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SAMMANFATTNING 
 
De svenska stränderna och de strandnära områdena utgör i många avseenden en värdefull miljö för 
allmänheten. I Sverige skyddas sådana områden i lag, strandskyddslagstiftningen, där den senaste mer 
omfattande lagändringen ägde rum 2009-2010. Strandskyddslagstiftningens syfte är att trygga 
allmänhetens tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Dessutom finns 
”allemansrätten” som i lag värnar om allmänhetens rättighet att vistas i naturen, även på mark som är 
privatägd. Strandområden är tydligt exempel på hur två motstridiga intressen kan stå i konflikt med 
varandra; det allmänna intresset av en tätortsnära rekreation, mot kommunens intresse att utveckla 
kommunen och exploaterings intressen att bygga i strandnära områden.  
 
Syftet med detta examensarbete har varit att belysa hur den praktiska tillämpningen av 
strandskyddslagstiftningen fungerar när intresset för tätortsnära rekreation kommer i konflikt med 
tätortsutveckling i den kommunala planeringen. Alingsås kommun har i sin fördjupade översiktsplan pekat 
ut några förtätningsområden inom tätortsnära rekreationsområden i strandnära lägen där det även pågår 
aktuella detaljplanearbeten. I samtliga fall har kommunen åberopat det femte särskilda skälet ”ett angeläget 
allmänt intresse” med motiveringen ”tätortsutveckling”, och i ett fall dessutom framhävt behovet av förskola, 
för att upphäva strandskyddet. För att få in andra aktörers perspektiv på strandskyddslagstiftningen och hur 
de uppfattar hur strandskyddets syften har hanterats i den kommunala hanteringen har intervjuer skett med 
Alingsås Naturskyddsföreningens/Alingsås Friluftsklubbs och de olika exploatörerna. För en 
fastighetsägare kan det upplevas osäkert hur den mark som de äger som omfattas av strandskyddet får 
användas. Därför har en genomgång av hur lagen har tolkats i ett antal relevanta fall för att undersöka om 
det finns en dominerande uppfattning. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte alltid räcker för kommunen att hävda det femte 
särskilda skälet för att upphäva strandskydd i de områden som kommunen pekat ut i strategiska dokument 
som lämpliga som tätortsutveckling. I de fall Länsstyrelsen accepterat ett upphävande är vid mycket 
centrala delar av tätorten med mindre grönområden, i vissa fall med åtgärder som ska förbättra 
strandskyddets syften.  
 
Av intervjustudien kan man dra en slutsats att de två olika intressegrupperna; friluftsmänniskan och 
exploatören, oftast, men inte alltid, står på var sin sida om hur strandskyddet ska tolkas i planprocessen. 
Det är viktigt att kommunen är tydliga i sin roll som planhandläggare och hur strandskyddets lagstiftning 
ska tolkas för att inte orimliga förhoppningar om en eventuell exploatering ska ske eller förhindras. 
 
Den slutsats som det går att göra av jämförelsen av olika rättsfall är att dessa sällan ger givna svar; hänsyn 
måste tas från fall till fall eftersom frågan som behandlats i domslutet oftast är unik i sin karaktär, både i 
innehåll och miljön som rättsfallet omfattar. Om fastighetsägaren kan bevisa att en åtgärd har gjorts eller 
byggnad har funnits före strandskyddslagstiftningen började gälla, kan man få rätten på sin sida. Även om 
det inte går att få några givna svar kan rättsfall i alla fall ge besked om eller en vägledning vilken den 
dominerande uppfattningen är i lagtolkningen; kommunen har rätt i detaljplan att ställa krav på 
fastighetsägaren att förtydliga gränsen mellan hemfridzon och natur om det bedöms nödvändigt. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 
De svenska stränderna och de strandnära områdena utgör i många avseenden en värdefull miljö för 
allmänheten. I Sverige skyddas sådana områden i lag, strandskyddslagstiftningen, vars syfte är att trygga 
allmänhetens tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet1. Dessutom finns 
”allemansrätten” som i lag värnar om allmänhetens rättighet att vistas i naturen, även på mark som är 
privatägd2.  
 
När strandnära områden planläggs är det enligt plan- och bygglagen3 kommunens ansvar att väga 
allmänhetens tillgång till den mot andra intressen, enskilda såväl som kommunala. Det här sker främst i 
kommunernas översiktsplaner och detaljplaner. I översiktsplanen ska kommunen visa riktlinjer för en 
långsiktig utveckling mot en bättre miljö, ett enklare vardagsliv för medborgare och en attraktivare 
kommun4. Den kommunala översiktsplanen ska även visa hur man vill främja en långsiktig god utveckling 
när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning, hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose 
riksintressen och miljökvalitetsnormer5.  
 
