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611 86 Nyköping

Angående ansökan om dispens från strandskyddet och 
reservatsföreskrifterna inom Strandstuvikens naturreservat, fastigheten 
Arnö 1:3, Nyköpings kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av fågeltorn samt till 
den hörande ramp/stig, på rubricerad fastighet i enlighet med ansökan. Se bilagor.  

Länsstyrelsen meddelar även dispens enligt reservatsföreskrifterna för naturreservatet för 
samma ändamål.

Länsstyrelsen bedömer att det inte krävs ett särskilt tillstånd för åtgärd inom Natura 2000-område 
enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.

Detta beslut kan överklagas till Mark- och Miljödomstolen, Nacka tingsrätt, se bilaga.

Giltighetstid
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte 
har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken).

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser att uppföra en för allmänheten tillgängligt fågeltorn. Byggnaden ska stå i nära 
anslutning till befintlig spång/gångstig samt utanför fågelskyddsområde och betesmark. En 
tillgänglighetsanpassad träramp byggs för anslutning till fågeltornet. Befintlig stig renoveras för 
att skapa bättre framkomlighet. Åtgärden ska utföras under hösten 2018 efter den tid då 
fågelskyddet gäller.

Förhållandena på platsen
Åtgärderna planeras inom ett område som omfattas av utvidgats strandskydd om 300 meter vilket 
föranleder dispens från strandskyddet.  Området omfattas av naturreservatet Strandstuviken samt 
skyddat inom EU:s ekologiska nätverk av skyddad natur, Natura 2000.
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Strandskydd
Enligt 7 kap. 13, 15, 18 a och 18 c 25 §§ MB gäller följande:

13 § Strandskyddet syftar till att långsiktigt
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.

15 § Inom ett strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

18 a § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns 
särskilda skäl och dispensen avser 

1. byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller
2. ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i 7 kap MB än bestämmelserna 

om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av 
någon annan än en kommun.

18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens 
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller 
dispensen avser

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

25 § Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel ska hänsyn tas 
även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten 
som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för 
syftet med skyddet ska tillgodoses.
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Naturreservatets föreskrifter 
I föreskrifterna anges att det är förbjudet att uppföra helt ny byggnad eller anläggning, schaktning, 
utfyllning, eller annan verksamhet som kan förändra områdets topografi ovan eller under 
vattenytan. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att tillgodose 
syftet med naturreservatet. De för störningar mest känsliga delarna av området bör skyddas dels 
genom tillträdesförbud under viss del av året och dels genom anläggning av gångstråk och 
utsiktsplatser t ex fågeltorn, som underlättar för besökare att utnyttja området för friluftsliv och 
naturstudier utan att störa fågellivet.

Natura 2000
Enligt bestämmelserna för Natura 2000 krävs enligt 7 kap. 28a § miljöbalken tillstånd för att 
bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
naturområde som har förtecknats som Natura 2000-område med stöd av EU:s art- och 
habitatdirektiv (1992/43/EEG) eller fågeldirektivet (2009/147/EG).

Motivering till beslutet
Strandskydd
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom strandskyddat
område får inte nya byggnader uppföras eller byggnader ändras så att de kan tillgodose ett
väsentligen annat ändamål än de tidigare har använts till. Inte heller får andra anordningar
eller anläggningar uppföras som hindrar eller avhåller allmänheten eller som väsentligen
försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Om det finns särskilda skäl kan dispens från
bestämmelserna lämnas. I varje enskilt fall görs bedömning om åtgärdens samhällsnytta står
i proportion till eventuell skada på övriga skyddsvärden. 

Särskilda skäl för att medge dispens kan anses finns i rubricerat fall för åtgärden med stöd av 
7kap. 18 c pkt 5 miljöbalken. De aktuella åtgärderna sker för att öka tillgängligheten till området 
för friluftslivet. Åtgärden bedöms inte påverka naturmiljön negativt. Verksamheten kommer inte 
att generera någon hemfridszon. Åtgärden kan därmed anses förenlig med strandskydds- och de 
grundläggande hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. Mot bakgrund av detta anser 
Länsstyrelsen att särskilda skäl för att meddela dispens från strandskyddet föreligger. 

Strandstuvikens naturreservat
I naturreservatets syften ingår bland annat att bevara ett för friluftslivet värdefullt naturområde 
genom att kanalisera det rörliga friluftslivet så att faunan och vegetationen inte blir utsatta för 
störningar eller förslitning och att möjliggöra att området kan utnyttjas för naturstudier och 
forskning. Platsen för åtgärden är beläget intill befintlig spång och utanför fågelskyddsområde och 
befintlig betesmark. Fågeltornet kommer att vara tillgängliga för besökare till reservaten och 
kommer därför att bidra till ett rikt och rörligt friluftsliv. 

I varje enskilt fall görs bedömning om en åtgärd/verksamhets eventuella påverkan på naturmiljön 
står i proportion till områdets skyddsvärden. Länsstyrelsens bedömning är att sökta åtgärder kan 
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ske utan att syftet med naturreservatet motverkas samtidigt som åtgärden ökar tillgängligheten till 
området för friluftslivet. 

Natura 2000
Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna är av så ringa omfattning att ingen betydande 
påverkan på Natura 2000-området föreligger och att tillstånd enligt bestämmelserna för 
Natura 2000 ej behövs för de planerade åtgärderna.

Övrigt
Detta beslut avser endast dispens från strandskyddsbestämmelserna samt dispens från 
naturreservatsföreskrifterna. Åtgärden omfattas även av bygglov vilket behandlas separat. I 
avvaktan på detta beslut får åtgärderna inte påbörjas.

Kontaktperson för Länsstyrelsens förvaltning av naturreservat är Erik
Hjortsberg, tel: 010-223 42 94, e-post: erik.hjortsberg@lansstyrelsen.se

Beslut i detta ärende har godkänts och fattats digitalt av tf enhetschef Elisabet Sandin med 
naturvårdshandläggaren Raimo Laurila som föredragande. 

Kopia till:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se
Nyköpings kommun, bygglov@nykoping.se

Bilagor:
Hur man överklagar
Ansökningshandlingar

.
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Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till 
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping. Du kan även skicka in 
överklagandet via e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att 
länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas 
vidare till domstolen.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till 
att du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt


Skriv också följande uppgifter:
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till 

dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior 
på dessa.


