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MILJOOVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

1. Miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom och fastställer Länsstyrelsens i 
Kalmar län beslut den 25 februari 2005, dnr 521-6247-04, att avslå ansökan om 
strandskyddsdispens på den plats som betecknas "läge 1". 

2. Miljööverdomstolen återförvisar målet till miljödomstolen för prövning av om 
strandskyddsdispens kan meddelas på den plats som betecknas "läge 2". 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
Box 3290 Birger Jarls Torg 2 08-700 34 00 08-21 93 27 måndag - fredag 
103 17 Stockholm E-post: svea.hovratt@dom.se 09:OO-11:30 

www.svea.se 13:30-15:OO 



SVEA HOVRÄTT 
Milj ööverdomstolen 

DOM 
Sid 2 

M 7808-05 

YRKANDEN I MILJOOVERDOMSTOLEN 

Länsstyrelsen har yrkat att miljödomstolens dom skall upphävas och att länsstyrelsens 
beslut skall fastställas. 

Göran Andersson har bestritt ändring. 

UTVECKLING AV TALAN I MILJOOVERDOMSTOLEN 

Parterna har i allt väsentligt anfört samma omständigheter till stöd for sin talan som vid 
miljödomstolen med i huvudsak följande tillägg och förtydliganden. 

Länsstyrelsen 
En felaktig avvägning har gjorts mellan det allmänna intresset av att bevara strand- 
skyddet och den enskildes intresse av att få bygga ett bostadshus på den sökta platsen. 
I departementsskrivelsen Ds 2005:23 s. 5 1, Ett förnyat strandskydd, anges b1.a. att den 
alltjämt pågående exploateringen av kusterna innebär att en krympande andel oexploa- 
terad kust skall tillgodose behovet av skydd för det vaxt- och djurliv som är beroende 
eller gynnas av övergången mellan land och hav. Det finns därför skal att stärka kravet 
på långsiktighet vid tillämpning av strandskyddsbestämmelserna. 

Den aktuella tomtplatsen ligger inom zonen for det generella strandskyddet, vilket i 
detta område sedan lång tid är utökat till 300 meter. Vid den översyn som länsstyrelsen 
företog år 2004 gjordes ingen förändring i den delen. Att strandområdet på platsen ar 
vassbevuxet och därmed mindre attraktivt för allmänheten utgör inte grund för att 
meddela dispens. Miljödomstolen har inte beaktat den del av strandskyddet som syftar 
till att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. vassbälten 
utgör en naturlig kvavefalla med en mycket viktig reningsfunktion och är en viktig 
biotop för fåglar och insekter. Att området ar relativt glesbebyggt med endast ett fåtal 
hus längs strandlinjen och att grannfastigheten vidtagit åtgärder agnade att avhålla all- 
mänheten från att beträda området utgör inte heller särskilda skal för dispens. Ett bifall 
till ansökan om dispens skulle på sikt riskera att medföra krav på muddring och andra 
åtgärder i strandområdet, vilket är till men för vaxt- och djurlivet. 

Det är inte uppenbart att det område som är tänkt att tas i anspråk för bebyggelse har 
förlorat sin betydelse for allmänhetens tillträde till strandområdet. Att likställa förhål- 
landena på platsen med ett s.k. luckfall är missvisande och direkt felaktigt. Ett upp- 
förande av ett bostadshus, oavsett om det är en fritidsbostad eller en permanentbostad, 
skulle medföra en utvidgning av det privata området som annars skulle vara allemans- 
rättsligt tillgängligt. 

Göran Andersson 
De tidigare delägarna till fastigheten har i samråd med de nya ägarna sökt strand- 
skyddsdispens. Syftet med förvärvet har angetts vara fritidsändamål, men även perma- 
nent bostad på sikt. 
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Huvudregeln ar att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddat område. Möj- 
ligheten till dispens från förbudet, som endast får ges om det föreligger särskilda skal, 
skall tillämpas restriktivt. Enligt proportionalitetsprincipen i 7 kap. 25 5 miljöbalken 
får en inskränkning i enskilds ratt att använda mark eller vatten som grundas på en 
skyddsbestämmelse i kapitlet inte gå längre an vad som krävs för att syftet med strand- 
skyddsbestämmelsema skall tillgodoses. I lagmotiven betonas att de allmänna intres- 
sen som ligger bakom strandskyddet i de flesta fall tar över. Strandskyddets syften är 
långsiktiga och områden som för tillfallet verkar vara av begränsat intresse kan bli 
betydelsefulla i framtiden (jfr prop. 1997/98:45 del 1 s. 321 f). 

