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Hylte kommun – Samrådsredogörelse 
 

Totalt har 25 instanser lämnat in synpunkter på remissen från 2014-07-07. Synpunkterna sammanfattas nedan tillsammans med redovisning 

av hur Länsstyrelsen har bedömt frågan.  

 

Avsändare, 
fastighet 
 

Inkomna synpunkter Länsstyrelsens kommentarer 

Försvarsmakten 

Högkvarteret 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. Länsstyrelsen noterar remissvaret. 

Hallands 

fiskevattenägar- 

förbund 

Strandskydd vid sjöar, vattendrag och dess påverkan på möjligheten 

att utveckla företag/gårdar på landsbygden diskuteras ofta i 

förbundet. En av synpunkterna är att det kan lägga en död hand 

över landsbygden.  

I Halland har vi ca 2000 sjöar och då många mil strandlinjer ihop 

med skog. Som markägare är det många hänsyn som ska tas. Enligt 

Skogsstyrelsen bör det till exempel finnas sly och tät skog utmed 

sjöar. 

Ett utökat strandskydd skapar fler enkelriktade regler som 

underminerar en varierad natur och försvårar en idag nödvändig 

landsbygdsutveckling och samtidigt ge en bredd till Sverige och 

svenskt näringsliv. Vi anser att man måste se till de Halländska 

förutsättningarna och behoven. Hur kan det ligga i Länsstyrelsens 

intresse att ta bort möjligheten att låta hela Halland utvecklas? 

Den nya strandskyddslagstiftningen från 2009 har i hög 

grad utformats för att beakta landsbygdens 

utvecklingsmöjligheter, inklusive turism. Ett uttryck för 

detta är införandet av områden för landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. 

Kommunerna ska enligt lagstiftningen peka ut LIS-

områden i översiktsplanerna. I LIS-områden är det 

generellt sett lättare att få dispens från strandskyddet. 

Länsstyrelsen i Halland har, för att ytterligare tillmötesgå 

kommunernas intressen kring landsbygdsutveckling, 

undantagit LIS-områden från utvidgat strandskydd i de 

flesta fall. 
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Gislaveds 

Kommun, 

kommunstyrelsen 

 

Gislaveds kommun vill se en samordning av urvalsprinciperna 

mellan länsstyrelserna. Utformningen av strandskyddet bör vara 

likartad i en och samma sjö oavsett länstillhörighet. 

Kommunstyrelsen tillstyrker Länsstyrelsen i Hallands förslag till 

beslut om strandskydd för sjön Bolmen, men förordnar 

Länsstyrelsen i Jönköpings läns förslag till beslut om strandskydd 

gällande sjön Jällunden, det vill säga att Jällunden inte ska omfattas 

av utökat strandskydd. 

Länsstyrelsen i Hallands län anser att samordning enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer av strandskydd 

mellan länen, vid kusten och sjöar som sträcker sig över 

länsgränser, är en viktig fråga. Under arbetets gång har 

länsstyrelserna haft en återkommande diskussion om hur 

strandskyddet ska utformas kring de sjöar som sträcker 

sig över länsgränser och samsyn har i de flesta fall 

uppnåtts för utvidgat strandskydd på land. I vissa fall har 

dock länsstyrelserna bedömt att skillnader i strändernas 

karaktär på land eller i vatten motiverar olika grader av 

utvidgning runt en sjö, t.ex. vid Tolken (Varbergs 

kommun) och Stora Djursjön (Kungsbacka kommun). I 

några få fall kvarstår olika bedömning för utvidgning i 

vatten. Slutligen har Länsstyrelsen i Halland valt att mer 

i detalj kartlägga strandområden och ta bort utvidgat 

strandskydd vid t.ex. större vägar och små tomter. 

Länsstyrelsen i Halland bedömer att fördelarna med att 

mer i detalj differentiera var utvidgat strandskydd ska 

råda har så stora fördelar för berörda markägare att de 

överväger nackdelen med att angränsande län inte 

genomfört motsvarande differentiering. 

 

Vad gäller Jällunden kommer delar av sjön även i 

fortsättningen att ha utvidgat strandskydd i Halland. 

Utvidgat strandskydd upphävs dock i större utsträckning 

i detta beslut jämfört med det remitterade 

beslutsförslaget. Detta resulterar bl.a. i att utvidgat 

strandskydd saknas på båda sidor länsgränsen i 

Jällunden. 



LÄNSSTYRELSEN      
      3(32) 

Trafikverket 

 

Trafikverket har inget att invända mot föreslagna gränser för 

strandskydd i ovan nämnda kommuner. Utgångspunkten för 

Trafikverket är att strandskyddsbestämmelserna inte ska leda till 

administrativt arbete för både Länsstyrelsen och Trafikverket om 

detta inte i praktiken leder till att utpekade områdens tillgänglighet 

och naturvärden erhåller ett bättre skydd. 

Länsstyrelsens syfte med det framtagna förslaget är 

bland annat att tydliggöra vilka områden som omfattas 

av strandskydd vilket kan bidra till effektiva 

handläggningsprocesser vid exempelvis strandskydds- 

och bygglovsärenden. 

 

Johan Karlsson, 

Sävsås 3:1  

Johan Karlsson anser att då det redan finns bebyggelse på hans 

fastighet inom strandskyddat område, så bidrar inte det utökade 

strandskyddet till någon större skillnad att det är värt att ha det där. 

Han är även orolig att det småskaliga skogsbruk som bedrivs på 

fastigheten, samt skapandet av traktorvägar som det innebär, 

kommer att försvåras i och med det utökade strandskyddet, och det 

faktum att han inte längre har rätt att använda grushålor för 

utfyllnad.  

Strandskyddet reglerar även anläggning och 

nybyggnation på redan bebyggda tomter, därför är inte 

befintlig bebyggelse i sig ett skäl att upphäva utvidgat 

strandskydd. Om en traktorväg avsedd för jord- eller 

skogsbruk för sin funktion måste anläggas inom 

strandskyddsområde är detta tillåtet. Vad gäller 

grävarbeten inom strandskyddat område behövs dispens 

såvida dessa åtgärder inte sker inom ramarna för jord- 

och skogsbruket och måste vidtas inom 

strandskyddsområdet. Med att byggnader eller åtgärder 

för sin funktion måste finnas respektive vidtas inom 

strandskyddsområdet avses också att det skulle medföra 

orimliga kostnader eller tidsförluster för näringsidkaren 

om den skulle lokaliseras på annan plats. 

Region Halland  

 

Region Halland avstår från att yttra sig på remissen om 

strandskyddet. 

Länsstyrelsen noterar remissvaret. 
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Christer 

Danielsson, S 1:65 

 

Christer Danielsson hänvisar till Miljöbalken 7:25, samt att 

Naturvårdsverket öppnar för att ett utvidgat strandskydd kan följa 

naturliga avgränsningar i terrängen. Med anledning av det vill han 

att gränsen för det utvidgade strandskyddet går 100 meter från 

stränderna på sjöarna i Hylte kommun, och anser även att 

Länsstyrelsens förslag påverkar landsbygdens utveckling kring 

kommunens sjöar. 100 meter strandskydd är tillräckligt för att ta 

tillvara friluftslivets och naturvårdens intressen, utanför dessa 100 

meter bör ärenden avgöras med hänsyn till de enskilda fallen. Han 

betonar även vikten av samordning länsstyrelserna emellan, när det 

gäller sjöar och vattendrag som passerar länsgränserna.  

Länsstyrelsen beslutar endast om att behålla utvidgat 

strandskydd i de fall detta är motiverat utifrån 7 kap. 

Miljöbalken. 7 kap. 25 § MB säger att en inskränkning i 

den enskildes rätt att använda mark eller vatten som 

grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet inte får gå 

längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska 

tillgodoses. Intresseprövning enligt denna paragraf har 

skett i samband med beslut om utvidgat strandskydd i 

Halland. 

 

Länsstyrelsen kan inte vid bedömning av 

strandskyddsbehovet ta hänsyn till formationer i 

terrängen som inte påverkar förutsättningar för friluftsliv 

eller djur- och växtliv (t.ex. stenmurar). 

 

Angående behovet av utvidgat strandskydd: 

Välbesökta friluftsområden vid sjöar och hav vars 

kvaliteter och attraktionskraft består i t.ex. orördhet, 

vildmarkskänsla och frånvaro av buller har ett intresse 

för allmänheten som inte enbart kan tillgodoses med det 

generella strandskyddet. Byggnader, anläggningar eller 

åtgärder som avvisar eller stänger ute människor kan ha 

en avskärmande effekt på det rörliga friluftslivet även 

utanför den generella strandskyddszonen på 100 meter. 

