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PM – Strandskyddsutredning – Viken, Gällö 

Inledning 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens 

tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land 

och i vatten. Planområdet omfattas av generellt strandskydd 100 m upp på land 

från stranden vid Revsundssjön samt vid de två mindre bäckar, delvis kulverterade, 

som rinner genom planområdet. Större delen av planområdet ingår i de zoner som 

omfattas av strandskydd av bäckarna, se figur 1.   

För att kunna genomföra planen måste strandskyddet upphävas på fastigheterna 

Ubyn 1:27, 1:12, 2:15 och del av Ubyn 2:119 och 2:121. Upphävande av 

strandskyddet sker genom planbestämmelser i detaljplanen. Kommunen anger i 

planbeskrivningen att särskilda skäl för upphävandet av strandskyddet bedöms 

föreligga enligt 7 kap. 18c § punkt 5 i miljöbalken (ett angeläget allmänt intresse):  

Utvidgningen av skidtunnelns verksamhet ses som en stor och viktig tillgång till 

kommunens attraktivitet för både kommuninvånarna och turisterna och betraktas 

som ett angeläget intresse som är av betydande tillskott till försörjningen i 

kommunen. Kommunen anser att intresset att ta det aktuella området i anspråk 

väger tyngre än strandskyddsintresset. Placeringen av boendet intill Revsundssjön 

är avgörande för att få till en verksamhet som kan erbjuda sjöns tillgångar i form av 

fiske och båtliv. Placeringen nära skidtunneln och dess aktiviteter är också av stor 

vikt för att får till ett varierat utbud av aktiviteter inom ett begränsat område. 

Utvidgningen bedöms därför inte kunna tillgodoses utanför strandskyddsområdet. 

 

   

Figur 1. Planområdet med två mindre bäckar med strandskyddszoner inom röd streckad linje.    



 

 

 

Dokumentreferens: MJ c:\users\88031689\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\eldv2t66\pm strandskydd 

detaljplan viken gällö.docx 2/4 

2022-03-09 

 

 

 

Nuläget 

Strandområdena är i stor utsträckning tydligt påverkade av tidigare 

verksamheter med väg, järnväg, bebyggelse, båtplatser, försvarsverksamhet, 

jordbruk och skogsbruk. Det är endast smala zoner vid bäckarna samt mindre 

lövskogsområden vid sjön som hyser vissa naturvärden. På grund av 

infrastrukturen och bebyggelsen är tillgängligheten till stränderna mycket 

begränsad.    

Planerad bebyggelse och infrastruktur inom planområdet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett aktivitetsområde kring den 

befintliga skidtunneln och att skapa byggrätter för turistiskt boende och 

centrumverksamhet. Ambitionen är att utveckla området omkring skidtunneln 

genom att skapa ett aktivitetsområde som kan locka besökare både sommar 

och vinter. I anslutning till detta planeras turistiskt boende i direkt närhet till 

aktivitetsområdet och i sjönära läge samt en mindre yta med handel som kan 

erbjuda service till kommuninvånare och besökare. 

 

 

Figur 2. Plankarta.  
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Förutsättningar för strandskydd enligt Naturvårdsverkets 
handbok  

Som underlag till bedömningar av den planerade bebyggelsens påverkan på 

strandskyddets båda syften har vi använts oss av Naturvårdsverkets vägledning 

för planering och prövning avseende strandskydd, 2009:4.   

Hänsyn till djur- och växtliv 

Det ska vara en väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- och växtlivet för att 

förbudsbestämmelserna i strandskyddet ska falla ut. Följande faktorer behöver 

man ta hänsyn till när den planerade åtgärdens effekter bedöms: 

• Hur ovanliga är de berörda naturtyperna i landskapet? 

Kommentar: De berörda naturtyperna är tydligt påverkade och är lokalt vanliga.   

• Hur känsliga är de berörda naturtyperna? 