För platsen dar bostadshuset är tankt att placeras gäller utvidgat strandskydd och for- 
ordnande om skydd för landskapsbilden. Området ar av riksintresse for naturvård och 
friluftsliv enligt 3 kap. 6 5 miljöbalken samt, med hänsyn till dess natur- och kultur- 
värden, i sin helhet av riksintresse enligt 4 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken. 

Platsen för den föreslagna placeringen av bostadshuset, läge 1, utgörs idag av igenväxt 
jordbruksmark, som är allemansrättsligt tillgänglig. Trots de privatiserande åtgärder 
som har vidtagits på grannfastigheten Kalsingsö 1 :8 ger platsen i läge 1 inte intryck av 
att vara privat eller ianspråktagen som tomt eftersom ett staket skiljer fastigheterna åt. 
På andra sidan finns en bergshöjd som också ar obebyggd och tillgänglig för allman- 
heten. Det område som ar tänkt att tas i anspråk är alltså inte en s.k. lucktomt. 

Miljööverdomstolen finner mot bakgrund av det anförda att särskilda skal för dispens 
saknas. Inte heller i övrigt finner Miljööverdomstolen att det i målet framkommit nå- 
gon omständighet som, vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, ut- 
gör skal att meddela dispens från gällande strandskydd. Miljödomstolens dom skall 
därför upphävas och länsstyrelsens avslagsbeslut fastställas i den del det avser den 
plats som betecknas som läge 1. 

Miljödomstolen har inte prövat förutsättningarna för att meddela strandskyddsdispens 
på den plats som betecknas som läge 2. Med hänsyn till instansordningens princip bör 
denna prövning först ske i miljödomstolen. Målet skall därför i den delen återförvisas 
dit. 

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas. 

I avgörandet har deltagit hovrättsraden Per-Anders Broqvist och Rose Thorsén, fastig- 
hetsrådet Anders Dahlsjö samt hovrättsrådet Marinette Andersson, referent. Enhälligt. 
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OVERKLAGAT BESLUT 
Larisstyrelsen i ICalinar lans beslut deii 25 februari 2005, dilr 521-6247-04, se bilaga I 

SAICEN 
Straiidskyddsdispens 

DOMSLUT 

h/liljödomstoleil bifaller överklagaildet och inedger dispens for uppforaiide av ett bo- 

stadsfius på fastigheten I<alsingsö 1 :3 i Västervilcs ltoinrnuil på den plats som i bilaga 2 

till denila doin betecki~as soin "läge 1". 

Miljödoiiistolei~ överlamilar målet till Läiisstyrelsen i Icalinar lail för tointbestainniilg i 

eillighet ined 7 Itap. 18 5 första stycket ini1jöballteil samt för pr@vniilg av ailsöltali i deil 

del denna avses tillstårid enligt gällailde Iandsltapsbildsslqdd. 

BAKGRUND 

Lansstyrelseil avslog genom det overidagade beslutet Goraii Ailderssoils ailsökaii oin 

dis~eiis fri11 strandslcyddsbestamnelseri~a for uppforailde av ett bostadslius på fastighe- 

teii ICalsiilgsö 1.3 i V&stervilis korninuil, på iiiigoii av de platser soin i bilaga 2 till denna 

dom betecluias soin "läge I'' eller "läge 2". Lansstyrelseil beslutade saintidigt att inte 

pröva aiisölcan i deil del deiina avsåg tillstårid enligt gallailde laildskapsbildssicydd 

G K n ~ ~ s r n ~ \ h l i i i ö d o ~ ~ ~ s l o I V ~ ~ t e l  S~13ori1\0i~eiMe~;1111le\Siia~~~1si.~~~1~1\h102005~700Do~i~Ci IC.iisiiiesO doc 

I'ost;itli~ess Bcsöl<s:itli.ess Telefuii ucii fas e-post ;~iii.ess Espetlitioiisliil 
Box 81 1<~11igsg:1~;111 8 0470 - R6R O0 v:: i i i i ~ u d o i i ~ s i u i e i i . ~ ~ ~ ~ ~ ~ i o i ~ ~ i o i ~ ~ . s ~  h.I:iiia:ig - isediig 
? S  l O ?  V&LIó 0470 - &6S 40 i;ix 05).00 - 12.011 acli 12.00 - !5.00 
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YIUUNDEN MM. 

