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Beslut om utvidgat strandskyddsområde i Falkenbergs kommun 

Enligt länsstyrelsens beslut ska utvidgat strandskydd, med vissa undantag, 
fortsätta att gälla i Falkenbergs kommun där det har gällt sedan 1975, vid havet 
och Fegen ut till 300 meter på landsidan av strandlinjen och vid Kalvsjön, 
Svarten och Tjärnesjön samt i östra delen av Mossjön ut till 200 meter på 
landsidan av strandlinjen. 

Länsstyrelsen beslutar också att strandskyddet ska utvidgas i havet i områden 
där vattendjupet är mindre än 6 meter och 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. I Fegen ska ett utvidgat 
strandskydd gälla i vattnet till 300 meter och i Svarten ut till 200 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 

Beslutet om utvidgat strandskydd åskådliggörs på bifogade kartblad. I vissa 
områden har anpassning av strandskyddsgränsen gjorts, med hänsyn till vägar, 
små, bebyggda tomter, bebyggelsegrupper och områden som har förlorat sina 
värden för friluftslivet och för växt- och djurlivet. Dessa ska alltså inte längre 
omfattas av utvidgat strandskydd. 

På kartorna har även det generella strandskyddet markerats, vid havet och vid 
de aktuella sjöarna, trots att det inte berörs av detta beslut. Det generella 
strandskyddet om 100 meter på vardera sidan om strandslinjen gäller förutom 
vid dessa sjöar även vid alla andra sjöar och vattendrag i kommunen.  

Teckenförklaring till kartorna: 

Utvidgat strandskydd 

Markerar det generella strandskyddet vid havet och de aktuella sjöarna. 

Karbilagans innehåll: 

Kartblad  

1 Morups Lynga, Digesgård, kustavsnitt A 
2 Digesgård, Agerör, kustavsnitt A och B 
3 Agerö, Västra Gärdet, kustavsnitt B 
4 Ätrans utlopp, Skreanäs, kustavsnitt B 
5 Skrea sand, Grimsholmen, Vesslunda kustavsnitt B och C 
6 Ugglarp, Stensjö, kustavsnitt C 
7 Svarten  
8 Tjärnesjön  
9 Fegen 
10 Kalvsjön och Mossjön, 
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