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SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTIET Kommt:nstvrelsens förvaltning 

Sammanträdesdatum Ink. 2013 -03- 2 O 
2013-03-12 

§ 26 Remiss angående utvidgat strandskydd i Västmanland, från 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, 

INLEDNING 
Som en del av översynen av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken ingick att 
länsstyrelserna före utgången av 2014 ska genomföra en översyn av en del av 
strandskyddet som handlar om utvidgningen från100m (generella strandskyddet) 
till 300 m. I Sala kommun har det utvidgade strandskydd hittills gällt endast utefter 
Dalälven. 

I förslaget till utvidgat strandskydd i Sala kommun kvarstår det gamla området 
utefter Dalälven i stort sett. Nytillkommet område är Fläcksjöns västra och södra 
stränder med anslutande delar i inlopp och utlopp. Hönäs och Näs byar är 
undantagna. Där gäller det generella strandskyddet fortfarande. Likaså gäller 
fortfarande, det generella strandskyddet ut i sjövattnet. 

Beredning 
Se förslag till beslut 2013-03-04, bilaga 1. 

Magnus Gunnarsson föredrar ärendet 

BESLUT 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar, 

att uppdra till förvaltningen att ta fram ett reviderat yttrande, samt 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens för beslut. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Remiss från Länsstyrelsen, Utvidgat strandskydd i 
Västmanland 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Kommunstyrelsen föresläs besluta att tillstyrka förslaget till"utvidgat 
strandskydd i Västmanland" i enlighet med föreliggande utredning med de 
förslag på kompletteringar som givits på östra sidan Fläcksjön. 

SAMMANFATTNING 

Som en del av översynen av nu gällande Strandskyddslag ingick att 
länsstyrelserna före utgången av 2014 ska genomföra en översyn av bland 
annat det utvidgade strandskyddet. Den del av strandskyddet som handlar om 
utvidgningen från100m (generella strandskyddet) till 300m. I Sala kommun 
har detta utvidgade strandskydd hittills gällt endast utefter Dalälven. 

I förslaget till utvidgat strandskydd i Sala kommun kvarstår det gamla området 
utefter Dalälven i stort sett. Nytillkommet område är Fläcksjöns västra och 
södra stränder med anslutande delar i inlopp och utlopp. Hönäs och Näs byar är 
undantagna. Där gäller det generella strandskyddet fortfarande. Likaså gäller 
fortfarande, det generella strandskyddet ut i sjövattnet. 

BAKGRUND 

När den nya strandskyddslagen arbetades fram ingick det som en förutsättning 
att det även genomfördes en översyn av det utvidgade strandskyddet. Dels för 
att pröva om 300 meters skyddszonen fortfarande fyllde den funktion som 
ursprungligen var tänkt, sett ur dagens perspektiv. Dels för att med 
utgångspunkt frän ny kunskap framförallt om naturvärden och nya klassningar, 
pröva om det kan finnas anledning att föreslå nya områden. 

En fullständig inventering har därför genomförts av länsstyrelsen för att 
kartlägga de kvarvarande naturvärdena utefter länets vattendrag sektion för 
sektion och lägga samman resultatet med de klassningar som finns för vissa 
vattendrag med knytning till biologiska värden i stränder och vattenmiljöerna. I 
sammanhanget har dessutom förekommande bebyggelser på stränderna 
kartlagts och bedömts utifrån täthet. Så kallad sammanhållen bebyggelse 
(bebyggda ytor från flera (minst tre) fastigheter som hänger ihop, eller 
avgränsas av väg, och vars yta är minst 10 000 m2), har utelämnats. Där 
kvarstår det generella strandskyddet. 
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För Fläcksjöns västra strand som föreslås få ett utvidgat strandskydd ligger 
grunden för förslaget om utvidgning i de naturvärden som framkommit i olika 
inventeringar som skogsstyrelsen låtit genomföra, främst. Det handlar om den 
genomförda Nyckelbiotopsinventering gällande all privat mark och som 
resulterade i ett antal delområden med höga skogliga värden knutna till 
strukturer viktiga för biologisk mångfald. skogsstyrelsen har sedan under åren 
gått vidare med skydd i olika former av delar av dessa områden. Flera kvarstår 
dock att förstärka genom avtal eller genom ett utökat hänsynsarbete i 
brukandet av skogarna. Där förväntas naturvärdena öka framöver. 
Vattenmiljöerna har även klassats som nationellt värdefulla för naturvården och 
internationellt viktiga inom Natura 2000 nätverket och som Ramsarområde. De 
här sammanvägda värdena har resulterat i att området fallit ut som ett område 
där ett utvidgat strandskydd kommer att bygga på de biologiska värdena 
framöver och motiverar detta. Viljeinriktningen i det utökade strandskyddet 
ligger just i att tydliggöra biologiska värdena och deras värde för friluftslivet 
inte minst, att bygga på. Men strandskyddet har inte verkan på pågående 
markanvändning. Här är lagstiftningen tydlig och det har gjorts ett särskilt 
undantag för näringarna. 