Göraii Aiiderssoii överldagar länsstyrelsens beslut ocli yrkar att dispens skall beviljas 

för endera av de angivna lägena 1 eller 2 eller för anilat läge inorn det sluggade området 

på bifogad karta Han anför i huvudsalc följande. 

En åreti-uiltbostad hjälper till att trygga allinaillieteils friluftsliv på så vis att vägen till 

fastiglieten därigenoin lcoininer att förbättras och l~ållas i bra skick. Idag, liksoin de se- 

naste 3 0 åren, ar deil inte farbar för annat an terrailgfordoi~ ocl1 allinailheten kaiz alltså 

inte ta sig till detta oilil-åde för något friluftsliv. Med eil byggnation följer alltså att all- 

mänhetens inöjligheter förbättras. Vad galler djur- ocli växtliv försainrar e11 tomt på 700- 

1000 lcvin på tidigare åkermark inte livsvillltoreil i näinilvärd omfattning, sarsliilt ined 

tanke på att fastiglieteil i sin helhet (för detta oinråde) omfattar ca 25 helctar. Tvartoin 

ltan djur- och växtlivet bevaras bättre oïn ägare i~ru l ta re i~  till en jord- och sltogsbmlcs- 

fastighet bor på fastigheten. Då ölta- fösutsättningari~a för ett småskaligt bruk soin är iner 

miljöinässigt llållbart an oin driften skall ske genoin iilliyrda inasltiilei- desigilade för 

stordrift. 

Vad galler läge 1 anförs "luclctoint" soin ett sarslcilt skäl. Länsstyrelseil har anfört att 

eftersoin det fiiliis så ininga hus läilgs stranden kall inte ytterligare ett tillåtas. Vad galler 

läge 2, som ligger lulappt 200 meter därifrån, fastsiår lailsstyrelsen att har ar det ett "stör- 

re marltoinråde soin är så gott soin opåverltat av bebyggelse", så därför kan inan inte 

tillåta något 1x1s dar. ,4v lansstyrelse~is egen blocltltai-ta fraingår att det på ett sträcica orn 

800 ineter (friil iiori-a deleil av Låi~gvilcen till strax efter vageils slut vid Borggårdsvilteiz) 

firins 13 byggilader. Oin inan säger att man inte ltan bygga på läge 1 för att det ar för 

ininga hus, kan mail inte samtidigt saga att läge 2 iiite får bebyggas för att det ar opåver- 

ltat av bebyggelse Lageila ligger iiiom samma oinråde 

Lage 2 ligger ca 200 meter från strandliiljeiz Enligt 1ansst)~i-elseil har inaii fattat beslut 

oin utvidgnii~g av straildslcyddet till 300 ineter gallande från den 1 januari 2005 Lai~ssty- 

- - - - - - . - - .- . 
relseiz har inte inotiverat att det behovs just 300 ineter på deilila plats 

- - - - - -  .- - 
----p- _ p_-- - -  - - ---  - .  ---  

- - - - - - - - 
- - . -- - - - ------------w- -- - - - -- - -. . - - - - .-- .- - - 

- .  
- - - - .- -. 

. - .  . - --. . - -. . -. - . . - - - - . - . - . . - - - - - - - - 

Ur iiatursyi~puiilt ar lage 2 inest fordelaktigt Det liggei- vid eil vag och f rå i~  sti-andeil 

i-aicilat balcom vageii Det sltulle inte iil~lebara ilagra stora iilgrep1-i i naturell att uppfora 
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en byggnad dar. Byggnaden skulle inte synas från stranden eller havet. Man slculle inte 

behöva ta i ailsprålt slcogsinai-le eller jordbrulcsinarlq då läge 2 är placerad på ålcermarlc 

som liåller på att vaxa igen, Därför måste denna inarltbit ändå åtgärdas genoin att awer- 

lta/röja och återbörda till åkermark, eller genoin att röja ocl-i plantera skog. 

