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Inbjudan till möte om strandskyddet 
 

För ett tag sedan fick länsstyrelserna i uppdrag från regeringen att se över det 
utökade strandskyddet – det vill säga det som är över 100m. Länsstyrelsen i Kalmar 
har nu arbetat fram ett förslag på nytt strandskydd för Västerviks kommun – och 
det berör både kust och insjöar. Länsstyrelsens förslag utgår ifrån att skydda djur- 
och naturvärden samt allmänhetens tillgänglighet.  
 
Längst kusten och på öarna innebär förslaget i vissa fall en minskning från dagens 
300m. Men vid de större insjöarna så finns förslag på ökning från 100 till (på vissa 
ställen) 300m.  
 
I dialog med länsstyrelsen märker vi att synpunkter på förslaget bör beröra 
endast ett mindre avgränsat område. Av den anledningen bjuder vi in till 
möte om strandskyddet där du får tid att titta på det område som berör dig 
och arbeta fram ett förslag på nytt strandskydd, samt en argumentation för 
detta.  
 
Vi kommer ha med oss kartor – länsstyrelsens förslag och ett formulär där du kan 
skriva ner dina synpunkter. Efter mötet kan du själv skicka dina synpunkter till 
länsstyrelsen – och samtidigt tar vi med oss de när vi ska arbeta fram Västerviks 
kommuns svar till länsstyrelsen.  
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Vi kommer att vara på plats mellan 18:30 och 20:30 på följande platser och dagar.  

1/10 Edsbruk - Bruksgården 

2/10 Odensvi – Odenskans 

3/10 Västervik – Kommunhuset  

8/10 Blankaholm - Skolan 

9/10 Loftahammar – Biblioteket 
 
Mötena startar med en kort introduktion. Från Västerviks kommun kommer två 
personer närvara för att hjälpa dig.  
 
Om du känner dig berörd – eller om du känner någon som berörs – ta er tid och 
kolla på kartan för ert område och kom med synpunkter.  
 
Vi bjuder på frukt!   

Välkommen!  
 
 
Miljö och byggndskontoret & 
Enheten för Samhällsbyggnad 
Västerviks kommun 

 
Frågor kan ställas till Lotti Jilsmo, landsbygdsutvecklare – 0490-254170 eller 
lotti.jilsmo@vasterik.se 
 

 

Läs mer 

Vad är strandskydd? 
Strandskydd är enligt miljöbalken ett områdesskydd som syftar till att trygga 
allmänhetens tillgång till strandområden samt värna strandmiljöns livsmiljöer för 
växt- och djurliv.   

Kan man bygga inom strandskyddet? 
Som privatperson och/eller fastighetsägare får du inte vidta åtgärder som hindrar 
eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden. Inom strandsskyddsområdet 
får du inte bygga eller göra anordningar som utökar tomtplatsen eller din privata 
zon. Du får inte heller försämra för växter och djur.  
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Vill du bygga något inom strandskyddsområde så kan du ansöka om dispens. Du 
kan till exempel få dispens för att bygga en brygga eller ett förråd om du har 
godtagbara skäl. Åtgärden får inte försämra för friluftslivet eller för djur och växter. 
 
Det finns vissa åtgärder som du får göra utan dispens, till exempel renovera hus. 
Särskilda regler gäller för dem som bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk och 
fiske.   

 

Vad krävs för att få dispens?  
De särskilda skälen till att få strandskyddsdispens är: 

• platsen är redan ianspråktagen (till exempel som privat tomt eller industritomt) 
• platsen är väl avskiljd från stranden av en större trafikerad väg, järnväg eller 

annan exploatering 
• byggnaden eller anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vatten och 

man kan inte placera byggnaden eller anläggningen utanför området 
• byggnaden eller anläggningen behövs för att utvidga pågående verksamhet och 

det är inte möjligt att göra det utanför området 
• platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet 
• platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 

intresse 
 

Vad spelar din insats för roll? 
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag på nytt strandskyddsområde som nu är ute 
på remiss.  
* Om du har planer på att någon gång i framtiden bygga på en fastighet nära 
vatten, så är detta en möjlighet för dig att påverka den processen redan idag.  
Kanske kan du argumentera för det räcker med 100 m strandskydd på platsen? Och 
på så sätt slippa att ansöka om strandskyddsdispens när du senare vill bygga. Det 
kan i så fall underlättat processen för att just det projektet ska kunna komma till 
stånd.  
* Om du har observerat djur- natur- eller friluftsvärden som behöver skyddas 
så är detta en möjlighet för dig att få dessa uppmärksammade. Kanske är det 
nödvändigt med ett utökat strandskydd för att friluftslivet ska ha tillgång till 
platsen? Eller för unika fåglar eller växter ska kunna vistas på platsen. Använd då 
denna möjlighet att tycka till om strandskyddsförslaget.  
 

Läs länsstyrelsens förslag till nytt strandskydd på länsstyrelsens 
hemsida - http://www.lansstyrelsen.se/kalmar 
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Området som är markerat med rosa är det som finns med i förslaget. 
 
 
 