Strandområden är tydligt exempel på hur två motstridiga intressen kan stå i konflikt med varandra; det 
allmänna intresset av en tätortsnära rekreation, mot kommunens intresse att utveckla kommunen, till 
exempel genom att locka till sig nya kommuninvånare genom att medge nya bostäder och verksamheter i 
attraktiva områden. Det finns också oftast ett starkt drivande enskilt intresse från markägare att exploatera 
strandnära områden.  

1.2 Syfte 
Detta arbete ska i huvudsak visa på hur den praktiska tillämpningen av strandskyddslagstiftningen fungerar 
när intresset för tätortsnära rekreation kommer i konflikt med tätortsutveckling i den kommunala 
planeringen. Som exempel används Alingsås kommun som i sin fördjupade översiktsplan6 pekat ut några 
förtätningsområden inom tätortsnära rekreationsområden i strandnära lägen. För att kunna upphäva 
strandskyddet ska det enligt strandskyddslagstiftningen finnas särskilda skäl, dessutom ska intresset att ta 
området i anspråk på det sättet som planen avser vägra tyngre än strandskyddsintresset.  
 
Några av de särskilda skälen är förhållandevis tydliga att förstå, medan andra kräver mer tolkning. Särskilt 
det femte särskilda skälet används i den kommunala planeringen för byggnation på naturmark, ”ett 
angeläget allmänt intresse” och då med motiveringen ”tätortsutveckling”. Ett urval av detaljplaner i Alingsås 
kommun har studerats, och detta arbete kommer att visa hur det femte särskilda skälet har använts i dessa 
fall för att motivera ett upphävande av strandskyddet. De aktuella aktörernas, i dessa fall 

                                                 
1 Miljöbalken (2009:532) 7 kap.13-18 §§ och 25-26 §§ 
2 Miljöbalken (2009:532) 7 kap. 1§ 
3 Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 5 § 
4 Boverket, PBL kunskapsbanken 
5 Boverket, PBL kunskapsbanken 
6 Fördjupning av översiktsplanen för Alingsås kommun – Staden. 2008 
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naturskyddsföreningen och exploatörens kunskap om strandskyddslagstiftningen kommer belysas, samt 
om dessa aktörer anser att allmänhetens tillgänglighet till den fria passagen har tillgodosetts i de pågående 
planuppdragen. 
 
För en fastighetsägare kan det upplevas osäkert hur den mark som de äger som omfattas av 
strandskyddet får användas. En genomgång av hur lagen har tolkats i ett antal relevanta fall kommer därför 
att göras för att undersöka om det finns en dominerande uppfattning. 

1.3 Problemställning 
1. I vilka fall kan kommunen hävda det särskilda skälet ”tillgodose ett angeläget allmänt intresse” med 

motiveringen tätortsutveckling för att kunna upphäva strandskyddet? 

2. Har allmänhetens tillgänglighet till den fria passagens tillgodosetts i planuppdragen enligt 
exploatören och Naturskyddsföreningen? 

3. För en fastighetsägare kan det upplevas osäkert hur den mark som de äger men omfattas av 
strandskyddet får användas. Vilken är den dominerande uppfattningen i lagtolkningen i de fall 
där fastighetsägare hamnar i osäkert läge i det kommunala planarbetet och 
strandskyddslagstiftningen? 

1.4 Metod 
Som kunskapsbas om strandskyddslagstiftningen används fakta från som Boverket och Naturvårdsverkets 
rapporter och handböcker samt lagsamlingarna, Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Lena Petersson 
Forsbergs avhandling, Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering, ska belysa friluftsmänniskans 
perspektiv som komplement till myndigheternas och kommunernas underlag. 
 
För att undersöka problemställningen används ett urval av planuppdragen i Alingsås kommun där förslag 
till tätortsutveckling står i konflikt med de allmänna intressena i tätortsnära rekreationsmiljöer i strandnära 
lägen. Material om de pågående planuppdragen, kartor samt kommunens strategiska dokument har 
tillhandahållits från Alingsås kommun. 
 