Lage 1 och lage 2 avser igeilvaxt jordbmltsinarlt. Marlteil ar i dagslaget alltså inte "biulc- 

niilgsvard jordbiulcs~narl~" och inte heller sltogsmarlc. 

Av ovailstående resonemang fi-amgår att (i alla fall vad gäller läge 2), l&ilsstyi-elsen går 

avsevait lailgre a11 vad soin kravs för att syftet ined skyddet skall tillgodoses. Hela 

marlioinrådet i deras ägo på deima plats är ca 24 hektar. För att uppnå en god l~usliåll- 

ning vill de bygga en perrnaneiltbostad på dessa 24 hektar för att Inimla driva ett småslca- 

ligt jord- och sltogsbiulc utan låi~ga tratisporter. Om de inte erhåller dispens fråil strand- 

skyddet är detta marlcoim-åde i stort sett värdelöst Att bedriva jordbiuk och slcogsbmlc 

"från distans" ar inte ratioilellt och därför inte Iönsarilt. Att bygga 300 ineter fi-ån strand- 

linjen skulle förutom att riskera iniljön ge så. stora extrakostilader att projelstet vore tvek- 

samt. Syftet ined strandskyddet uppilås aven vid en dispens för läge 2. Man ser inte 

bygpadeii  friil stranden, den ligger baltom en va;, de övriga tre sidorna av byggnaden 

avskiljs geilom berg (tiivåslcillnader), eil byggnation pgverlcar inte iniljön nainnvart, det 

ligger 13 aiidra byggnader i det i~ai-inaste olm-adet,.ei~ byggnation på läge 2 ar ur iniljö- 

syiipuillt att föredra mot en byggilatioii 300 meter från strandIinjen. 

Lii~isst-yrelseii yrkar att överlelagaildet skall avslås samt anför i huvudsale följande. An- 

dersson hävdar inlediliilgsvis att en åreti-untbostad lcommer att trygga allinai~l~etens fr-i- 

luftsliv genom att vägen till fastigheten därigenom ltoininer att för-bättras. Laiisstyrelsen 

kan däremot ii~vanda att byggnatio~i iiloin sti-aildsltyddsområde ofta tenderar att ta i an- 

språk inark aveii utanför angiven tointplats. Deii alttuella vägen utgörs av en privat 

sltogsvag där vägens ägare elisain bestaminer vilka som får fardas. Aveii om gående och 

cyklister med stöd av allemailsratteil alltid ltan fardas på vägen, s i  kall skyltar ltoniina att 

verlia avhållande p i  allinaiiheteils vilja att am:ailda vageii. Allma~~lieteils tillgåilg till 

byggilatioileil ltraver en forbattrad vagstaildal-d icail darfor enligt 1aiissty1-elsens ineriing 

inte åberopas som ett sarslcilt sital fir- dispens 
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Soiil fraingår av det överklagade beslutet har det för området gallt ett straildskydd på 300 

ineter sedaii 1965. Länsstyrelsens beslut 2004-1 1-08, 5 11-9227-04, har således inte ined- 

fört någoii utvidgiziilg av strandskyddet i området. 

Vildeil av att bevara straildskyddsoinrådei~ soin ar av sarsltild betydelse för natuivården 

eller fi-iluftslivet betonas av departementschefen i förabetena till iniljöballcei~ (prop. 

1997/98:45, s. 89). Iiloin sådana oinråden bör enligt uttalaildet dispeils norinalt inte ges. 

Stor v i l t  bör enligt departeineiltschefen aven laggas vid de liushåll~~ii~gsbestainmelser 

soin fiiiiis i 4 ltap iniljöballcen. Båda dessa restriktioner galler i oinrådet. 

Göraii Aiiderssori har yttrat sig över det soin har tillförts inålet. 

Miljödoinstoleil har hållit syil i inålet. 

DOMSICÄL 

Miljödoinstoleil kan i detta inål endast pröva de alterilativ soin omfattas av det överltla- 

gade beslutet. Således kan iniljödoinstolen endast pröva frågan oin förutsattringarna för 

att bevilja dispens från strandslcyddsbestainmelseri~a i 7 Icap, miljöballteil för bysgallde 

av ett bostadslius vid "läge 1" eller "läge 2". De ytterligare alternativa placeringar av 

bostadsl-iuset som har presenterats först i sainbaild ined överltlagandet Icail således inte 

prövas av iniljödomstoleil soin första instans. 

