Hela Sverige Ska Leva

Synpunkter från Länsbygderådet i Blekinge i anledning av förslag till ändrat
strandskydd
Samtidigt som regeringen har haft en pågående utredning om ändring av lagstiftningen inom
nuvarande strandskydd har Länsstyrelserna haft en möjlighet att, utifrån varje läns ambition,
utöka nu gällande strandskydd från 100 meter till 300 meter. I flera län har denna process
påbörjats och så har skett i Blekinge.
Utifrån denna möjlighet har Länsstyrelsen i Blekinge län initierat en utökning av gällande
strandskydd på 100 meter till att utökas till 300 meter till en början med inriktning på
Karlskrona kommun. Avsikten har varit att även övriga kommuner i länet ska omfattas av
ändringen.
Karlskrona kommunbygderåd har i remissvar till Länsstyrelsens förslag anfört följande
synpunkter som är adekvata även i de förslag som presenterats av den utredning om ändring
av strandskyddet som nu ligger ute som en remiss. Länsstyrelsen har inte återkopplat till
remissvaren eller fattat beslut i ärendet.
Synpunkterna, som Länsbygderådet i Blekinge ställer sig bakom, lämnas till Hela Sverige att
hantera på det sätt som man finner bäst i sitt remissvar till regeringen.


Utöver allt annat saknas en fokusering på hur Hela Sverige Ska Leva. Det måste till en
samverkan mellan myndighet, markägare och de som vill leva, verka och besöka våra
olika delar av Sverige.



Många områden t ex längs med kuster och runt sjöar är idag klassade som riksintresse
för bl a naturvård och friluftsliv. Dessa områden har redan ett starkt skydd för
bebyggelse och ändrade livsvillkor för växt- och djurliv. På riksintresseområden finns
därför ingen anledning att lägga ytterligare skydd.



Det finns idag gällande lagstiftning på vad som är skyddsvärt inom strandskydd t ex
natur, miljö- och kulturområde. Det finns ingen anledning att skapa än mer
inskränkande lagstiftning.



Enligt miljöbalken (1998:808) 7 kap 14§ får Länsstyrelsen i enskilda fall besluta om
att utvidga strandskyddsområden om det behövs för att säkerställa något av
strandskyddets syften. Då dessa syften i de flesta fall är reglerade i specifik
lagstiftning måste det finnas en exemplifiering av vad enskilda fall kan bestå av.
Risken finns annars att det blir en godtycklighet mellan länen.



Det behövs en förfining och definiering av vad som räknas som sjöar och vattendrag
för att undvika en diversifiering eller godtycklighet hos Länsstyrelserna. Om nu
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ansvaret ligger kvar där. Kanske kommunerna med definieringar är den rätta
beslutsfattaren.


Ge möjlighet för en levande landsbygd genom att se Sverige i dess olika perspektiv.
Varje län har olika förutsättningar och måste få tillväxt och utveckling utifrån detta
utan att tumma på gällande regelverk.



Låt kommunerna tillsammans med mark- och skogsägare, utifrån gällande
lagstiftning, ta ett större ansvar för boende och utveckling. Ge möjligheter till
ingripande från Länsstyrelserna när lagstiftningen inte följs.



Låt Länsstyrelserna ingripa när man inte följer lagstiftningen inom t ex miljö,- kulturoch naturvårdsområdena.



Skapa inte fler hinder för en utveckling på landsbygden och i skärgården. Dagens
restriktioner är i många fall hämmande.



Kontrasterna mellan storstäder, där det byggs strandnära, och våra mindre orter i
Sverige är markant. Det går att bygga Nacka Sjöstad i Stockholmsregionen men det är
stört omöjligt att få bygglov i närheten av våra sjöar, som är många i vårt land, utanför
tätorterna i t ex Blekinge, Småland, Västergötland, Jämtland m fl.



Förslagen till förändring går i många fall ut på remiss till alltför få av dem som är
lokalt eller direkt berörda. Enskilda markägare hörs sällan, vilket gör att möjligheter
till kompromisser sällan eller aldrig diskuteras.



Tänk efter länge och låt Hela Sverige Leva

Sammanfattning av tankar från Karlskrona Kommunbygderåd
Marie-Louise Svensson sekreterare
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