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Ansökan om strandskyddsdispens för stängsling av hagar
Knarrnäs 1:1, Velamsund 1:1
Beslut
1

Dispens från strandskyddsbestämmelserna ges för stängsling inom strandskyddat
område på fastigheterna Knarrnäs 1:1 och Velamsund 1:1 enligt bilaga 1 till
tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2017.

2

Antalet stängselgenombrott ska vara lika många som de markeringar som finns i bilaga
1 till tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2017.

Giltighetstid
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet
vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken).
Lagstöd
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 1, 3 § och 7 kap 18b §, 18c § punkt 5 miljöbalken
samt enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens delegationsordning punkt M 45.

Skäl till beslut
Åtgärderna är dispenspliktiga enligt 7 kap 15 § miljöbalken. För att få strandskyddsdispens
krävs att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften och att s.k. särskilda skäl finns.
Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till
strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv.
Särskilda skäl är t.ex. att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften, eller att området måste tas i anspråk för att tillgodose
ett angeläget allmänt intresse. Vid en prövning av strandskyddsdispens ska en avvägning
göras mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse att ta området i anspråk.
Särskilt skäl enligt miljöbalken
Särskilda skäl finns enligt 7 kap 18c § punkt 5 – området behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett allmänt angeläget intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Enligt
naturreservatets skötselplan ska områdets natur- och kulturvärden bevaras. Skogsbetet är
en del av den tidigare markanvändningen som kan återupptas i och med stängslingen av
området liksom att hävda de öppna områdena med bete.
Påverkan på strandskyddets syften
Stängslingen innebär att den betesgynnade floran och faunan i området kan bevaras och
utvecklas. Genom relativt täta stängselgenombrott tryggas allmänhetens tillgång till
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beteshagarna. Åtgärden som dispensen avser bedöms därför vara förenlig med
strandskyddets syften.
Den fria passagen längs med stranden enligt 7 kap 18f § miljöbalken säkerställs genom att
stängselgenombrott finns.
Strandskyddslagstiftningen innebär en stor restriktivitet i dispensgivning i och med att
strandskyddet är ett allmänt intresse som väger tungt. En inskränkning i enskilds rätt får
enligt 7 kap 25 § miljöbalken samtidigt inte gå längre än vad som krävs för att tillgodose
syftet med strandskyddet. Det enskilda intresset som reservatsföreskrifterna och
skötselplanen i detta fall innebär bedöms därmed väga tyngre än det allmänna intresset för
strandskydd. Stängslingen innebär inte en sådan inskränkning i det rörliga friluftslivet att
den inte kan tillåtas. Växt- och djurlivet för betesgynnade arter kommer att ha möjlighet att
utvecklas positivt inom det stängslade området.

Ärendet
Park- och naturenheten i Nacka kommun har sökt strandskyddsdispens i efterhand för den
del av det befintliga stängslet som uppförts inom strandskyddat område inom Velamsunds
naturreservat. Stängslet har utrustats med flertalet stängselgenombrott för att
tillgängligheten för allmänheten ska bibehållas. Stängslingen har utförts för att bibehålla
och utveckla områdets kultur- och naturvärden då de öppna markerna och skogen hävdas
genom bete. Bedömningen är att åtgärden är dispenspliktig och att strandskyddsdispens
krävs samt att det finns möjlighet att bevilja dispens i efterhand för den del av stängslet
som ligger inom strandskyddat område.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2017-01-10
Bilaga 1 Flygbilder med stängslet markerat
Bilaga 2 Fastighetens läge med naturreservatet samt strandskyddsområdet markerat

Beslutsgång
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutade i enlighet med enhetens
förslag till beslut.
-----Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot.
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha kommit in
inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
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