Utvidgat strandskydd behövs också i ekologiskt känsliga 

områden. Sådana områden kan till exempel vara miljöer 

med störningskänsliga fåglar som behöver stora, 

oexploaterade arealer. Behovet av utvidgat strandskydd 

har utretts i de enskilda fallen. 
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  Angående landsbygdsutveckling: 

Kommunerna ska enligt lagstiftningen peka ut områden i 

översiktsplanerna för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen (LIS). Länsstyrelsen har undantagit LIS-områden 

från utvidgat strandskydd i de flesta fall. Undantag utgör 

områden som även fortsättningsvis behöver omfattas av 

utvidgat strandskydd för att strandskyddets syften 

långsiktigt skall kunna säkerställas, det vill säga i de fall 

hela eller delar av LIS-området har särskilt höga värden 

för växt- och djurlivet eller för friluftslivet. Som 

särskilda skäl vid prövningen av en ansökan om dispens 

från strandskyddet inom ett LIS-område får man ta 

hänsyn till om byggnationen eller åtgärden bidrar till 

utvecklingen av landsbygden. Dispens får ges endast om 

det är förenligt med strandskyddets syften. Länsstyrelsen 

i Halland har genomgående gjort avvägningar och enbart 

bibehållit utvidgat strandskydd där detta är starkt 

motiverat, dvs. krävs för att säkerställa strandskyddets 

syften. Exempel på detta är Jällunden och Stora Färgen. 

Strandskyddet och de värden som värnas med 

strandskyddet kan i sig också bidra till 

landsbygdsutveckling genom att öka t.ex. attraktiviteten 

för turism och friluftsliv. 

 

Angående samordning mellan länen: 

Länsstyrelsen i Hallands län anser att samordning enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer av strandskydd 

mellan länen, vid kusten och sjöar som sträcker sig över 

länsgränser, är en viktig fråga. Under arbetets gång har 

länsstyrelserna haft en återkommande diskussion om hur 

strandskyddet ska utformas kring de sjöar som sträcker 

sig över länsgränser och samsyn har i de flesta fall 

uppnåtts för utvidgat strandskydd på land.  



LÄNSSTYRELSEN      
      6(32) 

  I vissa fall har dock länsstyrelserna bedömt att skillnader 

i strändernas karaktär på land eller i vatten motiverar 

olika grader av utvidgning runt en sjö, t.ex. vid Tolken 

(Varbergs kommun) och Stora Djursjön (Kungsbacka 

kommun). I några få fall kvarstår olika bedömning för 

utvidgning i vatten. Slutligen har Länsstyrelsen i Halland 

valt att mer i detalj kartlägga strandområden och ta bort 

utvidgat strandskydd vid t.ex. större vägar och små 

tomter. Länsstyrelsen i Halland bedömer att fördelarna 

med att mer i detalj differentiera var utvidgat strandskydd 

ska råda har så stora fördelar för berörda markägare att 

de överväger nackdelen med att angränsande län inte 

genomfört motsvarande differentiering. 
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Hylte kommun, 

kommunstyrelsen 

och kommun- 

ledningskontoret 

Kommunen inleder med synpunkter som är gemensamma för alla 

kommuner. De uttrycker sitt intresse av att värna strandskyddet. 

Det är synnerligen viktigt att Länsstyrelsen och kommunerna 

samverkar kring både bevarande och utveckling av stränderna 

vilket sker bäst i arbetet med översiktsplanerna. En dialog är 

nödvändig för att utveckla besöksmål och strandnära service. 

 

Kommunstyrelsen vare sig tillstyrker eller avstyrker förslag om 

utvidgat strandskydd vad avser Bolmen. Kommunstyrelsen 

avstyrker länsstyrelsens förslag om utvidgat strandskydd vad avser 

Färgensjöarna, Jällunden och Unnen. Kommunen anser att ett 

utvidgat strandskydd inte behövs för att säkerställa strandskyddets 

syften eftersom dessa syften i tillräcklig omfattning skyddas genom 

det generella strandskyddet. 

 

Kommunledningskontoret avstyrker länsstyrelsens förslag om 

utvidgat strandskyddsområde vid Bolmen för LIS-områden Järanäs 

och Möllekvarn, Bosebo och Prinsebo. Det generella strandskyddet 

är tillräckligt för att uppnå strandskyddets syften. Ett utvidgat 

strandskydd motverkar LIS-områdenas syften. 

Kommunen avstyrker länsstyrelsens förslag om utvidgat 

strandskydd vad avser Stora Färgen, Mellan-färgen, Södra Färgen, 

Jällunden och Unnen. Kommunen anser att ett utvidgat strandskydd 

inte behövs för att säkerställa strandskyddets syften eftersom dessa 

syften i tillräcklig omfattning skyddas genom det generella 

strandskyddet. 

Av förarbetena till bestämmelsen om utvidgat strandskydd (prop. 

2008/09:119) och Naturvårdsverkets handbok framgår under vilka 

omständigheter det är motiverat med utvidgat strandskydd. 

Kommunen anser att länsstyrelsen har gjort en mycket vid tolkning 

av förarbetena avseende vilka områden som kan omfattas av 

utvidgat strandskydd. Flertalet av de områden där Länsstyrelsen 

föreslår ett utvidgat strandskydd har i och för sig höga värden för 

friluftslivet och djur- och växtlivet, men dessa är inte av den typen 

att det är möjligt att besluta om utvidgat strandskydd.  

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att det är 

värdefullt att det sker en samverkan mellan 

myndigheterna i strandskyddsfrågor. 

 

Angående behovet av utvidgat strandskydd vid sjöar i 

Hylte kommun: 

Länsstyrelsen har utgått från strandskyddets syften när 

beslut om utvidgat strandskydd fattats. Proposition 

2008/09:119 anger att beslut om utvidgat strandskydd 

kan komma att avse 7 olika kriterier, vilka på olika sätt 

har att göra med områdets värden för friluftslivet och 

djur- och växtlivet. Naturvårdsverkets publikation 

”Utvidgat strandskydd – en vägledning till underlag och 

beslut” ger exempel på vilka värden för friluftslivet och 

växt- och djurlivet som kan beaktas vid bedömning av 

behovet av utvidgat strandskydd. Vägledande för 

länsstyrelsen vid bedömningen har varit de 7 kriterierna 

från propositionen, men även strandskyddslagarna i 7 

kap. miljöbalken och Naturvårdsverkets publikation har 

använts som stöd vid tolkningen av hur lagen ska 

tillämpas vid beslut om att behålla utvidgat strandskydd.  

 

Länsstyrelsen har, med stöd av de rättskällor som nämns 

i ovanstående stycke, gjort bedömningen att utvidgat 

strandskydd även fortsättningsvis behövs i delar av 

Färgensjöarna, Jällunden, Bolmen och Unnen. 

Länsstyrelsen hänvisar till Bilaga 2 för beskrivning av de 

värden som ligger till grund för beslutet. 

 

Länsstyrelsen menar att den inventering som gjorts av 

sjöarna och deras stränder är tillräcklig som underlag för 

beslutet. Länsstyrelsen har, i jämförelse med det 

remitterade beslutsförslaget, i detta beslut försökt att 

ytterligare tydliggöra varför strandskyddet behålls i de 

berörda sjöarna i Hylte kommun. 
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 I de fall områdena är av den typen att det är möjligt att besluta om 

utvidgat strandskydd anser kommunen inte att ett utvidgat 

strandskydd behövs för att säkerställa strandskyddets syften, 

eftersom strändernas värden och tillgänglighet i tillräcklig 

omfattning skyddas genom det generella strandskyddet. 

 

Kommunen anser att samtliga föreslagna områden måste inventeras 

och dokumenteras på plats eftersom förslaget får påtagliga 

konsekvenser för kommunens och enskilda markägares möjligheter 

att använda marken och vattnet. 

 

Kommunen menar också att samordning av strandskyddet mellan 

länsstyrelserna bör ske för sjöarna Bolmen, Jällunden och Unnen. 

Kommunen anser att länsstyrelsen inte tillräckligt beaktat 

landsbygdsperspektivet när man föreslagit utvidgat strandskydd i 

LIS-områdena Järanäs, Löjenäs och Hallaböke. De tycker därför 

inte att det är motiverat med utvidgat strandskydd vid dessa 

områden. 

På flera platser där utvidgat strandskydd föreslås är strandområdet 

inom det generella strandskyddet redan bebyggt och därmed avskilt 

från stranden (även förekommande vägar har en avskiljande effekt). 

Exempel på sådana områden är Basteborg vid Unnen, Jälluntofta 

vid Jällunden och Löjenäs vid Södra Färgen. Kommunen anser att 

det vid dessa platser inte är motiverat med utvidgat strandskydd. 

Lågt bebyggelsetryck i kommunen tillsammans med god tillgång på 

orörda stränder innebär att framtida exploatering av strandområden 

av kommunen beräknas som låg. 

Kommunen anser att det i förslaget inte klart framgår hur 

intresseprövning med avseende på den enskildes rätt har skett och 

hur avvägning gjorts mellan enskilda och allmänna intressen. De 

menar också att länsstyrelsen inte i tillräcklig mån beaktat 

proportionalitetsprincipen när behovet av utvidgat strandskydd 

vägts mot den enskildes intressen. Vidare menar de att länsstyrelsen 

inte har visat att strandskyddet måste utvidgas i den omfattning som 

föreslås för att strandskyddets syften skall säkerställas. 

Angående landsbygdsutveckling och LIS-områden: 

Länsstyrelsen bedömer att landsbygdsutvecklingen har 

beaktats i detta beslut om utvidgat strandskydd.  

