Yttrande
2014-03-10

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 220 67
104 22 Stockholm

Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Ekerö kommun
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Bakgrund
Länsstyrelsen beslutade 1999 om ett utvidgat strandskydd i Ekerö kommun
med stöd av bestämmelser i miljöbalkens dåvarande lydelse. Genom den
övergångsbestämmelse som trädde i kraft vid ändringarna i strandskyddsbestämmelserna 2009, så upphör tidigare beslut om utvidgat strandskydd att
gälla den 31 december 2014, om inget nytt beslut fattas.
I stora drag föreslår Länsstyrelsen att det nuvarande utökade strandskyddet för
Ekerö kommun ska fortsätta gälla även efter den 31 december 2014. I förslaget
föreslås en utökning i vattnet vid Kärsödragsviken och Menhammarsviken,
samt en återgång till 100 meter inom några få platser i anslutning till tätorter.
Dessutom har gränserna marginellt justerats till vinkelrätt mot befintlig
strandlinje. Som skäl till det fortsatta utvidgade strandskyddet har
Länsstyrelsen refererat till författningskommentarerna. Vidare konstaterar
Länsstyrelsen i sitt förslag att Stockholms län i ett nationellt perspektiv är
högexploaterat, men att delar av skärgården delvis har samma problem som
glesbygdsområden i övriga landet.
Ekerö kommuns synpunkter på ett förslag till beslut om utvidgat
strandskydd för Ekerö kommun
Ekerö kommun vill uppmärksamma Länsstyrelsen på att hela kommunen
utgörs av öar och att strandskyddsbestämmelserna och dess tillämpning har
mycket stor inverkan. Bebyggelsetrycket i kommunen är mycket varierat och
stora delar av kommunen består av glesbygdsområde med låg efterfrågan på
mark. Stora delar av kommunen omfattas av annat skydd av naturen och
friluftslivet såsom t.ex. biotopskydd, natura 2000 och riksintresseområden.
Ekerö kommuns grundinställning är att det generella skyddet på 100 meter
tillräckligt tillgodoser syftet med strandskyddsbestämmelserna och dessutom
finns en väl utbredd medborgerlig förståelse och respekt vilket stärker dess
efterlevnad.
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Kommunen anser att en utökning endast ska användas i undantagsfall eller i
vart fall som författningstexten anger ”i det enskilda fallet”, framförallt inte
omfatta ett beslut som gäller en hel kommun. Som det framgår i förarbetena
till ändringen i strandskyddsbestämmelserna 2009, syftar de nya reglerna till
en skärpning för att få utvidga ett strandskyddsområde.
Länsstyrelsens förslag till beslut innehåller den maximala utökningen på 300
meter. Kommunen anser att det finns åtskilliga områden enligt förslaget där
syftet med bestämmelserna kan uppnås med ett mindre område/alternativt ett
kortare avstånd. Kommunen vill poängtera att bestämmelserna ska användas
för att säkerställa de syften lagen avser och inte användas som ett generellt
skydd av djur och natur.
Kommunen vill också särskilt uppmärksamma Länsstyrelsens tillämpning av
prövning av kommunens beslut. Länsstyrelsen tillämpning har kraftigt
förändras genom åren, och idag upphävs beslut inom detaljplaner som vid dess
antagande avsåg att medge bryggor och sjöbodar.
Ekerö kommun anser inte att ett utökat strandskydd på land i tätorterna är
befogat, endast i välgrundade enskilda fall kan det utökade strandskyddet
accepteras.
Sammanfattningsvis anser Ekerö kommun att Länsstyrelsens nuvarande
tillämpning i prövningen av kommunens beslut om dispenser saknar grund
och därför är oacceptabel. Vidare anser Ekerö kommun att ett utökat
strandskydd inte i något avseende är motiverat för vår kommun och därför
också är helt oacceptabelt.
För Ekerö kommun

Peter Carpelan
Kommunsstyrelsens ordförande
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