Kommentar: Jämfört med nuläget kommer en skyddszon med naturmark på 25-

30 meter att bli kvar närmast sjöstranden och denna typ av strand är inte någon 

känslig naturtyp. Stränderna vid bäcken är känsligare men om en skyddszon 

med löv sparas kring bäckarna minskar påverkan. 

• Hur stor del av de olika naturtyperna kommer att försvinna eller påverkas av 

ingreppet? 

Kommentar: Ingen av de olika naturtyperna kommer att försvinna, det blir bara 

en annan typ av markanvändning jämfört med idag.   

• Medför åtgärden en förändring av de särskilda strukturer eller funktioner som 

krävs för att goda livsvillkor ska finnas kvar på platsen? 

Kommentar: Nej, om skyddszon med lövskog blir kvar vid bäckarna och en zon 

med naturmark lämnas vid sjöstranden.  

• Är den yta som finns kvar tillräcklig för att djur- och växtarter som hör hemma i 

livsmiljön ska kunna fortleva i livskraftiga populationer? 

Kommentar: Ja 

• Berörs särskilt skyddsvärda naturtyper eller arter av placeringen av åtgärden? 

Kommentar: Nej, även om sjön har en klassificerad naturtyp (Kransalgsjö 3140) 

så är det inte noggrannare utrett om denna del av sjön verkligen är en god 

representant för denna naturtyp.   

• Hur påverkas områden utanför den planerade åtgärden? 

Kommentar: Inte alls  

• Kommer åtgärden att fragmentisera naturtypen? 

Kommentar: Nej, inte jämfört med nuläget 

• Medför åtgärden en barriär? 

Kommentar: Nej, inte jämfört med nuläget 

• Sker åtgärden i en relativt orörd eller opåverkad miljö? 

Kommentar: nej 

• Hur lång är återhämtningstiden för naturtypen? 

Kommentar: Jämfört med nuläget en kort återhämtningstid.  
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Inskränkning av tillgången till strandområden 

Följande faktorer behöver man ta hänsyn till när den planerade åtgärdens effekter 

bedöms: 

• Hur tillgängligt är området? 

Kommentar: Strandområdena kommer att vara minst lika tillgängliga som 

tidigare.   

Hur attraktivt är området? 

Kommentar: Strandområdena kommer att vara minst lika attraktiva som 

tidigare.   

• Hur nära är det till bostäder? 

Kommentar: Ingen skillnad jämfört med nuläget, skillnaden är att det blir 

campingstugor inom strandskyddsområdena.  

• Hur stor del av det tillgängliga strandområdet i ett större område kommer att 

försvinna eller påverkas av ingreppet? 

Kommentar: Strandområdena kommer inte att försvinna men delar av 

strandskyddszonen tas i anspråk för ny verksamhet.  

• Är kvarvarande yta tillräcklig för att trygga allmänhetens tillgång till 

strandområden för friluftsliv i ett långsiktigt perspektiv med hänsyn taget till olika 

målgrupper: unga, gamla, olika befolkningsgrupper och så vidare? 

Kommentar: Ja. 

• Medför åtgärden en förändring av de funktioner som krävs för att trygga 

allmänhetens tillgång till strandområden? 

Kommentar: Nej. 

 

Sammanfattande slutsatser angående motiv för 
upphävande av strandskyddet 

Utifrån kommunens ställningstaganden och en genomgång av 

Naturvårdsverkets vägledande dokument om förutsättningar för strandskyddets 

båda aspekter bedöms det finnas goda motiv för ett upphävande av 

strandskyddet. Bedömningen baseras främst på följande slutsatser: 

• De berörda naturtyperna är starkt påverkade sedan tidigare och är allmänna i 

landskapet.   

• Strandområdena har liten betydelse för biologisk mångfald - livsvillkoren för 

djur- och växtlivet. En skyddszon på 25-30 meter kommer att minimera 

störningen för eventuellt strandhäckande fåglar.  

• Strandområdena kommer att vara lika tillgängliga som tidigare, ingen 

privatisering och ett stråk närmast sjön kommer att vara tillgängligt för 

allmänheten.    