Kommunen har i översiktsplanen pekat ut områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden). 

Inom dessa områden ska det generellt vara lättare att få 

dispens från strandskyddet. Länsstyrelsen har upphävt 

utvidgat strandskydd i flera LIS-områden i Hylte 

kommun, vilket innebär att det här inte längre krävs 

dispens för att bygga hus inom det tidigare utvidgade 

strandskyddsområdet. LIS-områden i Hylte kommun 

inom vilka det utvidgade strandskyddet på land helt 

upphävts är Önnekvarn och Unnaryd samhälle vid 

Unnen, Tiraholm vid Bolmen, Simmarydsnäs vid 

Jällunden samt Ågärdet-Viken-Koudden och Bexet-

Ekenäs vid Stora Färgen. Utöver detta har betydande 

arealer inom det utvidgade strandskyddet upphävts vid 

sjöarna Stora Färgen och Jällunden.  

 

Vid Bolmen upphävs ytterligare områden inom det 

utvidgade strandskyddet jämfört med det remitterade 

beslutsförslaget; delar av LIS-området Järanäs samt hela 

det utvidgade strandskyddet på land i LIS-området 

Möllekvarn-Bosebo-Prinsebo. Vad beträffar Jällunden 

upphävs ytterligare områden inom det utvidgade 

strandskyddet jämfört med det remitterade 

beslutsförslaget (områden vid Jälluntofta och Fåglanäs). 

Länsstyrelsen har därtill som grundregel upphävt 

utvidgat strandskydd vid små bebyggda fastigheter, 

bebyggelsegrupper och större vägar inom alla de 

områden som föreslås få fortsatt utvidgat strandskydd.  

 



LÄNSSTYRELSEN      
      9(32) 

 Kommunens synpunkter för respektive sjö: 

Bolmen: se tidigare formuleringar. 

Jällunden: Kommunen anser inte att utvidgat strandskydd är 

nödvändigt för denna sjö. Naturreservatet Sikön och 

biotopskyddsområdet på Högö befinner sig inom det generella 

strandskyddet och Yamossen, som är utpekat som riksintresse för 

naturvård, är mycket otillgängligt och bebyggelsetrycket kan anse 

obefintligt. Vid Jälluntofta kyrkby är det föreslagna utvidgade 

strandskyddsområdet väl avskilt från stranden genom befintlig 

bebyggelse inom det generella strandskyddet. Stränderna runt 

Jällunden är viktiga för friluftslivet, men kan inte anses utgör ett 

tätortsnära strövområde (jmf punkt 6 i förarbetena). 

Tillgängligheten med allmänna kommunikationsmedel är låg. 

Bebyggelsetrycket runt Jällunden är så lågt att utvecklingen av 

friluftslivet inte äventyras av framtida bebyggelse. Kommunen 

anser att det generella strandskyddet är tillräckligt för att uppnå 

strandskyddets syften. 

Unnen: Vid Sjö finns ett naturreservat och ett naturvårdsområde. I 

naturreservatets föreskrifter finns redan idag förbud mot att uppföra 

byggnad eller anläggning, därför blir det utvidgade strandskyddet 

överflödigt. Öarna Stora och Lilla Försö, Stora och Lilla 

Slangholmen och Kia Holme utgör fågelskyddsområden, vilka 

ryms inom det generella strandskyddet. Vid Nässja finns två 

nyckelbiotoper, vilka ryms inom det generella strandskyddet. Vid 

Karsnäs finns en skog klassad som naturvärdesobjekt, vilka ryms 

inom det generella strandskyddet. Bebyggelsetrycket runt Unnen är 

så lågt att utvecklingen av friluftslivet inte äventyras av framtida 

bebyggelse. Kommunen anser att det generella strandskyddet är 

tillräckligt för att uppnå strandskyddets syften. 

Stora Färgen: Vid Stubbhult i nordost finns tre nyckelbiotoper, vars 

värden kan säkerställas genom det generella strandskyddet. 

Kommunen anser inte att det är motiverat att utvidga strandskyddet 

i Stora Färgens sydöstra del med hänvisning till att det är ett 

tätortsnära område, eftersom denna del av sjön ligger längst ifrån 

Hyltebruk. 

Hylte kommun menar att strandområdet på följande tre 

platser inom det generella strandskyddet redan är 

bebyggt och därmed avskilt från stranden: Basteborg vid 

Unnen, Jälluntofta vid Jällunden och Löjenäs vid Södra 

Färgen. Här motsätter sig Hylte kommun utvidgat 

strandskydd. Länsstyrelsen väljer att tillmötesgå Hylte 

kommun vad avser Jälluntofta och upphäver här det 

utvidgade strandskyddet (se bifogade kartor). Vad gäller 

Löjenäs finns biologiska värden som motiverar ett 

fortsatt utvidgat strandskydd, vilket länsstyrelsen 

meddelade Hylte kommun redan i ett samrådsyttrande 

om LIS-områden från 2011-06-07. Vid Basteborg menar 

länsstyrelsen att värdena för friluftslivet inte påverkas så 

pass negativt av vägen och bebyggelsen så att utvidgat 

strandskydd kan tas bort. 

 

Vid LIS-området Hallaböke i Mellan-Färgen finns 

biologiska värden som motiverar ett fortsatt utvidgat 

strandskydd, vilket länsstyrelsen meddelade Hylte 

kommun redan i ett samrådsyttrande om LIS-områden 

från 2011-06-07.  

 

Yamossen ingår i Myrskyddsplanen för Halland och 

anses ha mycket höga naturvärden. Myrmarker är per 

definition känsliga mot byggnadsexploatering, eftersom 

en sådan skulle förutsätta någon form av 

markavvattning. Vidare pågår naturreservatsbildning 

inom myrskyddsområdet. Länsstyrelsen beslutar därför 

att inte upphäva utvidgat strandskydd vid Yamossen. 
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 Mellan-Färgen: Femsjöbygden har riksintresse för naturvården. Vid 

Skubbhult i sydost finns ett naturreservat och Natura 2000-område. 

Vid Hallaböke och Yabergsån finns biotopskyddsområden. 

Kommunen anser att exploateringstrycket är så lågt att det inte 

utgör ett reellt hot, varken i dagsläget eller i framtiden, mot 

strandskyddets syften. Strandens värden och tillgänglighet kan 

tillgodoses genom det generella strandskyddet. Vid LIS-området 

Hallaböke behövs, enligt Kommunen, inte ett utvidgat strandskydd 

för att uppnå strandskyddets syften. Ett utvidgat strandskydd 

försvårar istället landsbygdsutvecklingen. 

Södra Färgen: Femsjö har riksintressen för kulturmiljövården och 

Femsjöbygden har riksintressen för naturvården.  Kommunen 

redogör också för olika naturskyddade områden runt sjön. De 

menar emellertid att exploateringstrycket inte är så stort runt sjön 

att en utebliven utvidgning av strandskyddet hotar att äventyra 

säkerställandet av strandskyddets syften. Kommunen betraktar inte 

Södra färgens strandområden som tätortsnära (avstånd till Lidhult 

avses). Vid LIS-området Löjenäs är det föreslagna utvidgade 

strandskyddsområdet avskilt från stranden genom befintlig 

bebyggelse. Ett utvidgat strandskydd här skulle dessutom försvåra 

landsbygdsutvecklingen. Det generella strandskyddet är därför 

tillräckligt för att strandskyddets syften skall uppnås. 

Angående intresseprövning och enskilda intressen: 

Hänsyn ska enligt lagstiftningen tas till den enskildes 

intressen. En inskränkning får inte gå längre än vad som 

krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Detta 

framgår av 7 kap. 25 § MB. Länsstyrelsen ska göra en 

avvägning mellan det allmänna intresset att bibehålla 

utvidgat strandskydd och det enskilda intresset att 

använda fastigheten på ett sätt som kan motverka 

strandskyddets syften.  

Länsstyrelsen menar att en avvägning mellan enskilda 

och allmänna intressen gjorts och att alla områden som 

enligt beslutet behåller utvidgat strandskydd har sådana 

värden för allmänheten som preciseras i fjärde stycket s. 

99 (punkterna 1-7) i proposition 2008/2009:119. 

Åtgärder kopplade till jord- och skogsbruk undantas från 

förbuden i strandskyddsföreskrifterna om de måste 

utföras inom strandskyddsområdet. Skötsel av marken 

berörs inte av denna lagstiftning. 

Därför anser Länsstyrelsen att det remitterade förslaget 

är skäligt med hänsyn till de enskilda intressena. 
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  Angående samordning med andra län: 

Länsstyrelsen i Hallands län anser att samordning enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer av strandskydd 

mellan länen, vid kusten och sjöar som sträcker sig över 

länsgränser, är en viktig fråga. Under arbetets gång har 

länsstyrelserna haft en återkommande diskussion om hur 

strandskyddet ska utformas kring de sjöar som sträcker 

sig över länsgränser och samsyn har i de flesta fall 

uppnåtts för utvidgat strandskydd på land. I vissa fall har 

dock länsstyrelserna bedömt att skillnader i strändernas 

karaktär på land eller i vatten motiverar olika grader av 

utvidgning runt en sjö, t.ex. vid Tolken (Varbergs 

kommun) och Stora Djursjön (Kungsbacka kommun). I 

några få fall kvarstår olika bedömning för utvidgning i 

vatten. Slutligen har Länsstyrelsen i Halland valt att mer i 

detalj kartlägga strandområden och ta bort utvidgat 

strandskydd vid t.ex. större vägar och små tomter. 