Miljodoinstoleil Itan i detta inål inte lieller prova lansstyrelseils tidigare beslut beti-affan- 

de straildslcyddets oinfattiliiig på den alauella platseil, utan endast fi-agail o111 dispens kan 

inedges ined hansyil till de bestaininelser och tidigare beslut soin galler. 

1 målet tillainpliga bestaininelser sailit straildslcyddets omfattiliilg framgår av det over- 

klagade beslutet. Därutöver bör tilläggas att en iilsla-ankiliilg i eiisltilds ratt att använda 

marlt eller vatten som giundas 11å sltyddsbestai~~i~~else i 7 Icap iniljoballteil enligt 25 5 
- - -- - - - - .- --- .- - .- detta k a l ~ ~ t e l j ~ l t g ~ r  _ g6 lang-e an som liravs for att syftet med skyddet sltall tili_oodoses 

---- - --- -- - --- . - - - - -- - p. - - - - -.. - -- - - -- - - -- - P- - -  - - ---p- 
- - - . - - - - . - .- - 

- - . -  
- - - p - .- - -- -- -. - -. - - -  

Vidare slcäll-eillist 18 9 foista stycltet sainina Itapitel; 0111 dispens ineddelas; lailsstyrel- 

seil bestalnina i villcei~ utstracltning inai-l; far tas i anspråk soin tomt eller annars allvail- 

das for det avsedda andainålet 
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Miljödoiiistolei~ gör följande bedöiniiing 

Deii del av fastigheten ICalsingsö 1 :3 på vilken Göran Andersson i första liand vill få 

dispens för att bygga ett bostadshus (lase 1) avgraiisas i norr av gränsen inot fastiglieten 

Kälsiilgsö 1:8,  i söder av en stenig och trädbevuxen bergshöjd, i öster av en vassbeväxt 

strandlinje ocli i väster av deii skogsväg soin utgör infartsväg till fastiglieteil och narlig- 

gaiide fastiglieter Platsen ligger i ett oinråde som är relativt glesbebyggt, med endast ett 

fåtal lius läilgs sti-aildliiijeil. 

D e  iiiindre byggnader som filiiis vid stranden på ICaisiiigsö 1 : 8 saint aiidra privatiserande 

åtgärder soiii har vidtagits på den fastiglieteii i nara unslutning till gränsen mot ICalsiiigsö 

1:3 medför att allinaiilieten aven avhålls fråii att ailvaiida deii del av ICalsiiigsö 1.3 soin 

ligger iiarniast graniifastiglieten Detta inedför att det område mellaiibei-gsliojden ocli 

ICälsingsö 1 : 8 soin alltjämt ar tillgängligt för allmänheten är relativt begriiilsat och ar 

närmast att jainföra med en s.k. luclctoint. Allinänheteiis intresse av att ha tillgång till 

strandlinjen och vattnet på just deilila begränsade sträcka ltaii, ined häiisyn b1.a. till att 

strandlinjeii i iiäroinrådet i ovrigt ar relativt oexploaterad, inte anses vara så stolt att det 

väger tyngre an Göran Anderssons intresse av att få bygga ett bostadslius på den sölcta 

platsen. Dispens från straiidsltyddsbestäini1ielserna bör således inedges for byggande av 

ett bostadshus vid "läge 1". Vid denna utgåiig fii~iis inte skal att pi-öva föiutsättiliilgarila 

för att inedge dispens för byggande av ett hus vid "läge 2" 

Målet slcall lainiias over till laiisstyrelsen for tointbestainniil; i enlishet ined 7 ltap 18 5 
forsta stycket miljobalkeil saint for proviling av ailsolcaii i deii del deilila avser tillstålid 

enligt gallailde laildskapsbildsskydd 

HUR MAK OOERICLAGAR, se bilasa 3 

Overklagailde senast deil 25 oktober 2005 

--L-- -- - 
. - 
- - 

ltagit rådinailileil Anders Bengtssoil, ordforaiide, och iniljorå- 
det Bei-til Koreil Foredragailde hal varit bel-ediliilgs~urlctei~-te Charlotte Ei1;ell 
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Göran Andersson Ink. 2005 -04- 1 1 
Brahamrnar 605 
705 98 L I L L K ~  

Ansökan om dispens från strandskyddet for uppförande av bostadshus på 
fastigheten Kalsingsö 1 :3,  Vasterviks kommun 

BESLUT 

Länsstyrelsen avslår ansökan. 

