
Exempel från verkligheten 
• Samråd
• Granskning
• Tillsyn
• Kommunen syn
• Länsstyrelsen syn
• Upphävandet



Samråd
• Saknades särskilt skäl
• Lägenheter
• Vad gäller område W1, så ger 

planbestämmelsen ingen 
begränsning av det totala antalet 
bryggor och storleken på dessa. 
Det innebär att hela området skulle 
kunna fyllas med bryggor, vilket 
inte verkar vara kommunens 
avsikt. Den motivering av 
strandskyddsupphävandet, som vi 
efterlyser, ska förhålla sig till det 
som planen formellt medger. 



Granskning
• Särskilt skäl 5
• Vad gäller område W3, så ger 

planbestämmelsen ingen 
begränsning av det totala antalet 
bryggor. Det innebär att hela 
området skulle kunna fyllas med 
bryggor, vilket inte verkar vara 
kommunens avsikt. Det behöver 
förtydligas hur många bryggor 
som får finnas totalt i område W3. 
Länsstyrelsen förutsätter att 
planbestämmelsen W3 ”bryggor 
som del av strandpromenaden får 
anläggas längsmed strandlinjen till 
en bredd av maximalt 4 meter” 
innebär att högst 4 meter av 
strandlinjen får tas i anspråk för 
bryggor. Detta behöver förtydligas 
i planbestämmelserna. 



Tillsyn
• Särskilt skäl 5
• Länsstyrelsen bedömer att 

upphävandet av strandskyddet 
inom W3 strider mot 
strandskyddets syfte. Det motiv 
som anges i planen bedömer inte 
länsstyrelsen vara skäl nog till den 
omfattande exploatering av 
strandlinjen.

• Användningsbestämmelsen W3 
möjliggör brygga, kallbadhus och 
badbryggor längs hela 
strandlinjen, vilket innebär en för 
stor övertäckning av området så 
att förutsättningen försämras för 
växt- och djurliv.



Kommunen menade att..
• Användningsbestämmelse

n W3 skulle möjliggöra 
brygga, kallbadhus och 
badbryggor längs hela 
strandlinjen (300 meter).



Länsstyrelsen förutsatte att..
• Länsstyrelsen förutsatte att 

planbestämmelsen W3 
”bryggor som del av 
strandpromenaden får 
anläggas längsmed 
strandlinjen till en bredd av 
maximalt 4 meter” innebar 
att högst 4 meter av 
strandlinjen får tas i 
anspråk för bryggor.



Upphävande

• Kommunstyrelsen medgav att del av detaljplanen skulle 
upphävas, detta gällde området med användningsbestämmelsen 
W3.

• Den del av detaljplanen som hade användningsbestämmelsen 
W3 upphävdes medan resterande delar av detaljplanen vann 
laga kraft. 
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