Länsstyrelsen i Halland bedömer att fördelarna med att 

mer i detalj differentiera var utvidgat strandskydd ska 

råda har så stora fördelar för berörda markägare att de 

överväger nackdelen med att angränsande län inte 

genomfört motsvarande differentiering. 

 

Vid Bolmen har Länsstyrelsen i Hallands län lyckats 

samordna sig med Länsstyrelsen i Jönköpings län, men 

inte fullt ut med Länsstyrelsen i Kronobergs län. I 

Kronobergs län beslutades att strandskydd inte ska 

omfatta vattnet. Vid Jällunden har Hallands län 

samordnat sig med Jönköpings län så till vida att 

utvidgat strandskydd på land inte gäller i områden nära 

länsgränsen. Vid Unnen är Länsstyrelsen i Hallands län 

samordnad med Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
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Länsstyrelsen i 

Kronobergs län 

 

Länsstyrelsen i Kronobergs län tillstyrker att det blir ett utvidgat 

strandskydd om 200 meter upp på land vid sjöarna Bolmen och 

Unnen. Länsstyrelsen i Kronobergs län konstaterar att sjöarna 

Bolmen och Unnen, i de delarna som ligger i Halland, föreslagits 

strandskydd om 200 meter ut i vattnet, medan Länsstyrelsen i 

Kronobergs län föreslagit 100 meter strandskydd i motsvarande 

sjöar som ligger i Kronoberg. Länsstyrelsen i Kronobergs län anser 

att det generellt vore önskvärt att länen enades i frågan. Kronobergs 

län anser att det i dagsläget inte finns någon hotbild mot natur- eller 

friluftsvärden inom sträckan 100-200 meter ut i vattnet, av den grad 

att det för Kronobergs område är motiverat att arbeta med en 

utvidgning av strandskyddet där.  

Ytterligare kontakter har förts mellan länsstyrelserna i 

Hallands och Kronobergs län efter att det remitterade 

beslutsförslaget tillkännagavs. Dessa utmynnar i att 

Länsstyrelsen i Halland, av samordningsskäl, beslutar 

om att Unnen inte ska omfattas av utvidgat strandskydd i 

vattnet. Vad gäller Bolmen är Länsstyrelsen i Hallands 

län samordnad med Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Naturskydds- 

föreningen i Hylte 

 

Naturskyddsföreningen i Hylte stödjer Länsstyrelsens förslag till 

utvidgat strandskydd i Hylte kommun. De skulle även vilja behålla 

det utökade skyddet runt sjön Fjällen. Naturskyddsföreningen i 

Hylte tycker att det är viktigt att det utvidgade strandskyddet 

behålls till 200 meter kring de större sjöarna. Då ges en tillräckligt 

bred strandremsa där både människor och djur kan passera utan att 

störa eller bli störd och utan att det uppfattas att man kommer in på 

”tomtmark”. Med den bebyggelsekaraktär som finns runt sjöarna är 

100 meter ett alldeles för kort avstånd. Synpunkterna från lokala 

politiker att man måste kunna bygga på attraktiva strandnära tomter 

har de ingen förståelse för i detta ärende, då detta redan har 

reglerats i LIS-planen. 

Länsstyrelsen har valt att inte föreslå generella 

strandskyddsbestämmelser för större sjöar. Istället har 

behovet av fortsatt utvidgat strandskydd bedömts i de 

enskilda fallen. 

 

Länsstyrelsen har beslutat att det utvidgade strandskyddet 

upphävs i Fjällen, eftersom Länsstyrelsen anser att 

området har förlorat sina värden för friluftsliv och för 

växt- och djurlivet. 

 

 

Länsstyrelsen i 

Jönköpings län 

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar för ett fortsatt utvidgat 

strandskydd om 200 meter både i land och i vatten vid Bolmen. 

Vad gäller Jönköpings läns del av sjön Jällunden bedömer 

Länsstyrelsen att värdena vid sjön inte motiverar ett utvidgat 

strandskydd. Länsstyrelsen i Jönköpings län ser det som värdefullt 

om länsstyrelserna utifrån de olika områdenas värden strävar efter 

likartade bedömningar vid respektive länsgränser, och därigenom 

skapar en sammanhängande strandskyddslinje. Länsstyrelsen i 

Jönköpings län har inget att erinra mot Hallands läns förslag till 

utvidgat strandskydd vid sjöarna Bolmen och Jällunden. 

Länsstyrelsen i Hallands län väljer att ta bort utvidgat 

strandskydd i Jällunden vid gränsen mot Jönköpings län, 

men behåller utvidgat strandskydd vid andra delar av 

sjön, där det behövs för att säkerställa värden för 

friluftslivet och växt- och djurlivet. 
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Havs- och Vatten- 

myndigheten  

Havs- och Vattenmyndigheten avstår från att lämna yttrande över 

förslaget till nya gränser för strandskyddet. 

Länsstyrelsen noterar remissvaret. 

STF Södra 

Halland 

 

Svenska Turistföreningen, STF, har till uppgift att främja 

medlemmarnas intresse av och möjligheter till natur- och 

kulturturism i Sverige. Det är också detta som de har för ögonen då 

de planerar sina aktiviteter.  

STF märker hur viktigt det är med områden som är tillgängliga för 

friluftsliv och där biologisk mångfald kan bevaras. På senare år har 

de upptäckt naturreservaten och lägger varje år några aktiviteter 

där. Med ökad kunskap tror de på ett större engagemang för 

bevarande av känsliga arter. Längs våra kuster och vid flera av våra 

insjöar finns unika bevarandemiljöer som de gärna vill kunna 

fortsätta att komma till. Med beaktande av ovanstående bifaller de 

förslagen i ovanstående remisser. 

Länsstyrelsen noterar remissvaret. 

Hallands 

Hembygdsråd 

 

Hallands Hembygdsråd via Halländska Hembygdsrörelsen: Hylte 

Hembygdskrets ställer sig bakom Hylte kommuns yttrande, alltså 

emot. Sjöarna i kommunen är en stor tillgång som de värdesätter 

högt. De anser att skyddet bör tas bort vid små åar, små bäckar och 

små sjöar. Att skydda under året stor del torra bäckar anser de är 

löjligt och har kostat dem avflyttade invånare. Kommunen och 

kommuninvånare vill ha inflyttning i kommunen, inte avflyttning. 

De naturvärden som finns i kommunen anser de skyddas väl med 

en gräns på tidigare 100 meter, och att naturtillgångarna är en av 

kommunens stora möjligheter och fördelar.  

Det generella strandskyddet som råder vid åar, bäckar 

och små sjöar får enligt lag inte upphävas av 

Länsstyrelsen.  

 

Beslutet innebär inte någon ny utvidgning av 

strandskyddet på land, utan endast bibehållande av det 

tidigare utvidgade strandskyddet. 
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Lagans Vattenråd  Styrelsen har ej något att erinra mot förslaget om utvidgat 

strandskydd i Hylte kommun beträffande de vatten som berör 

Lagans avrinningsområde. Styrelsen ser det som angeläget att en 

enhetlig syn finnes mellan Länsstyrelserna om utvidgat strandskydd 

ut till 200 meter från strandlinjen, i de berörda vattnen, belägna 

inom flera län. 

Länsstyrelsen i Hallands län anser att samordning enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer av strandskydd 

mellan länen, vid kusten och sjöar som sträcker sig över 

länsgränser, är en viktig fråga. Under arbetets gång har 

länsstyrelserna haft en återkommande diskussion om hur 

strandskyddet ska utformas kring de sjöar som sträcker 

sig över länsgränser och samsyn har i de flesta fall 

uppnåtts för utvidgat strandskydd på land. I vissa fall har 

dock länsstyrelserna bedömt att skillnader i strändernas 

karaktär på land eller i vatten motiverar olika grader av 

utvidgning runt en sjö, t.ex. vid Tolken (Varbergs 

kommun) och Stora Djursjön (Kungsbacka kommun). I 

några få fall kvarstår olika bedömning för utvidgning i 

vatten. Slutligen har Länsstyrelsen i Halland valt att mer i 

detalj kartlägga strandområden och ta bort utvidgat 

strandskydd vid t.ex. större vägar och små tomter. 

Länsstyrelsen i Halland bedömer att fördelarna med att 

mer i detalj differentiera var utvidgat strandskydd ska 

råda har så stora fördelar för berörda markägare att de 

överväger nackdelen med att angränsande län inte 

genomfört motsvarande differentiering. 

