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Länsstyrelsen Uppsala län anser att förslaget bör kompletteras med en 
översiktskarta. 

Bergvik Skog anser att de anförda skälen för utvidgat strandskydd är svepande 
och generella. Bolaget efterlyser också samråd/dialog med markägare/ mark
ägarorganisationer liksom med kommunen i dess LIS-arbete. 
Kartmaterialet måste ha en bättre precision/detaljeringsgrad än vad som nu är 
fallet. 

Ägaren till fastigheten              anser att det borde framgå i förslaget att enskilda 
tomter liksom tomter som ingår i äldre byggnadsplan, stadsplan etc. inte heller 
i framtiden ska omfattas av strandskyddsbestämmelser. 

Kommentar med anledning av yttrandena 

Gävle kommun har nyligen påbörjat utredningen av LIS-områden. Utpekande 
av LIS-områden kommer att ingå som en del i en ny översiktsplan för 
kommunen. Arbetet med översiktsplanen har nu inletts och målsättningen är att 
den ska vara klar 2015/2016. Översynen av det utvidgade strandskyddet ska, 
enligt regeringens direktiv, vara avslutad 2014. Oavsett tidsaspekten kan det 
finnas fördelar med att översynen av det utvidgade strandskyddet föregår 
arbetet med utpekande av LIS-områden. 

Länsstyrelsen och kommunen har underhand diskuterat frågan. Vid kontakterna 
har önskemål framförts om att ett område, Boskär vid Axmarbruk, som 
identifierats som lämpligt LIS-område, skulle undantas utvidgat strandskydd. 
Länsstyrelsen har tillgodosett kommunens önskemål. 

Länsstyrelsen har bedömt att en redovisning av vilka strandskyddsregler som 
gäller inom detaljplanelagda områden inte ingår i arbetet med översynen av det 
utvidgade strandskyddet. 

Bergvik Skog efterlyser samråd/dialog med markägare/markägarorganisationer. 
Länsstyrelsen har genom kungörelsedelgivning vänt sig till fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt för inhämtande av synpunkter på förslaget. 
Länsstyrelsen avser att fortsättningsvis, utöver kungörelsedelgivningen, 
särskilt underrätta större markägare om förslagen om utvidgat strandskydd. 
I frågan om redovisningen av strandskyddsområdena på karta anser 
länsstyrelsen att den valda modellen ger en, för framtiden, hållbar bild av 
strandskyddets omfattning. Genom att koordinater och medelvattenlinje anges 
kan alltid strandskyddets exakta omfattning bestämmas, även sedan kartan 
förlorat sin aktualitet. 
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Hur man överklagar 
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Detta beslut kan överklagas till regeringen, se bilaga. 

Beslut i detta ärende har fattats av länsråd Anna-Lena Österborg. 
Föredragande har varit naturvårdshandläggare Hans Sandblom. 
I handläggningen har deltagit företrädare för naturvårdsenheten, 
samhällsutvecklingsenheten och miljöanalysenheten. 
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Bilagor 
Beskrivningar och kattor över områden med utvidgat strandskydd 
Hur man överklagar till regeringen 

Sändlista 
Gävle kommun,801 84 Gävle 
Söderhamns kommun,826 80 Söderhamn 
Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär 
Länsstyrelsen Uppsala, 751 86 Uppsala 
 
Bergvik Skog AB, Trotzgatan 25, 791 71 Falun 
Mellanskog, Svarvargatan 26, 811 36 Sandviken 
Skogsstyrelsen Gävle, Västra vägen 52, 80324 GÄVLE 
Lantbrukarnas Riksförbund Gävleborg, Box 195, 811 23 Sandviken 
Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län,  
Naturskyddsföreningen i Gävle, Box 6029, 800 06 Gävle 
Gävleborgs ornitologiska förening, 
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Gävleborgs botaniska sällskap,   

Svenska Turistföreningen, Box 17251, 104 62 Stockholm 

Friluftsfrämjandet, Instrumentvägen 14, 126 53 Hägersten 

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
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