanen inte ska finnas några sådana anläggningar i reservatet.
Trots detta har nya egenkonstruerade faciliteter som byggs av naturligt
material från omgivningen uppstått. Som en åtgärd för att minska slitaget i
viken och för att hindra nytt byggande, vill förvaltningen därför uppföra en
grill samt bänkar och bord.
Den 20 november 2019 medgavs dispens från meddelade föreskrifter i
Svartstensuddens naturreservat för att uppföra en grill, bord och bänkar
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(diarienummer 7934-2019), med tilläggsvillkoret att dispensen endast gäller
under förutsättning av att den föreskrift som förbjuder eldning i reservatet
ändras så att eldning på den aktuella platsen tillåts. I samband med
dispensen från meddelade föreskrifter medgavs även dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Det bedömdes även att de aktuella åtgärderna
inte krävde tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, med anledning av att
området ingår i ett Natura 2000-område.
Markägaren Stora Enso bekräftade den 13 augusti via mejl till Länsstyrelsen
att de inte hade några invändningar mot att anlägga en grillplats på det ställe
som Länsstyrelsens förvaltare föreslagit.
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning, har Länsstyrelsen gjort bedömningen
att föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en
konsekvensutredning av regelgivningen.
Motivering
Ändringen av föreskriften bedöms inte vara i konflikt med naturreservatets
syfte att skydda vårda ett stycke särpräglad kustnatur av vildmarkskaraktär.
Detta då ändringen görs för att minska slitaget på naturen inom reservatet.
Länsstyrelsen anser genom detta att ändringen är motiverad.
Kungörelse
Föreskriften enligt 7 kap. 30 § miljöbalken ska kungöras i länets
författningssamling. Beslutet kungörs i ortstidning enligt 27 § förordningen
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Sakägare ska anses ha fått del av
beslutet den dag kungörelse var införd i ortstidning.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, se
bilaga 1.
Inför detta beslut diskuterades ärendet med jurist Ann-Charlotte Nyman,
funktionsansvarig Petra Forsmark och biolog Carola Orrmalm.
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Beslutet har fattats av landshövding Per Bill. Ärendet har handlagts och
föredragits av biolog Cecilia Lindén.

Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen
namnunderskrift.

Bilagor:
1. Sändlista
2. Hur man överklagar
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