 

Vid Bolmen har Länsstyrelsen i Hallands län lyckats 

samordna sig med Länsstyrelsen i Jönköpings län, men 

inte fullt ut med Länsstyrelsen i Kronobergs län. I 

Kronobergs län beslutades att strandskydd inte ska 

omfatta vattnet. Vid Jällunden har Hallands län 

samordnat sig med Jönköpings län så till vida att 

utvidgat strandskydd på land inte gäller i områden nära 

länsgränsen. Vid Unnen är Länsstyrelsen i Hallands län 

samordnad med Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
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Bengt Johansson, 

Hylte 

Simmarydsnäs 

3:29 

Markägaren anser att förslaget kommer att missgynna 

landsbygdsutvecklingen kring sjöarna i Hylte kommun. 100 m 

räcker för att tillvarata de allemansrättsliga och naturvårdande 

intressena. Samordning bör ske mellan Jönköpings och Hallands 

län beträffande strandskyddsbestämmelser vid Jällunden. 

Acceptansen för strandskyddet försvagas om man inte tillämpar det 

på ett ”milt” sätt gentemot fastighetsägare. Han ställer sig frågande 

till formulering på s. 5, fjärde stycket i förslaget till beslut. ”Här 

tycks Länsstyrelsen mena att ett fragmenterat strandskyddsområde 

skulle inverka negativt på en redan fragmenterad verklighet”. Han 

ställer sig också kritisk till att man beslutar om ett utvidgat 

strandskydd för en hel sjö. 

Angående landsbygdsutvecklingen: 

Kommunerna ska enligt lagstiftningen peka ut områden i 

översiktsplanerna för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen (LIS). Länsstyrelsen har undantagit LIS-områden 

från utvidgat strandskydd i de flesta fall. Undantag utgör 

områden som även fortsättningsvis behöver omfattas av 

utvidgat strandskydd för att strandskyddets syften 

långsiktigt skall kunna säkerställas, det vill säga i de fall 

hela eller delar av LIS-området har särskilt höga värden 

för växt- och djurlivet eller för friluftslivet. Som 

särskilda skäl vid prövningen av en ansökan om dispens 

från strandskyddet inom ett LIS-område får man ta 

hänsyn till om byggnationen eller åtgärden bidrar till 

utvecklingen av landsbygden. Dispens får ges endast om 

det är förenligt med strandskyddets syften. Länsstyrelsen 

i Halland har genomgående gjort avvägningar och enbart 

bibehållit utvidgat strandskydd där detta är starkt 

motiverat, dvs. krävs för att säkerställa strandskyddets 

syften. Exempel på detta är Jällunden och Stora Färgen. 

Strandskyddet och de värden som värnas med 

strandskyddet kan i sig också bidra till 

landsbygdsutveckling genom att öka t.ex. attraktiviteten 

för turism och friluftsliv. 
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  Bemötande av påstående att 100 m räcker för att 

tillvarata de allemansrättsliga och naturvårdande 

intressena: Friluftsområden vid sjöar vars kvaliteter och 

attraktionskraft består i t.ex. orördhet, vildmarkskänsla 

och frånvaro av buller har ett intresse för allmänheten 

som inte enbart kan tillgodoses med det generella 

strandskyddet. Byggnader, anläggningar eller åtgärder 

som avvisar eller stänger ute människor kan ha en 

avskärmande effekt på det rörliga friluftslivet även 

utanför den generella strandskyddszonen på 100 meter. 

Utvidgat strandskydd behövs också i ekologiskt känsliga 

områden.  

 

Angående samordning med andra län: 

Länsstyrelsen i Hallands län anser att samordning enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer av strandskydd 

mellan länen, vid kusten och sjöar som sträcker sig över 

länsgränser, är en viktig fråga. Under arbetets gång har 

länsstyrelserna haft en återkommande diskussion om hur 

strandskyddet ska utformas kring de sjöar som sträcker 

sig över länsgränser och samsyn har i de flesta fall 

uppnåtts för utvidgat strandskydd på land. I vissa fall har 

dock länsstyrelserna bedömt att skillnader i strändernas 

karaktär på land eller i vatten motiverar olika grader av 

utvidgning runt en sjö, t.ex. vid Tolken (Varbergs 

kommun) och Stora Djursjön (Kungsbacka kommun). I 

några få fall kvarstår olika bedömning för utvidgning i 

vatten. Slutligen har Länsstyrelsen i Halland valt att mer i 

detalj kartlägga strandområden och ta bort utvidgat 

strandskydd vid t.ex. större vägar och små tomter. 

Länsstyrelsen i Halland bedömer att fördelarna med att 

mer i detalj differentiera var utvidgat strandskydd ska 

råda har så stora fördelar för berörda markägare att de 

överväger nackdelen med att angränsande län inte 

genomfört motsvarande differentiering. 
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  Vid Bolmen har Länsstyrelsen i Hallands län lyckats 

samordna sig med Länsstyrelsen i Jönköpings län, men 

inte fullt ut med Länsstyrelsen i Kronobergs län. I 

Kronobergs län beslutades att strandskydd inte ska 

omfatta vattnet. Vid Jällunden har Hallands län 

samordnat sig med Jönköpings län så till vida att 

utvidgat strandskydd på land inte gäller i områden nära 

länsgränsen. Vid Unnen är Länsstyrelsen i Hallands län 

samordnad med Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

 

Länsstyrelsen har inte gjort några generella bedömningar 

kring behovet av fortsatt utvidgat strandskydd, vare sig 

inom länet eller inom en och samma sjö. Länsstyrelsen 

har i flera fall kommit fram till att ett fortsatt utvidgat 

strandskydd är nödvändigt för att uppnå strandskyddets 

syften och att endast det generella strandskyddet på 100 

meter skulle vara otillräckligt. 

 

Länsstyrelsen väljer att bemöta synpunkten om utvidgat 

strandskydd i fragmenterade områden med följande 

utdrag ur proposition 2008/09:119 (som låg till grund för 

den nya strandskyddslagstiftningen): ”Vissa naturtyper 

saknar vanligtvis särskilda naturvärden, t.ex. hyggen, 

granplanteringar, åkermark och skogar med triviala arter 

utan lång kontinuitet. Eftersom strandskyddets syften är 

långsiktiga behöver man dock ta hänsyn till sådana 

områdens framtida potential för att kunna göra en mer 

rättvisande bedömning av förutsättningarna för djur- och 

växtlivet”. På samma sida i propositionen står också: 

”Strandskyddet innebär att korridorer och kantzoner i 

landskapet kan bevaras, vilket underlättar spridning av 

djur och växter”. 
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Evald och 

Anemone 

Johansson, 

Prinsebo 1:1 

 

Markägarna emotsätter sig att strandskyddet blir mer omfattande på 

deras fastighet vid Bolmen än vad som anges i kommunens LIS-

plan från 2012. Förslaget försvårar för nya generationer att bosätta 

sig och bevara kulturlandskapet. De menar att det inte finns några 

naturmiljöer som behöver utökat skydd på den aktuella sträckan. 

Vid fastigheten finns redan ett antal bostäder utmed den aktuella 

sträckan som inte utgör hinder för allmänheten att komma ner till 

strandkanten. 

Länsstyrelsen väljer att i detta beslut ta bort utvidgat 

strandskydd i LIS-området vid Prinsebo. Detta innebär 

att dispens från strandskyddet inom LIS-området endast 

krävs inom den generella strandskyddszonen på 100 m 

upp på land från Bolmens strandlinje. 

SGU  SGU har inga andra synpunkter på förslaget om nya 

strandskyddsgränser än att det utökade strandskyddet är positivt för 

många geologiska former och värden vid stränderna, även om de 

ofta har en utsträckning som är mer än 100 m. Vi ser också 

möjligheten att det finns andra strandnära områden med geologiska 

naturvärden som skulle kunna vara angelägna att inkludera i ett 

utökat strandskydd. 

Inga ytterligare landområden har inkluderats i det 

utökade strandskyddet jämfört med remissen 2014-07-

07. 
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Värnamo kommun Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att 100-metersgränsen för 

strandskydd är tillräcklig för alla sjöar i Värnamo kommun. Utanför 

denna gräns bör man avgöra strandskyddsärenden med hänsyn till 

de enskilda fallen, men att man däremot är villig till en kompromiss 

gällande strandskydd runt sjön Bolmen eftersom man vill se lika 

strandskyddsregler för samtliga berörda kommuner runt hela 

Bolmen. Bolmen: Utökat strandskydd på 200 m bör kvarstå. 

Samsyn finns med Ljungby och Gislaveds kommuner. 

 

De vill speciellt betona vikten av samordning Länsstyrelserna 

emellan, när det gäller sjöar och vattendrag som passerar 

länsgränserna. 

Länsstyrelsen i Hallands län delar Värnamo Kommuns 

uppfattning om att behovet av utvidgat strandskydd ska 

bedömas i de enskilda fallen. 

 

När det gäller Bolmen har Länsstyrelserna i Hallands 

och Jönköpings län samordnat sig. Länsstyrelsen i 

Kronobergs län skiljer sig dock från Länsstyrelsen i 

Hallands län genom att de beslutat om att inte ha 

utvidgat strandskydd i vattnet i Bolmen. 

