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Översyn av det utökade strandskyddets avgränsningar, förslag till 

arbetsordning 
Hid nr: 2012.2160 

 

Bakgrund 

 

Länsstyrelsen i Skåne län har i skrivelse erbjudit kommunen att lämna förslag på 

lämplig avgränsning av utökat strandskydd. Samhällsbyggnadsförvaltningen före-

slår att detta görs inom ramen för arbetet med den nya översiktsplanen och enligt 

följande plan: 

▪ En styrgrupp bestående av samma politiker som deltar i övrigt arbete med 

översiktsplanen utses snarast. 

▪ Förvaltningen redovisar tidplan, underlag, inriktning och bedömnings-

grunder för Ksau 8/8 för senare beslut i Ks 15/8. Däremellan hålls eventu-

ellt ett möte med styrgruppen. 

▪ Förvaltningen tar enligt beslut i Ks fram ett färdigt förslag på avgräns-

ningar och motiv för dessa att redovisas för Ksau 26/9 eller 10/10, för vi-

dare beslut i Ks 17/10 eller 7/11. Möte med styrgruppen sker innan redo-

visning för Ksau; någon gång i början eller mitten av september. 

▪ Ärendet avslutas i Kf 19/11 eller 17/12. 

 

Länsstyrelsens bedömning 

Motiven till översynen av de utökade strandskyddsområdena är många. Ett motiv är att 

efter den 31 december 2014 gäller strandskydd inom redan utvidgade områden endast 

om utvidgningen har beslutats med stöd av den nya bestämmelsen. Om ett nytt beslut 

inte tas för de utvidgade områdena, enligt den förändrade lagstiftningen, så återinträder 

det generella strandskyddet om 100 meter. 

 

Ett annat motiv är att en väl avvägd strandskyddsavgränsning, som bygger på 

noggranna inventeringar/analyser inklusive kommunicering med och medverkan 
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av kommuner och allmänhet, med väl underbyggda motiveringar och genomarbe-

tade beslut samt tydliga kartor ger en bättre legitimitet och underlättar prövningen 

av dispensärenden och tillsynen. 

 

Beslut om utökat strandskydd kan komma att avse: 

▪ områden som omfattas av annat områdesskydd, t.ex. naturreservat, som 

ibland inte innebär samma skydd för strandområden som bestämmelserna 

om strandskydd,  

▪ riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 2–8 §§ som 

är relevanta för strandskyddet,  

▪ kust- och skärgårdsområden som inte redan har förlorat i betydelse på 

grund av exploatering,  

▪ grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna,  

▪ välbesökta friluftsområden eller områden som har tydlig potential att bli 

det och som riskerar att gå förlorade utan ett nybyggnadsförbud, 

▪ tätortsnära strövområden, eller 

▪ ekologiskt känsliga områden som inte omfattas av annat områdesskydd. 

 

Andra områden som kan omfattas av utvidgat strandskydd kan t ex vara  

▪ ovanliga/sällsynta miljöer, 

▪ miljöer med hotade eller missgynnade växter och djur, 

▪ nyckelbiotoper, 

▪ tysta orörda områden, 

▪ vatten som klassats som nationellt eller internationellt värdefulla i miljö-

målet ”Levande sjöar och vattendrag”. 

▪  

 

Inriktning och bedömningsgrunder 

 

Kommunen kan föreslå att det utökade strandskyddet inom ett visst område slo-

pas, att det befintliga utökade strandskyddet bibehålls, att det befintliga utökade 

strandskyddet delvis minskas eller att nya områden ska omfattas av utökat strand-

skydd. Kommunen kan också framföra andra synpunkter på strandskyddet, även 

om detta inte tydligt framgår av Länsstyrelsens skrivelse. I arbetet med att ut-

forma ett förslag bör följande riktlinjer gälla: 

 

▪ Tydliga misstag/felavgränsningar bör i vissa fall kunna rättas till (avstäm-

ning mot detaljplaner, vattendragens sträckningar), även då det gäller det 

generella strandskyddet.  

▪ Utökat strandskydd bortom större vägar bör i många fall kunna tas bort. 
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▪ Strandskydd längs vattendrag bör omfatta områden där restaurering är 

möjlig, samt befintliga och potentiella översvämningsområden. 

▪ Strandskyddet bör i vissa fall bättre anpassas till befintliga och potentiella 

naturvärden. 

▪ Alla förslag ska motiveras i enlighet med strandskyddets syften. 

▪ Arbetet ska ske i samarbete med Tomelilla kommun. 

 

Det färdiga förslaget ska innehålla: 

▪ Beskrivning av området (vilken funktion och kvalitet samt vilka utveckl-

ingsmöjligheter som området har). 

▪ Vilket underlag som använts för att beskriva området (inventeringar, grön-

strukturplaner, naturvårdsprogram, skyddat enligt andra bestämmelser, 

omfattas av riksintresse, etc).  

▪ Motivering till utökning, minskning respektive ändring. 

 

Det färdiga förslaget ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2013-02-01. 
 

 

 

 

 

 

 

Bengt Bengtsson 

Miljöstrateg 

 

 

Telefon: AnsvarigTlfn 

E-post: katarina.sjostrand.narhed@simrishamn.se 
 

(Denna skrivelse har delvis utformats i samarbete med planarkitekt Maria Engberg.) 
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