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Regeringen beslutade den 6 september 2018: 
 
Om överklagande i fråga om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun 
(M2016/02568/Me) 
 
Regeringen har den 6 september 2018 beslutat att upphäva Länsstyrelsens i 
Hallands län beslut från 14 september 2016 om utvidgat strandskydd i 
Kungsbacka kommun, d nr 511-3070-16, och lämnat ärendet åter till 
Länsstyrelsen för ny behandling.  
 
Länsstyrelsens beslut från den 14 september 2016 om utvidgat strandskydd i 
Kungsbacka kommun har därmed upphört att gälla.  
 
 
 
 
 
 
Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 9 oktober 2018: 
 
Om tillfälligt förordnande om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun. 
(dnr 511-6214-18).  

Länsstyrelsen beslutade med stöd av 7 kap. 14 § miljöbalken (MB) om utvidgat 
strandskydd i Kungsbacka kommun; 

1. på de landområden vid havet, på öarna och vid sjön Lygnern som ligger 
inom 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd och 

2. på de landområden vid sjöarna Sundsjön, Stensjön och Stora Hornsjön som 
ligger inom 200 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 

Länsstyrelsen beslutade även med stöd av 7 kap. 14 § MB att utvidga 
strandskyddet i vattenområden i Kungsbacka kommun; 

3. i havet i områden där vattendjupet är mindre än 6 meter, dock maximalt ut 
till 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 

4. i havet inom områden av riksintresse enligt 3 kap 6 § MB för naturvård och 
friluftsliv ut till 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 
oberoende av vattendjup, 

5. i sjön Lygnern ut till 300 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd och 

6. i sjöarna Sundsjön och Stensjön ut till 200 meter från strandlinjen vid 
normalt medelvattenstånd. 

Länsstyrelsen beslutade vidare att förordnandet gäller till och med den  

13 FS 2018:12 
 
Utkom från 
trycket den  
2018-10-12 



   

8 april 2019 eller till den tidigare dag då det ersätts av ett beslut om utvidgat 
strandskydd utan tidsbegränsning. 

Enligt 7 kap. 14 § MB gäller beslutet omedelbart. 

 
 
 
 
Lena Sommestad 
                                                                         Ingegerd Svensson 
  
 
Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter 


