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Jan Hägg
010-2234254
Länsstyrelsen Södermanlands län
Niklas Andersson
611 86 Nyköping

Ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna för Strandstuvikens
naturreservat, Nyköpings kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att medge dispens från föreskrifterna för Strandstuvikens
naturreservat för att beträda område med tillträdesförbud i samband med byggnation av
fågeltorn.
Följande villkor gäller för beslutet:


Beslutet gäller under september månad 2018.



Beslutet gäller för transporter av grus m.m., genom område med tillträdesförbud, till
platsen där fågeltornet ska anläggas.



Tiden för transporterna genom område med tillträdesförbud ska minimeras så långt
möjligt och nödvändig hänsyn ska tas för att minimera störningen på naturmiljön.



Körning på strandängen ska ske med försiktighet och anpassas för att inte orsaka
körskador och liknande. Om körskador och liknande uppstår ska marken återställas till
så ursprungligt skick som möjligt när arbetena är klara.



Eventuella upplag på strandängen ska hanteras så att inga rester av grus och liknade
ligger kvar när arbetet är slutfört.



Kopia av detta beslut ska kunna uppvisas vid eventuell kontroll.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsens funktion för skötsel av natur och naturrum lämnade 2018-07-23 in en ansökan
om dispens från föreskrifterna för Strandstuvikens naturreservat. Ansökan gäller
transporter, under september månad 2018 inom område med tillträdesförbud, i samband med
byggnation av fågeltorn. Till ansökan har en karta som visar sträckningen för de planerade
transporterna bifogats. Länsstyrelsens funktion för skötsel av natur och naturrum har i beslut
daterat 2018-07-03 med diarienumren 521-2888-2018 och 521-2886-2018 beviljats dispens från
strandskyddsbestämmelserna och dispens från reservatföreskrifterna för byggnationen av det
aktuella fågeltornet.
Som särskilda skäl för att bevilja dispens anges bland annat att byggnationen av fågeltornet
ligger i linje med naturreservatets syften då det kommer att kanalisera det rörliga friluftslivet och
tillgängliggöra området på ett bättre sätt för besökare.

Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00 växel

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer
202100-2262

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsadress
FE 98
838 73 FRÖSÖN

Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland
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Motivering till beslutet
Länsstyrelsen ser positivt på åtgärder som kan förbättra tillgängligheten till naturreservatet och
bedömer att den ansökta verksamheten kan ske utan att det motverkar syftet med naturreservatet
eller att naturvärden i övrigt påverkas negativt på ett betydande sätt. Detta gäller under
förutsättning att åtgärderna följer beskrivningen i ansökan och att villkoren i detta beslut följs.
De särskilda skäl för att bevilja dispens som framförs av sökanden bedöms också vara
godtagbara skäl för att medge dispens att utföra tillfälliga transporter kopplade till byggnationen
av fågeltornet genom område med tillträdesförbud.
Länsstyrelsen har i detta fall beslutat att efterskänka prövningsavgiften.
Bestämmelser som beslutet grundas på
I beslutet för Strandstuvikens naturreservat anges, under föreskrifterna som meddelats med
stöd av 10 § naturvårdslagen (1964:822), att det under perioden 1 april till 30 september är
förbjudet att beträda det område som på kartan utmärkts med prickad linje. De aktuella
transporterna kommer att ske över strandängen i nordvästra delen av området med
tillträdesförbud.
Enligt 7 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) får Länsstyrelsen meddela dispens från
föreskrifter som den har meddelat för ett naturreservat, om det finns särskilda skäl. Ett
beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte har
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Ansökan om dispens från bestämmelser i naturreservat är belagd med en avgift på 2300 kr.
I 9 kap. 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd anges följande:
En förvaltningsmyndighet får i det enskilda fallet, med hänsyn till prövningens omfattning,
tillsynsbehovet eller annan särskild omständighet, minska eller efterskänka en avgift som har
beslutats med stöd av denna förordning.
Information
Länsstyrelsen erinrar om de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (1998:808).
Särskilt kan framhållas 2 kap. 3 § där det framgår att alla som bedriver eller avser att
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som kan behövas för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. miljöbalken är den som vidtar en åtgärd alltid skyldig att skaffa sig den
kunskap som behövs och ta sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer
för människors hälsa eller miljön.
Länsstyrelsen förutsätter att ni har fått medgivande från de markägare och andra
nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. Länsstyrelsens beslut ger inte
tillträde till marken utan markägarens tillstånd.
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Detta beslut befriar er inte från ansvaret att ta hänsyn till miljöbalkens övriga
bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning.
Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats och godkänts digitalt av funktionschef Bo Westman med
naturvårdshandläggare Jan Hägg som föredragande.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:
Naturvårdsverket
Nyköpings kommun
Naturreservatspärmarna

Bilaga 1
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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.
Du kan överklaga beslutet

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.
Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska
ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt
namn, adress och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen,
telefonnummer 010-223 40 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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