För att få ett bredare perspektiv kring hur de olika aktörerna (intressegrupper, friluftsmänniskan, 
exploatörer) uppfattar strandskyddslagstiftningen i planprocessen har intervjuer gjorts med Svenska 
Naturskyddsföreningen i Alingsås, Alingsås friluftsklubb och exploatörerna i de pågående planuppdragen. 
Frågorna handlar om vilken kännedom de olika intressegrupperna har om strandskyddslagstiftningen samt 
vilken uppfattning de har i frågan om friluftsmänniskans behov blivit tillgodosedda i de pågående 
planuppdragen. Intervjufrågorna har skickats till valda personer och intervjuer har skett per telefon 
med frågorna är som underlag. 
  
Slutligen används ett urval av rättsfall som ska belysa vilken den dominerande uppfattningen är i 
lagtolkningen i de fall där fastighetsägare hamnar i osäkert läge i det kommunala planarbetet och 
strandskyddslagstiftningen. 
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1.5 Avgränsningar 
Detta examensarbete omfattar studier gjorda under januari-juni 2015 och är begränsat till att omfatta 30 
högskolepoäng som är krav på examensarbete på mastersnivå. 
 
Innehållet avgränsas till att först kortfattat beskriva bakgrunden till strandskyddslagstiftningen, de 
lagförändringar som har skett genom åren och hur strandskyddslagstiftningen är formulerad idag.  
Som nästa steg studeras och jämförs pågående förtätningsområden i Alingsås som kommunen har pekat 
ut som utvecklingsområden i sin översiktsplan. För att få svar på den andra problemformuleringen har jag 
valt att intervjua exploatörerna i de aktuella planuppdragen och friluftsmänniskan, som i detta fall 
representeras av Alingsås Naturskyddsförening och Alingsås friluftsklubb. Analysen ska redogöra var 
gränsen möjligen går för att kommunen ska kunna hävda det femte särskilda skälet ”tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse” tätortsutveckling för att kunna upphäva strandskyddet i de förtätningsområden 
som finns utpekade i kommunens översiktsplan. 
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2. STRANDSKYDD 
Detta avsnitt beskriver kortfattat strandskyddslagstiftningens bakgrund fram till den senaste lagändringen 
2009/2010. I avsnitt två och tre  redogörs strandskyddets syften såsom lagstiftningen lyder idag, de 
särskilda skälen som kommunen behöver beakta vid upphävande av strandskydd, samt vad relevanta 
definitioner som till exempel  fri passage och hemfridszon innebär. 

2.1 Strandskyddslagstiftningens bakgrund 
Första gången som strandskyddet nämns i svensk lag är i 1947 års byggnadslag7. Den gav Länsstyrelsen 
rätten att förbjuda bebyggelse i vissa områden som höll på att exploateras med strandtomter. Detta gällde 
särskilt de tätortsnära stränderna som höll på att bli överexploaterade. Det dröjde ytterligare några år innan 
den första riktiga strandskyddslagen togs i bruk år 1950. Det var dock en provisorisk strandlag och gällde 
endast vissa strandområden8. År 1952 kom Strandlagen9 och 1964 hamnade strandskyddslagstiftningen i 
Naturvårdslagen10. Syftet i de första strandskyddslagarna som kom till under 1950-talet och 1960-talet var 
dock inte samma som det är idag utan de syftade endast att trygga allmänhetens tillgång till stränderna och 
gällde endast i vissa utpekade områden. Det var först efter 1975 som strandskyddsregeln kom att gälla för 
hela landet runt samliga sjöar och kuster11. År 1994 utvidgades strandskyddets syften till att även omfatta 
strändernas betydelse för den biologiska mångfalden12 och sedan 1999 ingår 
strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken13 då naturvårdslagen och andra lagar omarbetades och 
infördes i den nya lagen. Den senaste mer omfattande lagändringen ägde rum 2009-2010 och innehåller 
ett generellt förbud för bebyggelse inom 100-300 meter från hav, sjöar och vattendrag14. I den 
strandskyddslagstiftning som trädde i kraft 1 juli 2009 låg de största förändringarna i att kommunerna fick 
huvudansvaret att pröva upphäva strandskyddet i detaljplaneprocessen genom att åberopa ett eller flera av 
de sex särskilda skälen. Tidigare har de särskilda skälen endast funnits i förarbetena till lagen och 
information på exempelvis Naturvårdsverkets hemsida15. Det gjordes även förtydliganden om vad som ska 
gälla för att få dispens för att bygga inom strandskyddade områden. I det tillägg som började gälla 31 
januari 2010 gavs även vissa lättnader i upphävande av eller dispens från strandskydd inom ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s.k. LIS-områden16.  
 
