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Inventering av strandskydd i Ystads kommun
Inventering gjordes av havsstränder i Ystads kommun våren och sommaren 2013. Extra fokus
lades på Svarte och Nybrostrand. Eftersom dessa stränder har bebyggelse tätt inpå
strandskyddets gränser är dessa strandskyddsområden mer utsatta. En inventering av
strandskyddet på havsstränder ska även göras i Simrishamns kommun nästa år. Även andra
vattendrag, såsom åar, sjöar osv innefattas generellt av ett strandskydd på vanligen 100 meter.

Lagar
Det finns två huvudsyften med strandskyddet vilka, enligt 7 kap 13§ Miljöbalken, är att:
1. Trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden
2. Bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
I kapitlet 7 i Miljöbalken framgår även de förbud som inte får överträdas på strandskyddat
område. Inga anläggningar, byggnader, anordningar eller åtgärder som inkräktar på
strandskyddets syften är tillåtna. Det framgår också att dispens från strandskyddet går att söka
hos kommunen.

Överträdelser mot strandskyddet
Vid inspektionstillfällena upptäcktes en del överträdelser mot strandskyddet. Några exempel
var att staket var uppsatta utan beviljad dispens. Små trappor från fastighetsgränser in på
strandskyddsområden saknade också dispenser. Vi fann en anlagd gräsgång från tomtgränsen
ut på strandskyddat ängsområde, samt att några hade klippt gräset en bra bit in på
strandskyddet.
Miljöförbundet uppmärksammade även några få överträdelser av
strandskyddet som redan involverar plan och bygg och där beviljad dispens saknas.
Det gemensamma för de flesta upptäckter är just att det nallats på det angränsande
strandskyddsområdet intill eller inom fastigheten. Detta inger en känsla av att det
ianspråktagna området utgör privat område och hindrar därmed allmänheten från att vistas
där. Dessutom finns risken att livsvillkoren för djur- och växtliv har förändrats.
Det påträffades även anläggningar (små uteplatser, båtupptagningsplatser och dylikt) som inte
ligger i direkt anknytning till någon bostad. Dessa anläggningar bryter mot strandskyddet och
dispens för dessa finns inte enligt Samhällsbyggnad i Ystads Kommun.
Efter samtal med samhällsbyggnad har vi rett ut vilka upptäckter som inte har någon beviljad
dispens. Därmed kan vi nu gå vidare med dessa ärenden för att komma till rätta med det som
strider mot strandskyddets lagar.
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