 

Länsstyrelsen i Hallands län anser att samordning enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer av strandskydd 

mellan länen, vid kusten och sjöar som sträcker sig över 

länsgränser, är en viktig fråga. Under arbetets gång har 

länsstyrelserna haft en återkommande diskussion om hur 

strandskyddet ska utformas kring de sjöar som sträcker 

sig över länsgränser och samsyn har i de flesta fall 

uppnåtts för utvidgat strandskydd på land. I vissa fall har 

dock länsstyrelserna bedömt att skillnader i strändernas 

karaktär på land eller i vatten motiverar olika grader av 

utvidgning runt en sjö, t.ex. vid Tolken (Varbergs 

kommun) och Stora Djursjön (Kungsbacka kommun). I 

några få fall kvarstår olika bedömning för utvidgning i 

vatten. Slutligen har Länsstyrelsen i Halland valt att mer i 

detalj kartlägga strandområden och ta bort utvidgat 

strandskydd vid t.ex. större vägar och små tomter. 

Länsstyrelsen i Halland bedömer att fördelarna med att 

mer i detalj differentiera var utvidgat strandskydd ska 

råda har så stora fördelar för berörda markägare att de 

överväger nackdelen med att angränsande län inte 

genomfört motsvarande differentiering. 
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Sportfiskarna 

 

Sportfiskarna anser att en utvidgning av strandskyddet utanför 

kustlinjen är positivt för den biologiska mångfalden och 

friluftslivet. Områden som ligger vid en kommun- eller länsgräns 

bör ha samma regler på bägge sidor gränsen. Kommunernas 

exploateringsintressen får aldrig väga tyngre än skyddet av 

biologisk mångfald och allmänhetens tillgång till friluftsliv. Att 

lätta på strandskyddet för små tomter kommer sannolikt innebära 

att bostadsbyggandet och exploateringen ökar på strandnära 

områden tack vare att dispensförfarandet försvinner. På samma sätt 

kan en tomt omfattas av krav på dispens från bestämmelserna i ett 

strandskyddsområde, samtidigt som granntomten inte omfattas av 

samma regelverk (7 kap. 16 § MB). Ett beslut att lätta på 

strandskyddet för små tomter bör därför övervägas väldigt noga. 

Länsstyrelsen i Hallands län anser att samordning enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer av strandskydd 

mellan länen, vid kusten och sjöar som sträcker sig över 

länsgränser, är en viktig fråga. Under arbetets gång har 

länsstyrelserna haft en återkommande diskussion om hur 

strandskyddet ska utformas kring de sjöar som sträcker 

sig över länsgränser och samsyn har i de flesta fall 

uppnåtts för utvidgat strandskydd på land. I vissa fall har 

dock länsstyrelserna bedömt att skillnader i strändernas 

karaktär på land eller i vatten motiverar olika grader av 

utvidgning runt en sjö, t.ex. vid Tolken (Varbergs 

kommun) och Stora Djursjön (Kungsbacka kommun). I 

några få fall kvarstår olika bedömning för utvidgning i 

vatten.  

 

Länsstyrelsen gör enskilda bedömningar av behovet av 

utvidgat strandskydd i områden som finns i anslutning 

till sjöar, vattendrag och kust i Hallands län. Där höga 

värden för djur- och växtlivet eller friluftslivet inte kan 

tryggas på lång sikt utan att ett utvidgat strandskydd 

bibehålls beslutar Länsstyrelsen att utvidgat strandskydd 

ska fortsätta att gälla. Samtidigt är det Länsstyrelsens 

uppdrag att identifiera sådana områden som inte bidrar 

nämnvärt till strandskyddets syften. Länsstyrelsens 

beslutar därför att det utvidgade strandskyddet ska 

upphävas i ett antal strandområden. Dit hör bland annat 

områden med bebyggelsegrupper, små bebyggda 

fastigheter samt hamn- och industrimark. Till de 

strandområden där det utvidgade strandskyddet upphävs 

hör också flertalet områden för landsbygdsutveckling 

(LIS-områden), som kommunerna tidigare har pekat ut.  
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  Länsstyrelsen har valt att undanta små, bebyggda tomter 

(maximalt 2000 m
2
), från strandskyddet, eftersom en 

bedömning har gjorts att den exploatering som sker på 

dessa tomter inte påverkar allmänhetens tillträde till 

strandområdet. I en skälighetsavvägning mellan enskilda 

och allmänna intressen finner Länsstyrelsen att det är 

motiverat att undanta små, bebyggda tomter. 

Rolf Johansson 

Simmarydnäs 3:29 

och Simmarydsnäs 

3:56 

Markägaren anser att förslaget kommer att missgynna 

landsbygdsutvecklingen kring sjöarna i Hylte kommun. 100 m 

räcker för att tillvarata de allemansrättsliga och naturvårdande 

intressena. Samordning bör ske mellan Jönköpings och Hallands 

län beträffande strandskyddsbestämmelser vid Jällunden. 

Acceptansen för strandskyddet försvagas om man inte tillämpar det 

på ett ”milt” sätt gentemot fastighetsägare. Han ställer sig frågande 

till formulering på s. 5, fjärde stycket i förslaget till beslut. ”Här 

tycks Länsstyrelsen mena att ett fragmenterat strandskyddsområde 

skulle inverka negativt på en redan fragmenterad verklighet”. Han 

ställer sig också kritisk till att man beslutar om ett utvidgat 

strandskydd för en hel sjö. 

Angående landsbygdsutvecklingen: 

Kommunerna ska enligt lagstiftningen peka ut områden i 

översiktsplanerna för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen (LIS). Länsstyrelsen har undantagit LIS-områden 

från utvidgat strandskydd i de flesta fall. Undantag utgör 

områden som även fortsättningsvis behöver omfattas av 

utvidgat strandskydd för att strandskyddets syften 

långsiktigt skall kunna säkerställas, det vill säga i de fall 

hela eller delar av LIS-området har särskilt höga värden 

för växt- och djurlivet eller för friluftslivet. Som 

särskilda skäl vid prövningen av en ansökan om dispens 

från strandskyddet inom ett LIS-område får man ta 

hänsyn till om byggnationen eller åtgärden bidrar till 

utvecklingen av landsbygden. Dispens får ges endast om 

det är förenligt med strandskyddets syften. Länsstyrelsen 

i Halland har genomgående gjort avvägningar och enbart 

bibehållit utvidgat strandskydd där detta är starkt 

motiverat, dvs. krävs för att säkerställa strandskyddets 

syften. Exempel på detta är Jällunden och Stora Färgen. 

Strandskyddet och de värden som värnas med 

strandskyddet kan i sig också bidra till 

landsbygdsutveckling genom att öka t.ex. attraktiviteten 

för turism och friluftsliv. 
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  Bemötande av påstående att 100 m räcker för att 

tillvarata de allemansrättsliga och naturvårdande 

intressena: Friluftsområden vid sjöar vars kvaliteter och 

attraktionskraft består i t.ex. orördhet, vildmarkskänsla 

och frånvaro av buller har ett intresse för allmänheten 

som inte enbart kan tillgodoses med det generella 

strandskyddet. Byggnader, anläggningar eller åtgärder 

som avvisar eller stänger ute människor kan ha en 

avskärmande effekt på det rörliga friluftslivet även 

utanför den generella strandskyddszonen på 100 meter. 

Utvidgat strandskydd behövs också i ekologiskt känsliga 

områden.  

 

Angående samordning med andra län: 

Länsstyrelsen i Hallands län anser att samordning enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer av strandskydd 

mellan länen, vid kusten och sjöar som sträcker sig över 

länsgränser, är en viktig fråga. Under arbetets gång har 

länsstyrelserna haft en återkommande diskussion om hur 

strandskyddet ska utformas kring de sjöar som sträcker 

sig över länsgränser och samsyn har i de flesta fall 

uppnåtts för utvidgat strandskydd på land. I vissa fall har 

dock länsstyrelserna bedömt att skillnader i strändernas 

karaktär på land eller i vatten motiverar olika grader av 

utvidgning runt en sjö, t.ex. vid Tolken (Varbergs 

kommun) och Stora Djursjön (Kungsbacka kommun). I 

några få fall kvarstår olika bedömning för utvidgning i 

vatten. Slutligen har Länsstyrelsen i Halland valt att mer 

i detalj kartlägga strandområden och ta bort utvidgat 

strandskydd vid t.ex. större vägar och små tomter. 

Länsstyrelsen i Halland bedömer att fördelarna med att 

mer i detalj differentiera var utvidgat strandskydd ska 

råda har så stora fördelar för berörda markägare att de 

överväger nackdelen med att angränsande län inte 

genomfört motsvarande differentiering. 
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  Vid Bolmen har Länsstyrelsen i Hallands län lyckats 

samordna sig med Länsstyrelsen i Jönköpings län, men 

inte fullt ut med Länsstyrelsen i Kronobergs län. I 

Kronobergs län beslutades att strandskydd inte ska 

omfatta vattnet. Vid Jällunden har Hallands län 

samordnat sig med Jönköpings län så till vida att 

utvidgat strandskydd på land inte gäller i områden nära 

länsgränsen. Vid Unnen är Länsstyrelsen i Hallands län 

samordnad med Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

 

Länsstyrelsen har inte gjort några generella bedömningar 

kring behovet av fortsatt utvidgat strandskydd, vare sig 

inom länet eller inom en och samma sjö. Länsstyrelsen 

har i flera fall kommit fram till att ett fortsatt utvidgat 

strandskydd är nödvändigt för att uppnå strandskyddets 

syften och att endast det generella strandskyddet på 100 

meter skulle vara otillräckligt. 

