Information om Länsstyrelsens kartmaterial
Hej,
Här kommer information om hur ni kommer in i Länsstyrelsens kartmaterial där strandskyddsgränser syns för kust
och alla våra 200 sjöar. Kör du fast, ring då Uddevallaa kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och fråga
efter Sofia, Marie eller Karl. De tre är ansvariga handläggare för den remiss som kommunen skall lämna.
Vill du påverka/lobba mot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är det viktigt att du snarast talar med Sofia, Marie,
karl eller politiker i den nämnden. De tar fram ett förslag till kommunens remiss och beslutar om sitt förslag redan
den 20 mars. Ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är Gunilla Magnusson. Frågan behandlas efter 20
mars även i Kommunstyrelsen innan kommunen liksom vi andra skall lämna remissvaret senast 30 april till
Länsstyrelsen.
För allmän information om kartmaterialet:
http://www.uddevalla.se/kommunpolitik/omkommunen/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv/nyheter2014/lansstyre
lsenforeslarutokatstrandskydd.5.7a83b7c2142ff4f1334a9a2.html
För att få en instruktion till infokartan:
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/strandskydd/instruktion-infokartan.pdf
För att komma till infokartan över Uddevalla:
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/index.aspx?bookmark=482
Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske - särskilda regler
Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskyddat
område. Fyra villkor ska då vara uppfyllda:
• Byggnaden eller åtgärden behövs för näringen.
• Byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddszonen.
• Byggnaden är inte utformad för boende.
• Din verksamhet ger ett betydande tillskott till din försörjning. Hobbyverksamhet ger inget undantag från förbudet.
Kontakta kommunen eller Länsstyrelsen för att vara säker på om undantaget gäller dig.
(Information hämtad från Länsstyrelsens hemsida. OBS! Det gäller alltså de gårdar som hamnar inom
strandskyddet)
Vad jag förstår är det ytterst få ladugårdar och bostadshus på våra gårdar som hamnar inom det nya
strandskyddet. Det är också ytterst få sjöar som fått mer än marginella små förändringar. I stort sett alla sjöar har
redan i dag ett strandskydd på 100 eller 200 meter.
Utmed vår långa kust är det däremot ganska mycket åker och skogsmark som med det nya förslaget hamnar
inom strandskyddat område.
Den största risken, som jag ser med ökat strandskydd, är att Länsstyrelsen och Kommunen för framtiden vill
bestämma/styra ytterligare över våra gårdar, vår privata mark.
Det som oroar mig mest är alltså Länsstyrelsens förslag som åter inkräktar/minskar vår äganderätt och den skall
vi alla bevaka!!!
Hjälp till!!!
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