I och med att kommunerna får förslagen på utvidgat strandskydd presenterat 
och med möjlighet att komma med synpunkter går det att påverka förslaget i 
båda riktningarna. Förslaget som det ligger nu kan ses som välavvägt i så måtto 
att det kommer att bidra till att tillsammans med markägarna öka det biologiska 
innehållet i strandområdena och säkra de värden som redan idag finns. 

Men det ger också möjlighet att tillföra ytterligare delområden som idag är 
viktiga att säkra både ur ett brukarperspektiv och ur ett bioiogiskt perspektiv. 
Den östra sidan av Fläcksjön är den idag mest bebyggda sidan med byar som 
kyrkbyn och Vevde förutom utspridd bebyggelse. Både i form av utflyttade 
bruknings centra och egnahem/fritidshus. Men det är också på den östra sidan 
tillsammans med storängen söder om sjön som vi har ett sammanhängande 
landskap med betade strandängar med olika värden beroende på tillgång av 
betande djur. För att för framtiden öka möjligheten att beta strandängarna 
(eftersom ängarna på östsidan inte lämpar sig för slåtter) och bibehålla eller till 
och med öka biologiska värden och attraktionskraften visavi besöksnäringen 
(turism), behöver strandängarna kunna betas med djur. Betande djur behöver 
utrymme både för egen del och gentemot omgivande bebyggelse. Exempelvis ny 
bebyggelse inom strandzonen på 300m kan helt eller delvis omöjliggöra skötsel 
av strandängarna med betesdjur ur exempelvis allergisyn punkt. Eftersom 
ängarna inte går att sköta med slåtter på ett kostnadseffektivt sätt kommer då 
ängarna att få lov att lämnas och ganska snart växa igen. 

Svartådalen i sin helhet har även genom Svartådalens bygdeutvecklings 
verksamhet och projekt allt mer ökat i attraktionskraft för turismen. Här ska 
främst nämnas den båtburna turismen med kanotpaddling som ett exempel. 
Attraktiva stränder fria från allt för mycket bebyggelse har här mycket stor 
betydelse. 

Av den anledningen ser kommunen gärna att det utökade strandskyddet som 
föreslås för Fläcksjön kompletteras med fyra avgränsade delområden på den 
östra sidan sjön (se karta). 
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BEDÖMNING 

Det föreslagna utvidgade strandskyddet kan medföra restriktioner i 
markanvändningen. I Fläcksjöområdet finns redan idag ett flertal olika skydd 
för att säkerställa den biologiska mångfalden. Strandskyddet måste komplettera 
detta skydd och inte motverka det utvecklingsarbete av Svartådalen som pågår. 
Exempelvis kommer strandbeten att få ett förstärkt skydd med ett utvidgat 
strandskydd vilket är bra medan ny exploatering försvåras. Det är viktigt att 
övriga delar av utvecklingsarbetet såsom turismsatsningar inte hämmas av 
strandskyddet utan att det ges möjligheter att öka tillgängligheten för 
allmänheten att varsamt vistas i denna miljö. 

Med ett differentierat strandskydd på den östra sidan går det också att bibehålla 
men även ytterligare öka attraktionskraften på besökande turister och i 
regionen boende som vill uppleva ett levande landskap med höga värden. Detta 
gynnar den bygdeutveckling som pågår i Svartådalen nu och på lång sikt. 

I utredningen föreslås strandskyddet bli kvar utefter Dalälven med justeringen 
att Forsbo gård med omgivande bebyggelse tas ur det utvidgade strandskyddet 
och återgår till generellt strandskydd 100m. Förändringarna kommer att 
innebära förenkling av byggande i detta bebyggelseområde. Detta bedöms vara 
en förbättring mot nuvarande förhållanden. 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

BILAGA 

Karta från remissen "Sala D område 2" 

KOPIA 

Akten 

ÖVRIGA UPPL YSNINGAR 
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• Länsstyrelsen W Västmanlands län 

Sala C Område 2 

Områden med utvidgat 
strandskydd upp till 300 meter 
i Västmanlands län 

Tillhör Länsstyrelsens remiss 
Dnr 511-4985-12, 2013-12-14 

Generellt strandskydd inom 1 00 meter från strandlinjen 
gäller där det inte är upphävt genom särskilt beslut. 
Strandskyddet regleras i miljöbalken kap. 7. 

Kartan visar var strandskyddsområdet är utvidgat, 
dvs där strandskyddsområdet omfattar ett avstånd 
från strandlinjen som överstiger 1 00 meter, och som mest 
300 meter. Strandlinjens läge varierar med 
medelvattenståndet och visas som den anges i 
fastighetskartan. Kartans definition av strandlinjens läge 
är enbart vägledande. 

Teckenförklaring 

~">S Utvidgat strandskydd 100-300 m 

~~<:: Strandskydd 0-100 m 

c:J Kommungräns 

-- Strandlinje 

- Byggnad 

Område med detaljplan inom 300 m 

:0;:-:; Områdesskyddat område 


