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C/o Mikael Gemsiö
Ytterbo 1
611 95 NYKÖPING

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund överklagar
länsstyrelsens beslut 2016-03-31, dnr 403-1789-2016.
I sitt beslut att avslå vårt överklagande hänvisar länsstyrelsen till 4:17 PBL och
skriver att kommunens beslut att upphäva strandskyddet inom vattenområdet inte
strider mot tillämplig lagstiftning. Det står inget mer. Det framgår inte om/hur
länsstyrelsen har tillämpat bestämmelsen.
4:17 PBL: Kommunen får i en detaljplan upphäva strandskydd för ett område
- om det finns särskilda skäl för det och
- om intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset.
- 7:18 miljöbalken ska tillämpas.

Särskilda skäl: 7:18 miljöbalken räknar upp de särskilda skäl som får beaktas i
frågor om upphävande av strandskydd. I vårt överklagande till länsstyrelsen
hävdade vi att inget av de särskilda skälen är giltigt. Det gör vi fortfarande. Vilket
eller vilka särskilda skäl har länsstyrelsen beaktat? Vilket eller vilka särskilda skäl
anser länsstyrelsen att kommunen har beaktat? Men – länsstyrelsen skriver bara att
kommunens beslut inte strider mot tillämplig lagstiftning.
Intresseavvägningen: Varken av kommunens eller av länsstyrelsens beslut framgår
det om någon har gjort någon bedömning av vilket intresse i det avgränsade
vattenområdet utanför vassområdet som väger tyngst. Ändå har kommunen upphävt
strandskyddet där. Och – länsstyrelsen skriver bara att kommunens beslut inte
strider mot tillämplig lagstiftning.
7:18 miljöbalken: Har länsstyrelsen tillämpat 7:18 MB eller förbisett att det måste
finnas särskilda skäl och en intresseavvägning som talar för ett upphävande av
strandskyddet i det avgränsade vattenområdet utanför vassområdet?
I fråga om naturvärdena i vassområdet och det utanförliggande vattenområdet
hänvisar vi till våra båda yttranden till kommunen och vårt överklagande till
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länsstyrelsen. Kommunen har upphävt strandskyddet i vattenområdet utan att det
finns särskilda skäl och utan att det finns en intresseavvägning som talar för ett
upphävande.
Vi yrkar att domstolen undanröjer länsstyrelsens beslut och ändrar kommunens
beslut så att strandskyddet inte upphävs i den del av vattenområdet som vi har
avgränsat på den i ärendet bilagda kartan.
Nyköping den 11 april 2016.
För Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund.

Mikael Gemsiö
Ordförande

Per Öhrling
Styrelseledamot

