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CHECKLISTA FÖR KOMMANDE 
STRANDSKYDDSDISPENSER 
 

Ärende LIS för obebyggda bostadsfastigheter vid kusten gällande 
fastigheterna Djäkneboda 1:68, Näs 1:16, Lägde 11:14 och 
Hertsånger 4:19, 4:20, 13:4, 13:8, 14:11.  

Strandskydd Vid aktuella kuststränder/fastigheter råder generellt strandskydd 
(100 meter mot land och vatten). 

Kommunala 
planer 

Fastigheterna är inte detaljplanelagda och berörs inte av några 
områdesbestämmelser. 

Upprättad av Johanna Söderholm, Tyréns AB 

Upprättad, datum 2016-05-17 

 
Område Fastigheternas namn 

1 Djäkneboda 1:68 

2 Näs 1:16 

3 Lägde 11:14 

4 Hertsånger 4:19, 4:20, 13:4, 13:8, 14:11 
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Checklista skyddsobjekt 
 
 

Ingen eller m
kt liten risk 

för negativ inverkan 

R
isk för negativ 

inverkan 

R
isk för betydande 

negativ påverkan 

Kommentarer  

Förutsättningar för platsen och 
planförslagets påverkan 

    

Berörs/påverkas skyddade områden (det krävs dispens från områdesskyddet om dispens från 
strandskyddsreglerna ska kunna ges): 

Riksintressen 3 och 4 kap mb x   Område 1,2 och 4 berörs av 
Riksintresse för naturvård 
enligt 3:6 miljöbalken. 
Område 4 berörs även av 
Riksintresse friluftsliv 3:6 
miljöbalken. 

Nationalpark 7 kap mb x   Berörs inte 

Naturreservat 7 kap mb x   Fastigheten Näs 1:16 (område 
2) angränsar till Klubbens 
naturreservat (tillika Natura 
2000 område enligt 
habitatdirektivet). 

Hertsånger 13:4, 13:8 och 
14:11 (område 4) angränsar till 
Hertsånger naturreservat 
(tillika Natura 2000 område 
enligt habitatdirektivet) 

Kulturreservat 7 kap mb x   Berörs inte 

Naturminne 7 kap mb x   Berörs inte 

Biotopskyddsområde 7 kap mb x   Berörs inte 

Objekt berörda av generellt 
biotopskydd (alléer, källor, 
odlingsrösen, pilevallar/allé av 
pilar, åkerholmar, småvatten 
samt stenmurar och våtmarker i 
jordbruksmark) 

x   Inga kända 

Djur- och växtskyddsområde       
7 kap mb 

x   Berörs inte  

Miljöskyddsområde 7 kap mb x   Berörs inte 

Vattenskyddsområde 7 kap mb x   Berörs inte 

Interimistiska förbud 7 kap mb x   Inga kända 
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Natura 2000 område x   Fastigheten Näs 1:16 (område 
2) angränsar till Natura 2000 
område enligt 
habitatdirektivet (tillika 
Klubbens naturreservat). 

Hertsånger 13:4, 13:8 och 
14:11 (område 4) angränsar till 
Natura 2000 område enligt 
habitatdirektivet (tillika 
Hertsånger naturreservat)  

Områdesskydd enligt 
internationella konventioner 
(ramsarområden, BSPA-
områden, MPA-områden) 

x   Berörs inte 

 

Landskapsbildskyddsområde x   Berörs inte 

Naturvårdsavtal x   Berörs inte 

Världsarv x   Berörs inte 

Biosfärsområden x   Berörs inte 

Skyddsvärda objekt eller 
områden i övrigt 

x   Område 1 och 4 ingår i 
kustområde med särskilda 
kulturvärden (området är 
känsligt för storskalig 
vindkraft). 

Område 2 ingår i område med 
naturvärden – Rickleån, 
sträckan mynningen-
Robertsfors. 

Berörs/påverkas artskyddade och/eller 
rödlistade arter? 

x   Vid Näset, Hertsånger 
(område 4) har ett antal nära 
hotade och sårbara fågelarter 
påträffats (förbiflygande och 
födosökande) - svärta, gråtrut, 
smålom och tornseglare. 
Därutöver har även 
guldgräshoppa påträffats (nära 
hotad). 

Berörs/påverkas kulturmiljö? x   Berörs inte 

Berörs/påverkas naturmiljö och/eller 
biologisk mångfald? 

x   I liten mån 

Berörs/påverkas möjligheten till 
rekreation- och friluftsliv? 

x   I liten mån 

Berörs/påverkas tysta/ostörda miljöer? x   Berörs inte 

Berörs/påverkas materiella tillgångar? x   Berörs inte 

Påverkas stads- och stads-
/landskapsbilden? 

x   Berörs inte 

Berörs/påverkas planområdet av 
förorenade mark- och vattenområden? 

x   Inga kända 

 