 

Länsstyrelsen väljer att bemöta synpunkten om utvidgat 

strandskydd i fragmenterade områden med följande 

utdrag ur proposition 2008/09:119 (som låg till grund för 

den nya strandskyddslagstiftningen): ”Vissa naturtyper 

saknar vanligtvis särskilda naturvärden, t.ex. hyggen, 

granplanteringar, åkermark och skogar med triviala arter 

utan lång kontinuitet. Eftersom strandskyddets syften är 

långsiktiga behöver man dock ta hänsyn till sådana 

områdens framtida potential för att kunna göra en mer 

rättvisande bedömning av förutsättningarna för djur- och 

växtlivet”. På samma sida i propositionen står också: 

”Strandskyddet innebär att korridorer och kantzoner i 

landskapet kan bevaras, vilket underlättar spridning av 

djur och växter”. 
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LRF Halland LRF ser följande brister i förslaget: 

1. De föreslagna utökningarna saknar det underlag som 

Naturvårdsverket ställer upp (Utvidgat strandskydd, handbok 

2010:4). Förslaget för schablonartat framtaget. Länsstyrelsen har ej 

visat varför strandskyddet behövs i varje enskilt fall i områden som 

omfattas av utökat strandskydd. Området 100-300 m från stranden 

måste beskrivas och värderas, inte bara de första 100 m. Endast 

naturvärden knutna till strandmiljöer kan användas för att motivera 

utökat strandskydd. 

 

Angående de brister LRF ser i förslaget: 

1. Länsstyrelsen har sammanställt information över alla 

strandområden som idag omfattas av utvidgat 

strandskydd i Halland, d.v.s. strandområden från 100 

meter upp till 300 meter från strandlinjen. Skillnader 

längs strandsträckan har beaktats. Arbetet har utgått från 

propositionen 2008/09:119 s. 99. Enligt den kan beslutet 

om utvidgat strandskyddsområde komma att avse:  

 

1. 1. Områden som omfattas av annat områdesskydd, till 

exempel naturreservat och Natura 2000-områden, som 

inte innebär samma skydd för strandområden som 

bestämmelserna om strandskydd,  

2. 2. Riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § andra stycket 

och 4 kap. 2–8 §§ MB som är relevanta för 

strandskyddet,  

3. 3. Kust- och skärgårdsområden som inte redan har 

förlorat i betydelse på grund av exploatering,  

4. 4. Grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna,  

5. 5. Välbesökta friluftsområden eller områden som har 

tydlig potential att bli det och som riskerar att gå 

förlorade utan ett nybyggnadsförbud,  

6. 6. Tätortsnära strövområden, eller  

7. 7. Ekologiskt känsliga områden som inte omfattas av 

annat områdesskydd.  

 

Länsstyrelsen i Halland bedömer att exempel på 

ekologiskt känsliga områden enligt punkt 7 ovan kan 

utgöras av områden som hyser exploateringskänsliga 

arter och biotoper, sällsynta och hotade arter och 

biotoper eller arter med dålig spridningsförmåga. 



LÄNSSTYRELSEN      
      25(32) 

  Områden som bildar spridningskorridorer mellan 

ekologiskt känsliga områden har ibland också bedömts 

ha betydelse för arters långsiktiga fortlevnad.  

 

I Naturvårdsverkets publikation ”Utvidgat strandskydd – 

en vägledning till underlag och beslut” (2010:4) ska 

områdenas funktion, kvalitet och utvecklingsmöjligheter 

för både djur- och växtliv och friluftsliv utvärderas när 

kunskapsunderlaget, vilket ligger till grund för beslutet 

om utvidgat strandskydd, tas fram. 

 

Länsstyrelsen har enbart tagit hänsyn till sådana kriterier 

och riktlinjer som anges i lagen (7 kap. MB), 

propositionen (2008/09:119) och Naturvårdsverkets 

publikation när beslut fattats om vilka områden som ska 

omfattas av utvidgat strandskydd. 

 

Exempel på källor som använts för att ta fram underlag 

för områdens värden för friluftslivet och växt- och 

djurlivet finns förtecknade i bilaga 2 till beslutet. 

Länsstyrelsen menar att det kunskapsunderlag som krävs 

för att korrekta och väl underbyggda beslut kring 

utvidgat strandskydd ska kunna fattas i varje enskilt fall 

har använts. 

 

Syftet med strandskyddet är bland annat att bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Det gäller för hela det land- och vattenområde som 

omfattas av strandskyddet och inte bara området närmast 

vattnet. Enligt Naturvårdsverkets handbok 
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2. Länsstyrelsen har konsekvent tagit hela sjöar utan urskiljning och 

godtyckligt längs kustlinjen. Detta trots att utökningar skall ske i 

”enskilda fall” och vara differentierade från skyddsbehovet. 

 

 

”Utvidgat strandskydd” (2010:4) kan skäl till utvidgat 

strandskydd bl.a. vara områden som har en hög biologisk 

mångfald, områden som är viktiga som näringsområden, 

födosöksområden, reproduktionsområden, 

spridningskorridorer, områden som utgörs av hotade eller 

sällsynta biotoper eller livsnödvändiga habitat för hotade 

eller annars särskilt känsliga arter. Vissa fåglar kräver 

t.ex. för sin häckning stora, störningsfria och öppna 

landarealer intill hav och sjöar. 

 

2. Här är Länsstyrelsen av en annan uppfattning. 

Länsstyrelsen har genomgående granskat och värderat 

enskilda strandsträckor längs sjöar och hav och föreslagit 

utvidgat strandskydd endast vid de strandsträckor där så 

är motiverat, med utgångspunkt från prop. 2008/09: 119. 

Det utvidgade strandskyddet har tagits bort i områden 

som endast i liten mån bidrar till strandskyddets syften. 

Områden har på detta sätt undantagits utmed havet, vid 

Oxsjön, Oklången, Mäsen, Svarten, Mossjön, Tjärnesjön, 

Kroksjön, Fjällen, Jansbergssjön, Stora Färgen, 

Jällunden, Unnen och Bolmen. 

 

Länsstyrelsen har därtill som grundregel upphävt 

utvidgat strandskydd vid små bebyggda fastigheter, 

bebyggelsegrupper och större vägar inom alla de 

områden som föreslås få fortsatt utvidgat strandskydd. 

Vidare har Länsstyrelsen, förutsatt att det är förenligt 

med strandskyddets syften, också tagit bort det utvidgade 

strandskyddet i områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära läge (LIS) från det utvidgade strandskyddet. 
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 3. Landsbygdsperspektivet saknas. Människor får svårare att sköta 

sina marker och att utveckla turismen. Fastigheter minskar i värde. 

 

 

3. Kommunerna ska enligt lagstiftningen peka ut 

områden i översiktsplanerna för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen (LIS). Länsstyrelsen har undantagit LIS-

områden från utvidgat strandskydd i de flesta fall. 

Undantag utgör områden som även fortsättningsvis 

behöver omfattas av utvidgat strandskydd för att 

strandskyddets syften långsiktigt skall kunna säkerställas, 

det vill säga i de fall hela eller delar av LIS-området har 

särskilt höga värden för växt- och djurlivet eller för 

friluftslivet. Som särskilda skäl vid prövningen av en 

ansökan om dispens från strandskyddet inom ett LIS-

område får man ta hänsyn till om byggnationen eller 

åtgärden bidrar till utvecklingen av landsbygden. Dispens 

får ges endast om det är förenligt med strandskyddets 

syften. Länsstyrelsen i Halland har genomgående gjort 

avvägningar och enbart bibehållit utvidgat strandskydd 

där detta är starkt motiverat, dvs. krävs för att säkerställa 

strandskyddets syften. Exempel på detta är Jällunden, 

Stora Färgen, Tjärnesjön och Oklången. Strandskyddet 

och de värden som värnas med strandskyddet kan i sig 

också bidra till landsbygdsutveckling genom att öka t.ex. 

attraktiviteten för turism och friluftsliv. 

 

Som framgår av 31 kap. 4§ MB ger inte strandskydd rätt 

till ersättning för berörda markägare. Beslut om att 

utvidga strandskyddet togs i Halland under 1950-1970-

talen. Utvidgat strandskydd har därefter gällt ända till 

idag i alla landområden med utvidgat strandskydd i det 

nu aktuella beslutet. Berörda fastigheter minskar alltså 

inte i värde till följd av det aktuella beslutet. 
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4. Samrådet är obefintligt – särskilt med markägare. 

Kungörelsedelgivning skedde under semestertider. Enskilda 

intressen har inte beaktats i bedömningen. Skälighetsbedömning 

med hänsyn till den enskildes intressen har ej gjorts. 

