
   
 

2020-10-17 

Till Länsstyrelsen i Stockholms Län               Diarienummer 57809-2020 

  

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn överklagar Miljö och 

Samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns beslut MSN/2019/1856/267B 

gällande strandskyddsdispens för en brygga på fastigheten Stattnäs 1:14 i 

Nynäshamns kommun. 

Naturskyddsföreningen anser att Länsstyrelsen bör fatta beslut om att inte 

medge strandskyddsdispens för den planerade brygganläggningen av följande 

skäl: 
 

1. Naturskyddsförening i Nynäshamn anser att förvaltningen har bedömt 

rätt att nämnden inte bör bevilja strandskyddsdispens 
 

Att anlägga en brygga på det aktuella vattenområdet, som är ett smalt sund, och ändra 

användning från sjöbod till bastu, skulle utöka hemfridszonen och få en avhållande effekt på 

allmänhetens möjligheter att röra sig på vattenområdet. Mot bakgrund av det anförda kan 

det aktuella vattenområdet inte anses vara ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. Det föreligger därmed inte särskilda skäl för dispens på 

den grunden att området för den sökta bryggan skulle vara ianspråktaget. I en avvägning 

mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset (strandskyddets syfte) bedömer 

förvaltningen att det enskilda intresset i detta fall har stor påverkan på strandskyddets syfte. 

Sammantaget konstaterar förvaltningen att strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften 

enligt 7 kap 13§ MB inte uppfylls och särskilda skäl för dispens inte föreligger enligt 7 kap 

18C§.  

 

2. Den sökta dispensen bidrar negativt till allmänhetens tillgång till 

strandområde  
 

Hökviksholmarna är mycket glest bebyggd. På en sträcka om 800 meter finns endast tre 

fastigheter. Det gör Hökviksholmarna och de intilliggande skogsområdena på andra sidan 

viken, attraktiva för sjöfågel och andra vilda djur. De befintliga bryggor och badstegar som 

finns i viken är små och naturen till stora delar orörd längs stränderna. En stor 

pontonanläggning av den typen som fastighetsägaren vill ha strandskyddsdispens för skulle 

störa djurlivet samt verka avskräckande för det rörliga friluftsliv som idag finns inom området 

med bland annat kajakpaddlare och spöfiske från mindre båtar.   



   
 

 

3. Uppgift om tidigare existerande 20 meter lång båtbrygga saknar stöd i 

Lantmäteriets kartor 
 

Enligt dispensansökan ska det ha funnits en 20 meter lång båtbrygga på den aktuella platsen. 

Förvaltningen har dock slagit fast att denna uppgift inte kan verifieras, då man i 

Lantmäteriets kartor, daterade 1960 respektive 1975, inte kan se någon brygga där. 

 

4. En ny stor brygganläggning är inte nödvändig för att gynna 

allmänhetens intressen i krissituation 
 

Som motivering till att medge strandskyddsdispens anger Nynäshamns miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnd att den planerade bryggan skulle utöka allmänhetens möjligheter 

att nå fastlandet vid en eventuell krissituation. Nynäshamns naturskyddsförening anser dock 

att en mindre brygga, som skulle kunna anläggas på den befintliga bryggans plats på den 

aktuella fastigheten, rimligen borde kunna användas i samma syfte. Möjligheten att snabbt 

kliva i land i samband med en kris finns också i närheten, på stränderna vid Hökviksholmarna 

som lätt kan nås från sjösidan och som har en landförbindelse. Med tanke på ovanstående 

anser Nynäshamns naturskyddsförening att det angivna motivet för bryggan inte är 

tillräckligt välgrundat för att medge strandskyddsdispens, då det sker på bekostnad av 

områdets naturvärden och det rörliga friluftslivets intressen. 

 

5. Strandskyddsdispensen riskerar att ha en negativ inverkan på växt- och 

djurlivet  
 

Viken mellan Hökviksholmarna och Stattnäs är en känslig marin biotop. För att Östersjön ska 

tillfriskna är det helt avgörande att de grunda vikarna bevaras och skyddas. Hökviken är i dag 

en relativt ostörd miljö, med ett fåtal, små bryggor som ligger fästa i berg och med endast ett 

mindre antal rörelser av småbåtar. Enligt uppgifter från boende i området har det gjort att 

viken blivit en populär häckningslokal för knipa, häger, skäggdopping, svan och även andra 

sjöfåglar. 

 

Fastighetsägaren till Stattnäs 1:14 har lämnat förslag om en mycket stor brygganläggning 

med pontoner fästa i sjöbotten. En sådan ny brygganläggning riskerar att ha en stor negativ 

inverkan på växt- och djurlivet vid och i viken. Det är viktigt att notera att viken är smal, 

oftast inte mer än 60 - 80 meter och att en brygganläggning som sticker ut 15 - 17 meter i 

mynningen, skapar bottenskuggning samt påverkar vattencirkulation och växtlighet. Att 

bygga en ny marin anläggning där ett flertal stora båtar kan lägga till, är i denna miljö inte 

önskvärd, då den kan verka störande på fågelliv och fisk.  

 



   
 

 

Havsvikar har en hög biologisk mångfald men övergödning har gjort att den storvuxna 

vegetationen har minskat kraftigt i Östersjön och trådalgerna ökat1. Sedan mitten av 1990-

talet har bestånden av lekande rovfiskar, som gädda och abborre, gått ner avsevärt längs 

med Östersjökusten, inklusive i Stockholms skärgård2. Forskningen visar att effekterna av 

färre rovfiskar och övergödning kan förstärka varandra och summan av effekterna är större 

än var för sig. Att stärka rovfiskebestånden skulle därmed kunna motverka problem med för 

mycket trådalger. Det är därför viktigt att bevara grunda vikar och våtmarker och att de är 

relativt ostörda då de göra det möjligt för fisken att leka och fortplanta sig. Starkare bestånd 

bidrar till bättre kvalitet i badvatten och gynnar dessutom fritidsfisket. Enligt närboende har 

detta börjat hända i Hökviken.  

 

Den kanal som grävdes inne i viken för ett antal år sedan av fastighetsägaren Hökvikens 

Naturvårdssällskap (ägare till Hökviksholmen 1:3), ledde till förbättrad vattencirkulation.  

Åtgärderna gjordes i samråd med länsstyrelsens länsfiskekonsulent Henrik C Andersson.  

 

Enligt uppgifter från boende i området har vattenkvaliteten förbättrats något under senare 

år, vilket bland annat kan ses genom ökad förekomst av blåstång. Förekomsten av fisk i viken 

har också ökat något (från tidigare låga nivåer) med bland annat havsöring och abborre.  

Detta har gjort att fritidsfiskare i båt oftare har börjat söka sig till vattenområdet kring 

Hökviksholmarna.  

 

Sammanfattningsvis skulle den föreslagna byggnationen på denna plats försämra livsvillkoren 

för områdets djur- och växtliv och leda till utarmning av det marina livet samt motverka de 

förbättringar som har skett.  

 

Nynäshamns Naturskyddsförening 

nynashamn@naturskyddsforeningen.se 

  

 
1 https://www.slu.se/ew-nyheter/2016/4/rovfisk-kan-motverka-overgodningsproblem  
2 http://balticsea2020.org/bibliotek/31-fiske/304-storskalig-satsning-pa-staerkta-rovfiskbestand 
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