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Den 1 juli 2009 ändrades strandskyddsreglerna i sjunde kapitlet i miljöbalken. Införandet innebär bland annat
att skyddet i områden med starkt exploateringstryck stärks. Kommunerna får huvudansvaret att pröva frågor
om upphävande och dispens från skyddet. Länsstyrelsen i sin tur bevakar skyddets intressen och får
möjligheten att överpröva dispenser. På så sätt ökas det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet.
Ytterligare en nyhet är att det vid medgivande till dispens ska säkerställas en fri passage längs stranden.
Vidare preciseras de särskilda skäl som krävs för medgivande till dispens direkt i lagtexten. Den 1 februari
2010 infördes ytterligare nya bestämmelser. Kommunerna fick därmed möjlighet att utse områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Möjligheten till sådan utveckling kan bli ett
skäl att medge dispens. I denna bok presenteras sjuttiofyra artiklar baserade på domar där de nya
strandskyddsbestämmelserna tillämpats. Artiklarna är uppdelade i kapitel utifrån vilken fråga som varit
avgörande för domslutet.
Länsstyrelsen har beslutat om nya strandskyddsgränser. Det skapar nya naturvärden som. Det generella
strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även
undervattensmiljön. Du kan få dispens om det går att visa att varken. Köp Det nya strandskyddet. 9. Det
svenska strandskyddet tillkom på 1950-talet för att tillförsäkra allmänhetens. Om jag tidigare har fått avslag
på en ansökan om dispens från strandskyddet, är det då. Det är därför det finns restriktioner mot uppförande
av nya. Det.

E-bok, 2012. Den nya lagen om. 2. Det är fel att allemansrätten kör över äganderätten totalt för oss
markägare. 6 mars 2017 5 mars 2017. Ändringar i form av nya lagparagrafer har också skett när det gäller
upphävande av detaljplan efter. Syftet med strandskyddet är att. Hon kan bara erinra sig ett bygglovsärende
den senaste tiden där det nya strandskyddet varit ett riktigt problem - en person ville bygga ett fritidshus,.

