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BESKRIVNING DET NYA STRANDSKYDDET
Den 1 juli 2009 ändrades strandskyddsreglerna i sjunde kapitlet i miljöbalken. Införandet
innebär bland annat att skyddet i områden med starkt exploateringstryck stärks.
Kommunerna får huvudansvaret att pröva frågor om upphävande och dispens från skyddet.
Länsstyrelsen i sin tur bevakar skyddets intressen och får möjligheten att överpröva
dispenser. På så sätt ökas det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet.
Ytterligare en nyhet är att det vid medgivande till dispens ska säkerställas en fri passage
längs stranden. Vidare preciseras de särskilda skäl som krävs för medgivande till dispens
direkt i lagtexten.Den 1 februari 2010 infördes ytterligare nya bestämmelser. Kommunerna
fick därmed möjlighet att utse områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så
kallade LIS-områden. Möjligheten till sådan utveckling kan bli ett skäl att medge dispens.I
denna bok presenteras sjuttiofyra artiklar baserade på domar där de nya
strandskyddsbestämmelserna tillämpats. Artiklarna är uppdelade i kapitel utifrån vilken
fråga som varit avgörande för domslutet.
STRANDSKYDD - BOVERKET
Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för. Om man då
vill upphäva skyddet eller få dispens måste det prövas på nytt mot. den är framtagen av h ä
r broschyren naturvårdsverket och Boverket. den vänder sig till dig som vill veta mer om
det nya strandskyddet och som planerar att vidta. Den 1 september träder de nya reglerna
för strandskyddet vid. Om jag tidigare har fått avslag på en ansökan om dispens från
strandskyddet, är det då. Lagtexten: Miljöbalken, se 7 kap. 13-18 §§ Strandskydd En skrift
om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket; Strandskydd - en
vägledning för. Många hundra fastighetsägare berörs av det nya strandskyddet i länet som
nu har spikats. På vissa... Strandskydd för friluftsliv, växter och djur. Inom den
strandskyddade zonen är det förbjudet att: uppföra nya byggnader ; Hon kan bara erinra sig
ett bygglovsärende den senaste tiden där det nya strandskyddet varit ett riktigt problem - en
person ville bygga ett fritidshus,. 1 december 2014 tog Länsstyrelsen i Västra Götaland
beslut om att utvidga strandskyddet till 300 meter. Flera fastighets- och sakägare i Kungälv
överklagade. - Det nya strandskyddet verkar ha lagts per automatik. En granne byggde en
kväve- och fosforkälla till sin stugby för tio år sedan. Inom strandskyddsområde som är
minst 100 meter är det förbjudet att bland annat uppföra nya byggnader.. Det är att
strandskyddet ska vara ett skydd för djur. Vid en blåsig och kall småbåtshamn på Hammarö
presenterades länsstyrelsens beslut om nya regler för strandskydd under tisdagen. Det
visade sig bli en minskning. STORSUDRET 7Storsudret Länsstyrelsen vill ändra i det
utvidgade strandskyddet på Storsudret.- Förändringarna går knappt att se på en vanlig karta.
SÖDERKÖPING Söderköping Det utvidgade strandskyddet har utökats från 150 meter till
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300 meter ut i vattnet vid östgötakusten. Däremot inte i. STRAND SKYDD EN SKRIFT
OM DET NYA STRANDSKYDDET FRÅN BOVERKET OCH
NATURVÅRDSVERKET Innehåll Vad är strandskydd? 4 Dispens från strandskyddet 6
Särskilda skäl. NORRKÖPING 2Norrköping Nu har länsstyrelsen kommit med det länge
väntade beslutet om hur framtidens strandskydd ska se ut i Norrköpings kommun. DEN är
framtagen av Naturvårdsverket och Boverket. Den vänder sig HÄR BROSCHYREN till dig
som vill veta mer om det nya strandskyddet och som planerar att vidta någon
PDF SKYDD - NATURVÅRDSVERKET
Hej, Jag har idag fått bekräftat att det nya strandskyddet på 300 meter är upphävt i ett antal
kommuner runtom i Västra Götalands län. Anledningen... Strandskyddet behöver
reformeras. I dagsläget hindrar strandskyddet att bostäder byggs i attraktiva områden och
reglerna upplevs som oförutsägbara. Under 2009 och 2010 trädde nya bestämmelser om
strandskydd i kraft i syfte att. Regeringen ville öka det lokala och regionala inflytandet
över. Inom strandskyddat område är det förbjudet att: Uppföra nya byggnader. Här
omfattas även byggnader som inte kräver bygglov, t.ex. friggebodar. Strandskyddet har
varit kontroversiellt ända sedan det infördes för 62 år sedan. Nu ska nya bestämmelser
införas. Vissa jublar. Andra säger att. Strandskydd gäller vid alla sjöar och vattendrag. Det
generella strandskyddet omfattar 100 meter från stranden, både på land och i vattnet. Du
kan ansöka om. 2016-09-16 3 Naturvärden Naturvärdesbedömningen för området visar att
naturtypen boreal skog och igenväxningsmark inte berörs av nya byggnader/anläggningar.
annat ställe än där byggnaderna står. Även båtplatser för besökande finns det ett allmänt
in-tresse av och inte heller dessa kan med anledning av dess natur. Utöver det får inte
strandskyddets. samband med upphävande i detaljplan eller vid ansökan om dispens från
strandskyddet. Två nya LIS-områden vid. Men kommunen har invändningar mot förslaget
som omfattar både nya. Utan ett nytt beslut återinträder automatiskt det generella
strandskyddet. Generellt gäller strandskydd 100 meter vid medelvattenstånd från
strandlinjen ut i. Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att: Uppföra nya. Inom
strandskyddat område är det förbjudet. att uppföra nya byggnader; att ställa upp husvagnar
och husbåtar längre tid än en normal semesterperiod (5 veckor) Norrbottens-Kuriren är
Luleås största och Norrbottens äldsta dagstidning, grundad 1861. Under många år var
tidningen ett familjeföretag och drevs av familjen.
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