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Upphävande av strandskydd inom fastigheten Skårby 
3:4, Kungsbacka kommun

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar att det området som har markerats på bifogad karta inom 
fastigheten Skårby 3:4 inte längre ska omfattas av strandskydd.

Hur beslutet får överklagas
Detta beslut kan överklagas skriftligt till Regeringen. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas 
till Länsstyrelsen i Hallands län, som måste ha fått skrivelsen inom tre veckor från den dag då ni 
fick ta del av beslutet. I annat fall kan överklagandet inte tas upp för prövning. Av 
överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagats och den ändring i beslutet ni begär. 
Ni bör också ange varför beslutet ska ändras. Finns handlingar eller annat till stöd för 
överklagandet bör dessa bifogas. Överklagandet får gärna skickas per e-post till följande adress 
halland@lansstyrelsen.se. För en part som företräder det allmänna räknas överklagandetiden om 
tre veckor från den dag då Länsstyrelsens beslut meddelades.

Redogörelse för ärendet
Kungsbacka kommun (sökande) har ansökt om att Länsstyrelsen ska upphäva strandskyddet 
inom område vid bäck inom fastigheten Skårby 3:4 i Kungsbacka kommun. Ansökan inkom den 
28 augusti 2019. Anmälan kompletterades 26 september 2019.

Av sökanden redovisade skäl för strandskyddsupphävande
 Längs vattendraget finns ett lågt träd- och buskskikt främst bestående av al och 

björk. För övrigt består området av brukad åkermark.
 Vattendraget har inom vid aktuella området karaktären av ett rätat dike. Bredden 

varierar och är som mest 2 m. Snittdjupet vid medelvattenföring uppskattas till 3 
dm.

Skäl för beslutet
Tillämpliga bestämmelser m.m.
Enligt 7 kap. 18 § 1 st. 2 p. miljöbalken (MB) gäller följande.
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Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett område, om 
strandskyddet gäller vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och områdets betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften är liten.

Enligt 7 kap 18 § stycke 2 MB gäller att: 
ett upphävande enligt första stycket punkt 2 får endast göras om sjöns vattenyta har en storlek 
som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två 
meter eller smalare.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Enligt 7 kap 18 f § första stycket MB gäller att:

Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som 
behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage 
för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en 
sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade 
byggnadernas eller anläggningarnas funktion.

Länsstyrelsens bedömning
Vattendragets storlek
Vattendraget omfattas enligt Länsstyrelsens bedömning av storlekskriteriet i 7 kap. 18 § stycke 
2 MB; vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare.

Områdets betydelse för strandskyddets syften
Området består i huvudsak av brukad åkermark. Länsstyrelsen bedömer att området saknar höga 
biologiska värden samt värden för friluftslivet. Naturmiljöer närmast intill ett vattendrag bildar 
ett omfattande nätverk av spridningskorridorer och bidrar till att upprätthålla en grön 
infrastruktur. Vidare kan aktiviteter förknippade med till exempel ny bebyggelse skada 
vattenmiljöerna. Inom området närmast intill bäcken bör strandskyddet inte upphävas. 
Strandskyddet bibehålls 10 meter utmed bäcken 

Länsstyrelsen bedömer mot denna bakgrund att strandskyddet kan upphävas inom området 
enligt bilaga 1.

I handläggningen av detta ärende har miljövårdsdirektör Per Leander varit beslutande och 
miljöhandläggare Lars Andersson varit föredragande. 

Per Leander

Lars Andersson
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Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilaga
1. Karta över upphävande av strandskydd

                                    

Kopia
Kungsbacka kommun, info@kungsbacka.se

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Naturskyddsföreningen Halland, C/o Anders Tullander, anders@tullander.se
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