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Enligt sändlista, se bilagorna 4 och 5
till förslaget till beslut

Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för
Vaxholms stad
I Stockholms län gäller utvidgat strandskydd längs vissa stränder. Länsstyrelsen
har fått i uppdrag av regeringen att se över det utvidgade strandskyddet. Syftet är
att klargöra skälen för utvidgningarna. Länsstyrelsen genomför nu en översyn av
främst de områden som redan idag har utvidgat strandskydd. Inför remissen har
möten med kommunen genomförts bland annat i syfte att redovisa Länsstyrelsens
förslag till beslut om utvidgat strandskydd. Efter justering av förslaget ser
Länsstyrelsen nu fram emot att ta del av era synpunkter som kommer att beaktas
med stöd av gällande utgångspunkter för översynen, se vidare i förslaget till
beslut. Sedan bearbetning skett kommer Länsstyrelsen att fatta beslut om utvidgat
strandskydd.
Enligt 7 kap. 14 § miljöbalken får länsstyrelsen i det enskilda fallet utvidga det
generella strandskyddet om 100 meter upp till 300 meter från strandlinjen om det
behövs för att säkerställa något av strandskyddets båda syften. Syftena är att
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Inom ramen för översynen av det utvidgade strandskyddet redovisar Länsstyrelsen
härmed ett förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Vaxholms stad.
Beslutsförslaget bifogas. Länsstyrelsens kommande beslut om det utvidgade
strandskyddets utbredning kan i framtiden komma att förändras till exempel med
anledning av detaljplaneläggning.
Myndigheter, kommun samt markägare och innehavare av särskild rätt till marken
ges, enligt 24-26 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m. m, härmed möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
Yttrande över bifogat förslag till beslut ska ha inkommit till Länsstyrelsen
senast den 12 september 2014.
Det skriftliga yttrandet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 220 67
104 22 STOCKHOLM
eller med e-post till stockholm@lansstyrelsen.se
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Vänligen ange aktuellt diarienummer (övre högra hörnet) i yttrandet.
Beslut om kungörelsedelgivning

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 47 § delgivningslagen (2010:1932) att
kungörelsedelgivning av remiss av förslag till utvidgat strandskydd för Vaxholms
stad ska ske med fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till marken.
Meddelande om detta och om förslagets huvudsakliga innehåll ska inom tio dagar
föras in i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.
Beslutsförslaget ska hållas tillgängligt på följande platser:
- Vaxholms stad, Adressen är Eriksövägen 27, Vaxholm
- Länsstyrelsen i Stockholms län, Hantverkargatan 29, Stockholm
Beslutsförslaget finns även på: www.lansstyrelsen.se/stockholm/kungorelser

Göran Åström
Miljödirektör