REDOGORELSE FOR ÄRENDET 

Ni har ansökt om d i s ~ m s  från strandskyddet samt tillstånd enligt gällande land- 
skapsbildsskydd for att få uppföra ett bostadshus på fastigheten Kalsingsö 1 :3 i 
Västerviks kommun. Ansökan avsåg fik början ett läge direkt söder om fastighe- 
ten Kalsingsö 1:8. Som särskida skal för dispens i detta läge anges att den tilltank- 
ta tomten utgör ianspråktagen nark  som inte är allemansrattsligt tillgänglig. lui 
anför vidare att det på ena sidan av denna "lucktomt" iinns bebyggda tomter (fas- 
tigheterna 1:8 och 1:6) och på  andra sidan bergsklippor som inte möjliga att 
vandra i eller ta sig fram över. 

Länsstyrelsen har vid sammanträde 2004-09-21 funnit att den tilltänk~a tomplat- 
sen i dag är allemansrattsligt tillgän_olig samt att ni inte kunnat förete sådana sär- 
skilda skäl som hävs  för att medge dispens. 

Ni vidhåller i yttrande er ansökan om att meddelas dispens för ett bostadshus i 
anslutning till Kalsingsö 1 :8 och anför b1.a. följande. Kalsingsö 1 :3 har en areal på 
ca 25 ha och det bör därför finnas förutsättningar for en permanentbostad. Det 
småskaliga skogs- och j ordbruk som j a; ser framför mig om fastigheten blir per- 
manentbebyggd är bra ur både samhallsekonornisk och miljömässig synpunkt och 
leder till en bättre hushållning. Dangenoni skulle man också bättre "tillgodose 
behov av omiåden för friluftslivet". Under de 30 år som ja; haft inblick i derta 
markområde så har de: inte funnits något fhluftsliv på platsen, undantaget de E 
som har bostäder på intilliggande fastigheter och ev. båtturism. Detta pga. af2 den 
väg som leder till fastigheten inte har h a t  anvbdas av vanliga personbilar man 

=--enbart - _ baktoser-och lhande - -Om. _ _ .  ettp_emivntbo-endekom"vs~il1-sthd _ _ s _ _ kom-- -- - - - - -- - - . -- - -- -- - - - - - -- 
- - -  - ----mer det att medföra en uppnistning atr vägen. Detta skulle medrora att friluftshvet - - - - 

-- 

rar möjlighet att lanavagvn ta sig till VAX och intilliggande fastigheter. Ett siaska- 
ligt jord- och skogsbruk med betesdjur skulle bättre bevara v&:- och djurllvzt på 
piatsen. 
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I yttrandet yrkas dispens för en alternativ placering av bostadshuset (läge 2) enligt 
markering på bifogad karta. Ett antal fotografier har bifogats för att illustrera for- 
utsattnin,oaina för en byggnation i detta läge. Platsen utgörs enligt er av åkermark 
som Zr på vag att växa igen. Marken är dock avskild från vattnet av en vag. Den 
föreslagna byggplatsen avskiljs från vattenlinjen aven genom en bersskant. Ett 
hus kommer därför inte att ses fiån vattnet. Avståndet till vattenlinjen är 200 m. 

MOTIVERING 

För området galler förordnande om strandskydd enlig 7 kap 13 och 14 6 5 miljö- 
balken och förordnandv om landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen i dess 
lydelse före 1975 (numera 7 kap 4 S miljöbalken). Området omfattas av särskilda 
hushål ln ingsbes t~elser  enli- 4 kap 1 och 2 $6  miljöbalken. Detta innebär att 
turismens och filufislivets intressen, främst det rörliga friluftslivets intressen, sär- 
skili ska beaktas vid bedömningen av exploateringsforetag eller andra ingrepp i 
milj ön. Området är också enligt 3 kap 6 5 milj öbalken av riksintresse for naturvård 
och friluftsliv. Lage 2 omfattas dock inte av nksintresse for fXluftslivet enligt 3 kap 
6 5 miljöbalken. Området ingår i länsstyrelsens natwårdsplan, klass 1. 

