
Mer information om samråd 

Grävning, tippning och fyllning utanför tomtplats (hemfridszon) kräver alltid samråd. Sam-
rådsplikten gäller till exempel anläggande av filterbädd, jordvärme och kabeldragning. 

Mindre åtgärder, till exempel anordnande av kortvariga arrangemang såsom vigsel, val-
borgsbål och tävling samt mindre ingrepp i vegetation för att till exempel ta bort grenar som 
riskerar att ramla ner och skada förbipasserande kräver inte samråd men bland annat föl-
jande måste beaktas: 

 Biologiskt nedbrytbara hydrauloljor bör användas i maskiner så att effekten av eventuellt
oljespill på vattenmiljöer och grundvatten begränsas.

 De eventuella skador som uppkommer på marktäckande lager återställs med försiktig-
het när arbetet är färdigt.

 För att skydda sanddyner längs kusten mot slitage bör ingen verksamhet ske inom
dessa, eftersom de är ett erosionsskydd.

 Vid arrangemang på stranden ska passage längs vattnet med en bredd om minst 5 meter
finnas.

 Vid ingrepp i vegetation ska hänsyn tas till fåglars och andra djurs uppfödningsperioder.

Observera att större ingrepp i vegetation kan kräva dispens eftersom växt-och djurlivet kan 
påverkas väsentligt. 

Kontakta kommunen om ni har frågor om strandskyddssamråd behövs eller ej. 

För handläggning av ärenden som kommer in från och med den 1 januari 2022 tas en avgift 
på 9 600 kronor ut enligt kommunfullmäktiges beslut från den 21 november 2019, § 216 (si-
dan 28, punkten B6) om taxor enligt plan- och bygglagen. 

Vem kan anmäla samråd  
Verksamhetsutövaren eller de juridiska (markägare, företag, organisationer) eller fysiska per-
soner som ansvarar för verksamheten eller del av sådan.  

Formaliteter  
Anmälan om samråd ska vara en utförlig skriftlig beskrivning med uppgift om när åtgärden 
planeras och hur den ska utföras (areal, djup, bredd, längd m.m.). Till denna ska bifogas en 
karta som visar var den planerade verksamheten eller åtgärden planeras och eventuellt il-
lustrationer. Anmälan ska också innehålla uppgifter om den fastighetsägare och nyttjande-
rättshavare som berörs. 

Beslut  
Ärendet kan avgöras på olika sätt beroende på omständigheterna. 
 Kommunen har ingen erinran. Verksamheten eller åtgärden kan påbörjas efter sex

veckor, eller tidigare om kommunen medger det. Kommunen ger råd för hur verksam-
heten ska utföras för att negativ påverkan på naturmiljön ska minimeras.

 Kommunen meddelar att verksamheten är av den omfattningen att dispens från strand-
skyddsbestämmelserna krävs och att sådan får sökas hos Myndighetsnämnden.



 

 

För mer information kontakta:  
Ystads kommun  
Myndighetsnämnden/Samhällsbyggnad  
271 80 Ystad  
Tel. 0411-577230 (expedition)  
E-post: sam@ystad.se 




