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Remissvar angående regler för bryggor på Fredön

Länsstyrelsen har granskat ert förslag till regler avseende bryggor inom detaljplanelagt 
område på Fredön och vill göra er uppmärksamma på några punkter avseende strandskydd 
och vattenverksamhet.
Strandskydd
År 1975 tillkom strandskyddsbestämmelserna i dåvarande naturvårdslagen. En detaljplan 
som är antagen innan 1975, som i Fredöns fall, omfattas inte av strandskydd under 
förutsättning att det inte finns planbestämmelser eller områdesbestämmelser som säger 
annorlunda. Om det blir aktuellt med en ny detaljplan och den nuvarande planen upphävs 
så återinträder strandskyddet automatiskt och måste upphävas på nytt, detta gäller dock 
inte smärre justeringar av befintlig plan.
Strandskyddet omfattar inte endast landarealen utan omfattar även en zon om 100 meter 
ifrån strandlinjen ut i vattnet. Detta innebär att åtgärder som omfattas av förbuden i 7 kap. 
15 § miljöbalken inte får utföras utan dispens om arbeten sker i vattenområde utanför 
detaljplanen men inom strandskyddsområde. Ett exempel på detta kan vara en anlagd 
brygga vars omfattning täcker vattenområde utanför gränsen för detaljplanens WB-område. 
I sådant fall handläggs dispens från strandskyddet av Nyköpings kommun som är 
tillsynsmyndighet avseende strandskyddet.
Anmälan om vattenverksamhet
I miljöbalkens 11:e kapitel finns de regler som styr vattenverksamheter. Enligt 11 kap. 9a § 
miljöbalken är vissa åtgärder anmälningspliktiga och ska anmälas till länsstyrelsen innan 
de får påbörjas. Länsstyrelsen är tillsynsmyndigheten avseende anmälningspliktiga 
vattenverksamheter vilket innebär att myndigheten granskar inkomna anmälningar och har 
möjlighet att förelägga verksamhetsutövaren om försiktighetsmått innan arbetet får utföras. 
En anmälan om vattenverksamhet insändes till länsstyrelsen som har åtta veckor från 
ankomstdatum att behandla anmälan innan arbetet får utföras, såvida myndigheten inte 
beslutar annat. Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken och vad som framgår av förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken så tas en avgift om 1300kr ut för 
myndighetens handläggning av anmälningspliktiga vattenverksamheter.
I övrigt bör texten under rubriken ”Strandskydd och allemansrätt” i ert regeldokument 
kompletteras med följande skrivelse ”Även om en detaljplan tillåter att bryggor uppförs 
måste alltid verksamheten anmälas till Länsstyrelsen.”
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För att förtydliga vad som gäller bryggor och anmälan om vattenverksamhet se 
nedanstående lista.

1. För att anlägga en mindre brygga krävs alltid en anmälan om vattenverksamhet till 
länsstyrelsen. 

2. Ska en pålad brygga ersättas med en flytbrygga krävs alltid en anmälan om 
vattenverksamhet.

3. Ska en brygga utökas eller ändras till ytan eller i sin utformning krävs alltid en 
anmälan om vattenverksamhet. 

4. En brygga med plats för 10 båtar eller fler betraktas som en hamnanläggning och 
kan kräva tillstånd av Mark- och miljödomstolen. Kontakta länsstyrelsen för 
ytterligare information.  

I yttrandet har strandskyddshandläggare Johan Andersson och vattenhandläggare Lars 
Juhlin deltagit.

Johan Andersson