Beslutet innebär heller ingen förändring för berörda 

markägare i detta avseende. Förbuden i 

strandskyddslagstiftningen gäller inte jord- och 

skogsbrukets samt fiskets ekonomibyggnader och 

anläggningar om dessa måste placeras inom 

strandskyddsområdet. Skötseln av marken påverkas inte 

av reglerna. Länsstyrelsen anser att de begränsningar som 

gäller för näringarna till följd av att det utvidgade 

strandskyddet bibehålls är såväl skäliga som 

proportionerliga.  

 

Den nya strandskyddslagstiftningen från 2009 har i hög 

grad utformats för att beakta landsbygdens 

utvecklingsmöjligheter, inklusive turism. När det gäller 

det utvidgade strandskyddet innebär den nya 

lagstiftningen skärpta krav för vilka områden som får 

omfattas av utvidgat strandskydd. Därmed vill 

lagstiftaren säkerställa att endast områden som har höga 

värden för djur- och växtlivet eller friluftslivet skyddas. 

Ett utvidgat strandskydd innebär begränsningar för 

turistnäringen men också stora möjligheter, eftersom 

strandskyddade områden även syftar till att öka 

områdenas attraktivitet, inte minst för turismen. 

Oexploaterade, tillgängliga stränder har en 

attraktionskraft för både turister och boende.  

 

4. Länsstyrelsen anser att samrådet är angeläget. Enligt 

24 § Förordningen (1998:1252) om områdesskydd ska 

länsstyrelsen innan beslut fattas om utvidgat strandskydd 

förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till 

marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. 
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  Föreläggandet har delgivits genom kungörelse, enligt 49 

§ delgivningslagen (2010:1932) i Post- och Inrikes 

Tidningar, Hallandsposten, Hallands Nyheter, Laholms 

tidning och Göteborgsposten. Förslaget har också 

remitterats till berörda myndigheter och 

intresseföreningar. Detta formella samråd med sakägare 

och intresseorganisationer genomfördes från juli till och 

med september 2014. Även senare inkomna synpunkter 

har beaktats. Valet av tidpunkt för utskicket baserades på 

en på förhand upprättad tidplan som var nödvändig att 

följa för att uppdraget ska kunna slutföras i tid. Inga 

andra avvägningar gjordes i denna fråga.  

 

Länsstyrelsen ordnade i oktober 2013 ett seminarium där 

arbetet med det utvidgade strandskyddet presenterades. 

En inbjudan skickades inför seminariet bland annat till 

olika intresseorganisationer för  

markägare (LRF, Mellersta Götalands Jordägarförening, 

Södra, Jägarnas riksförbund, Jägareförbundet, Sveriges 

Jordägareförbund, Hallands läns fiskevattenägareförbund 

och Yrkesfiskarna). Hallands Fiskevattenägareförbund 

deltog i seminariet.  

Diskussioner har också förts med kommunerna samt med 

naturvårds- och friluftsorganisationer under arbetets 

gång. 

 

Hänsyn ska enligt lagstiftningen tas till den enskildes 

intressen. En inskränkning får inte gå längre än vad som 

krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Detta 

framgår av 7 kap. 25§ MB. 
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LRF:s ställningstagande: 

1. Den generella nivån (100m) ger tillsammans med allemansrätten 

tillräckligt skydd av strandlinjen. 

 

 

 

 

 

 

2. Utvidgat strandskydd endast där det finns detaljerat och tydligt 

underlag tillsammans med fullgott samråd. 

Länsstyrelsen ska alltså göra en avvägning mellan det 

allmänna intresset att bibehålla utvidgat strandskydd och 

det enskilda intresset att använda fastigheten på ett sätt 

som kan motverka strandskyddets syften.  

Länsstyrelsen menar att en riktig avvägning mellan 

enskilda och allmänna intressen gjorts och att alla 

områden som enligt det remitterade förslaget behåller 

utvidgat strandskydd har sådana värden för allmänheten 

som preciseras i fjärde stycket s. 99 (punkterna 1-7) i 

proposition 2008/2009:119. 

Åtgärder kopplade till jord- och skogsbruk undantas från 

förbuden i strandskyddsföreskrifterna om de måste 

utföras inom strandskyddsområdet. Skötsel av marken 

berörs inte av denna lagstiftning. 

Därför anser Länsstyrelsen att det remitterade förslaget 

är skäligt med hänsyn till de enskilda intressena. 

 

Angående LRF:s ställningstagande: 

1. Länsstyrelsen har i detta uppdrag följt de 

utgångspunkter och riktlinjer som givits och som tar sin 

utgångpunkt i riksdagsbeslutet 2010 om en ny 

strandskyddslagstiftning. Länsstyrelsen har i varje 

enskilt fall hänvisat till vilket eller vilka kriterier från 

proposition 2008/09:119 som motiverar utvidgning i det 

enskilda fallet. 

 

2. Se tidigare svar. 
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 3. Om strandskyddet ska utökas, måste det differentieras, så att det 

INTE omfattar områden med befintlig bebyggelse eller områden på 

andra sidan allmän väg – oavsett storlek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tolkningen av jord- och skogsbrukets undantag från strandskydd 

får inte innebära inskränkningar i dessa verksamheter. 

 

3. Länsstyrelsen i Halland har tagit hänsyn till bl.a. 

befintlig bebyggelse samt beaktat i vad mån 

strandområden pga. av t.ex. allmänna vägar förlorat sin 

betydelse för strandskyddet. Det utvidgade strandskyddet 

upphävs i ett antal strandområden. Det gäller 

strandområden som enligt Länsstyrelsens bedömning inte 

behöver skyddas för att säkra strandskyddets syften. Dit 

hör bland annat områden med bebyggelsegrupper, små 

bebyggda tomter samt hamn- och industrimark. Mark på 

andra sidan av järnväg eller stora, tungt trafikerade vägar 

kommer i allmänhet inte heller att omfattas. Till de 

strandområden där det utvidgade strandskyddet upphävs 

hör också flertalet områden för landsbygdsutveckling 

(LIS-områden), som kommunerna tidigare har pekat ut. 

Fyra sjöar, Kroksjön, Fjällen och Jansbergssjön i Hylte 

kommun samt Oxsjön i Kungsbacka kommun, ska inte 

längre omfattats av utvidgat strandskydd.  

Länsstyrelsen fattar beslut om utvidgat strandskydd i det 

enskilda fallet med hänsyn till områdenas värden och det 

förväntade behovet av framtida strandområden. Motiv 

för att utvidga strandskyddet är höga värden för 

friluftslivet eller höga naturvärden. 

 

4. Ekonomibyggnader samt anläggningar och åtgärder 

som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket och 

renskötseln är undantagna från förbuden, förutsatt att de 

för sin funktion måste finnas eller vidtas inom 

strandskyddsområdet. Med att byggnaden etc. måste 

finnas inom området avses också att det skulle medföra 

orimliga kostnader eller tidsförluster för näringsidkaren 

om den skulle lokaliseras på annan plats. Det ingår inte i 

detta uppdrag att ta fram riktlinjer för dispensprövning. 
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 5. Där det råder lågt exploateringstryck ska möjligheten att få 

dispens från strandskyddet vara god. 

5. 2009 fattade riksdagen beslut om nya regler för 

strandskyddet. Ett syfte var att anpassa lagstiftningen till 

det skiftande exploateringstrycket i olika delar av landet. 

Bland annat infördes en möjlighet för kommuner att i 

översiktsplanerna peka ut LIS-områden. LIS-områden 

ska långsiktigt stimulera den lokala och regionala 

utvecklingen genom att de innebär en lättnad vid 

bedömningen av om det finns särskilda skäl för att 

upphäva eller ge dispens från strandskyddet. 

Länsstyrelsen har dessutom upphävt det utvidgade 

strandskyddet i flertalet LIS-områden. 

Det ingår inte i detta uppdrag att ta fram riktlinjer för 

dispensprövning.  

Särskilda skäl krävs också här för dispens. 

Förutsättningarna att få dispens från strandskyddet 

preciseras i 7 kap. 18a-18h §§ MB. 

Naturvårdsverket Naturvårdsverket avser inte att inkomma med synpunkter. Länsstyrelsen noterar remissvaret. 

Ljungby kommun 

 

Ljungby kommun anser att redovisningen är föredömlig med såväl 

kartor som värdebeskrivningar. Länsstyrelserna i Halland och 

Kronoberg måste samordna sig när det gäller bestämmelser som 

berör sjön Unnen. Mer specifikt gäller detta huruvida strandskyddet 

skall vara utvidgat samt huruvida bebyggelsegrupper skall undantas 

från bestämmelser i strandskyddet. 

Länsstyrelserna i Hallands och Kronobergs län har under 

arbetets gång försökt att samordna sig kring 

strandskyddet i Unnen. Som en konsekvens av 

samordningsarbetet mellan länen beslutar Länsstyrelsen i 

Hallands län att utvidgat strandskydd inte ska gälla i 

vattnet i Unnen. Utvidgat strandskydd på land om 200 m 

gäller i båda länen. Länsstyrelsen i Halland beslutar dock 

samtidigt att utvidgat strandskydd inte ska gälla inom 

LIS-områdena Unnaryd samhälle och Möllekvarn. 

Nissans vattenråd  Nissans vattenråd har inga invändningar över lämnat förslag. Länsstyrelsen noterar remissvaret. 

 