För områden som skyddas av miljöbalken, såsom nationalparker och naturreservat, är det fortfarande 
Länsstyrelserna som fattar beslut om dispens från strandskyddslagen. Vissa lättnader vad gäller kriterierna 
i att häva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag infördes den 1 september 201417, där Länsstyrelsen 
kan upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag om det område som upphävandet avser har liten 
betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.  

                                                 
7 SFS 1947:385 Byggnadslagen 
8 SFS 1950:639 Lag om tillfälligt byggnadsförbud inom vissa strandområden 
9 SFS 1952:382 Strandlagen 
10 SFS 1964:822 Naturvårdslagen 
11 SFS 1974:1025 Lag om ändring av naturvårdslagen 
12 SFS 1994:854 Lag om ändring av naturvårdslagen 
13 SFS 1998:808 Miljöbalken 
14 SFS 2009:532 Lag om ändring i miljöbalken 
15 Petersson Forsberg, Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering, 2012 
16 Proposition 2008/09:119 
17 Proposition 2013/14:214 
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2.2 Strandskyddets syften 
Syftet med strandskyddslagstiftningen idag är inte enbart för att trygga allmänhetens friluftsliv och 
tillgänglighet till de svenska stränderna utan också att långsiktigt trygga förutsättningarna och bevara de 
goda livsvillkoren för djur- och växtlivet både på land och i vatten18. Det generella strandskyddet är 100 
meter från strandkanten och sträcker sig både ut på land och ut i vattenområdet19. Strandskyddet 
inkluderar även miljön under vattnet, varför det krävs ett särskilt lov för att bedriva vattenverksamhet, t.ex. 
för att muddra sjöbotten. På några få platser är strandskyddet borttaget, till exempel i en del tätorter inom 
detaljplan, medan andra platser har utökat strandskydd till 200 eller 300 meter från strandlinjen20.   

 
Illustration: Det generella strandskyddet är 100 m och gäller både på land och i vatten. Länsstyrelsen har möjlighet  att 
utvidga strandskyddet upp till 300 meter. (Ulrika Åkerlund/Boverket) 
 
Där strandskyddet inte är upphävt så gäller det längs med hav, sjöar och större vattendrag, men den 
omfattar även mindre vattendrag, bäckar och dammar även om det kan tyckas att dessa inte har stränder. 
Dessa miljöer kan däremot vara mycket viktiga för att värna den just den biologiska mångfalden som inte 
finns någon annanstans, varför strandskydd gäller även här21.  
 
Man skulle kunna tro att strandskydd inte gäller för områden som har gott om sjöar och vattendrag eller att 
det skulle kunna vara enklare att upphäva strandskyddet om det är trivial skog runt en sjö eller vattendrag. 
Det stämmer dock inte. Strandskydd gäller överallt längs med hela kusten, där det finns en sjö eller 
vattendrag, både i tätort och i glesbygd oavsett om det finns gott om sjöar och vattendrag i en viss plats 
och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns runt sjön eller vattendraget.  
 

                                                 
18 Miljöbalken (2009:532) 7 kap. 13 § 
19 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd –en vägledning för planering och prövning, Handbok 2009:4, Utgåva 2, 2012 
20 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd –en vägledning för planering och prövning, Handbok 2009:4, Utgåva 2, 2012 
21 Naturvårdsverket och Boverket. Nya strandskyddet. Stockholm 2010 
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Det är förbud mot att uppföra nya byggnader, anläggningar och anordningar längs med stränderna, även 
för fastighetsägare som äger en strandfastighet, för att strandskyddets syften inte ska motverkas. Följande 
förbud gäller inom områden med strandskydd22: 
 

- Det är förbjudet att uppföra nya byggnader eller ändra de byggnader som redan finns, så att de 
kan användas till något annat ändamål, gräva eller på annat sätt förbereda marken för sådana 
byggnationer. Detta gäller även för uppförande av friggebodar och de s.k. Attefallshus23. För dessa 
byggnader behöver fastighetsägaren ansöka om dispens från strandskyddet hos kommunen och 
då är det byggnadsnämnden som kan ta ett beslut om dispens kan ges eller inte24. Finns det en 
gällande detaljplan där kommunen har upphävt strandskyddet inom tomtplatsen eller 
hemfridszonen får friggebodar placeras där utan att fastighetsägaren behöver ansöka om dispens 
från strandskyddet25.  

- Det är förbjudet att utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets 
syfte, det vill säga försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller som väsentligt förändrar 
livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta kan vara båthamnar, bryggor, parkeringsplatser 
och golfbanor. 