För aktuellt område har strandskyddet sedan 1965 omfattat land- och vattenområ- 
det intill 300 m nån strandlinjen. Länsstyrelsen har under åren 2002-2004 genom- 
ert en översyn av strandskyddet utmed länets fastlandskust för att bättre anpassa 
suandskyddsornråders lokala avgränsning till de intressen det är avsett att skydda 
och bevara. Ett generellt kriterium som använts som ,gnmd för att fastställa en zon 
på 300 m har varit att området har kända värdefulla natur - och £cilufisvärden eller 
utgör ett större sammanhängande oexploaterat omrade. Faktorer som därutöver 
har påverkat bedömningen har b1.a: varit terrängförhållanden, tillgänglighet, na- 
turtyp och vilken klass de dokumenterade värdena tillhör. Till fdljd av den ge- 
nomforda översynen har strandskyddet nu en starkare stallning då avgränsningen 
numera inte längre kan sagas ha karaktären av ett schablonartat utlagt område. 

För det område som nu är föremål för prövning har värdena ansetts så höga att det 
tidigare strandskyddsområdet på 300 m har bibehållits i det beslut som galler 
from. 2005-01-01. 

För att mecidela strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken kravs särskilda 
skal. En sådan dispens får enligt 7 kap 26 5 endast ges om det är förenligt med 
strandskyddets syfte. 

Syftet med strandskyddet är att i ett lån,osiktigt perspektiv trygga forursättningma 
for allmänhetens friluftsliv och att bevara goda iivsvillkor på land och i vattrn for 

- .- 
djur- och växtlivet. Den omständigheten att ett område nu ä r  av mindre intresse 

- - - 3 
- --Gr nåsot-av snändskyddets syften behöver inte innebära att området kommer att - - -  ,-P- 

vara ointressant i kärnriden (seprop 1097/98:05 Del 1, s. 322). I. 
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BESLUT 

2005-02-25 

LAIVSSTYRELSEN 
KAL= LÄN 

När det galler det forst sökta läget söder om Kalsingsö 118 h rngår  av tillgänglig 
kartmaterial samt inlämnade fotografier att den tilltänkta tomtplatsen idag är alle- 
mansrattslig tillgänglig. Att inom ett område med här gällande riksintressen med- 
oe etablering av ett nytt bostadshus på en direkt strandtomt % uppenbart inte for- u 

enlig med strandskyddets syften och kan darFor inte medges. 

Vad avser läge 2 konstaterar länsstyrelsen ait den nyligen genomforda översynen 
av suandskyddet visar att de allmänna intressena i form av riksintresse for natur- 
vård och rörligt ~ lu f i s l iv  har så stor tynzd i området att ett strandskyddsområde 
på 300 m har bibehålhts. Vikten av att undvika ny strandnära bebysgelse är enligt 
länsstyelsen särkilt stor då det hi3 rör sig om att etablera en ny tomtplats inom ett 
större markområde som är så gott som opåverkat av bebyggelse. 

Den vag som utgör tillfartsväg för Kalsingsö 1 :6 och 1 :8 åberopas som ett särskilt 
skäl for dispens. Vägen är enligt länsstyrels6n inte av den storleken att den i en- 
lighet med forarbetena till miljöbalken medfór att området som ligger på andra 
sidan fiån vattnet räknat saimar betydelse för allmänhetens £nluftsliv. Viigen i sig 
medför därmed inte att det finns särskilda skal for att medge dispens från strand- 
skyddsbesrämmelserna för det hus som ni önskar bygga. Platsen for det planerade 
huset kan inte heller av andra skal anses vara så val avskild från strandområdet att -- 

den saknar betydelse for fnlufrslivet. 

Vid den a w ä w g  mellan allmänna det allmänna intresset av att bibehålla områ- 
det tillgängligt för hlufisliv och ert intresse av att bygga ett bostadshus, Par det 
allmänna intresset anses vaga tyngre. Skal för ats medge dispens fik strand- 
skyddsbestämmelserna finns därmed inte och ansökan ska därfor aven i denna del 
avslås. 

Med denna utzång i ärendet har länsstyrelsen inte funnit skal Iôreligsa att nikrnare 
bereda och pröva ansökan i den ds1 den avser rillsthd enligt gällande landskaps- 
bildsskydd. 

. Detta beslut kan överklagas hos Miljödomstolen, se bilaga. 

C\),' , é- 

Anira Jacobsson 
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