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POLICY och RUTINER för handläggning
av strandskyddsfrågor i Gävleborgs län
1.

GENERELLA BESTÄMMELSER

1.1 LAGSTIFTNING
Bestämmelserna om strandskyddet finns i Miljöbalkens 7 kap.
Tillämpningsanvisningar till bestämmelserna finns i Naturvårdsverkets handbok
2009:4.
1.1.1 Strandskyddets syfte
Strandskyddets syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djuroch växtlivet på land och i vatten (Miljöbalkens 7 kap 13 §.) Detta gäller vid
kusten, alla sjöar och vattendrag oavsett storlek.
1.1.2 Strandskyddets omfattning
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 m från strandlinjen
(Miljöbalken 7 kap 14 §.)
I Gävleborg gäller dessutom att strandskyddet är utvidgat ökat till
- 300 m vid Bottenhavskusten, Dalälven inkl Ingensjön m vikar fjordar och sund
- 200 m vid Ljusnan med genomflutna sjöar, Norra och Södra Dellen,
Storsjön (i Gävle och Sandvikens kommuner), Testeboån med genomflutna
sjöar inom Gävle kommun, Högbackasjön och Viksjön i Gävle kommun.
(En översyn av det utvidgade strandskyddet sker av Länsstyrelsen fram till
2015-01-01. Succesiva förslag till förändringar bör granskas av kretsarna och
synpunkter lämnas till Länsstyrelsen.)
1.1.3 Förbudsregler (kortfattat)
Inom strandskyddsområde är det bl a förbjudet att bygga eller utföra
förberedelser (t ex grävning m m) för byggnationer. Detta framgår av
Miljöbalken 7 kap 15 §. Vissa undantag finns (Miljöbalken 7 kap 16 §.)
1.1.4 Dispenser
Kommunerna kan ge dispens för byggnationer m m inom strandskyddsområde
om särskilda skäl finns och det dessutom inte påverkar strandskyddets syften.
Vad som menas med särskilda skäl framgår av Miljöbalken 7 kap 18 c-d §.

2.

POLICY/RUTINER för NATURSKYDDSFÖRENINGEN
I GÄVLEBORG

2.1 Granskning av dispensbeslut
Länets kretsar bör ha rutiner för att få del av kommunernas beslut om
strandskyddsdispenser och upphävande av strandskydd och granska dem.
Vid behov av råd och hjälp i samband med granskningen kan Länsförbundet
kontaktas.
Kretsar bör även ha rutiner för att få del av och granska kommunala
detaljplaner för bl a strandskyddade områden och det är då också mycket viktigt
att vid behov avge synpunkter eftersom annars talerätten kan gå förlorad vid ev
senare behov av överklagan.
2.2 Överklagning
Länsförbundet och kretsar med minst 100 medlemmar har rätt att överklaga
dispensbeslut. Ev överklagan skall i första hand ske av kretsen och vara gjord
inom tre veckor (21 dagar inkl lördagar, söndagar och andra helgdagar) från den
dag beslutet kom kretsen tillhanda. Det är därför angeläget att granskning och
ev behov av samråd/kontakt med Länsförbundet fullgörs mycket snabbt för att
eventuell överklagning ska hinnas med inom föreskriven tid.
2.3 Information och utbildning m m
Ovanstående är en mycket kortfattad redogörelse. Länsförbundet kan ge mer
information och ställa upp med utbildning till kretsar som så önskar.