- Det är förbjudet att utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv. 

Mot dessa förbud finns vissa undantag26, bl.a. om en byggnad avser jordbruk m.m., vissa verksamheter 
som tillåtits av regeringen eller allmän väg och järnväg med fastställd plan. 

2.3 Detaljplan och upphävande av strandskydd 

2.3.1 De särskilda skälen 

För att kunna upphäva strandskyddet helt inom ett visst område, t.ex. i samband med detaljplaneläggning 
måste kommunen kunna åberopa något utav de sex särskilda skälen, som redovisas nedan. Kommunens 
beslut om upphävande av strandskydd kommer att prövas av Länsstyrelsen under detaljplaneprocessen. 
För att det ska vara möjligt att åberopa någon eller några av de särskilda skälen får upphävandet av 
strandskyddet inte påverka möjligheten till fri passage längs med stranden och inte påverka livsvillkor för 
djur- och växtlivet och marken ska vara27:   
 

1. Redan ianspråktaget  
2. Väl avskilt från strandområde  
3. Vattenanknutna anläggningar 
4. Utvidga pågående verksamhet  
5. Tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
6. Annat mycket angeläget intresse  

 

                                                 
22 Miljöbalken (2009:532) 7 kap. 15 § 
23 Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Djur & natur, Skyddad natur, Strandskydd, hämtad 2015-05-22  
<www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/Pages/strandskydd.aspx> 
24 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd –en vägledning för planering och prövning, Handbok 2009:4, Utgåva 2, 2012 
25 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd –en vägledning för planering och prövning, Handbok 2009:4, Utgåva 2, 2012 
26 Miljöbalken (2009:532) 7 kap. 16 §  
27 Miljöbalken (2009:532) 7 kap. 18 §  
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Samtiga skäl ger utrymme för en viss bedömning av vad som kan anses sakna betydelse, vara väl avskiljt, 
måste ligga vid vattnet, eller inte kan tillgodoses utanför området, angeläget allmänt intresse eller annat 
mycket angeläget intresse28 som Petersson Forsberg skriver i sin avhandling. Nedan förtydligas de 
särskilda skälen ytterligare. 
 
För att kunna använda sig av det första särskilda skälet; marken har redan tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, krävs att området ligger inom en befintlig 
hemfridszon eller en tomtplatsavgränsning29. Om tomtplatsavgränsningen eller hemfridszonen inte redan 
har markerats på en äldre bygglovsansökan kan byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd göra en 
sådan bedömning i samband med dispensgivning eller detaljplaneläggning. 
 
För att kunna använda sig av det andra särskilda skälet väl avskiljt från strandområdet krävs det att 
området är väl avskiljt från stranden genom mänsklig påverkan, till exempel befintlig bebyggelse, 
verksamhet, väg, järnväg eller annan exploatering30. För att kunna hävda att en väg är tillräckligt 
avskiljande finns det prövat i flera rättsfall. Den dominerande uppfattningen är att en väg är avskiljande om 
den är större än en landsväg, den har ett mittstreck och trafikmängden överstiger 900 
fordonsrörelser/dygn31. För att en järnvägsspår ska vara avskiljande räcker det inte med att det finns 
järnvägsspår som trafikeras med 1-2 tåg per dygn som dessutom inte är strömförande32.  
 
Utdrag ur Mark- och miljööverdomstolen, mål nr MÖD 2011:4017 juni 201133 
 
”På en större jordbruksfastighet hade ansökts om dispens för avstyckning av fyra tomter för enbostadshus 
ca 250 meter från en sjö inom strandskyddsområde som var utökat till 300 meter. En förhållandevis smal 
asfalterad övrig länsväg utan markerad mittlinje där viss vaksamhet krävs vid möte har inte ansetts ha en 
sådan väl avskiljande verkan som avses i 7 kap. 18 c § första stycket 2 miljöbalken. Inte heller befintlig 
bebyggelse var att betrakta som avskiljande exploatering. Vid proportionalitetsbedömningen beaktades att 
fastigheten var mycket stor och att fastighetsägarna hade möjlighet att förlägga byggnader och tomtplatser 
utanför strandskyddsområdet.” 
 
För att kunna använda sig av det tredje särskilda skälet vattenanknutna anläggningar krävs det att området 
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området. Detta särskilda skäl går att använda endast om det avser 
hamnanknuten verksamhet34. 
 
För att kunna använda sig av det fjärde särskilda skälet utvidga pågående verksamhet krävs det att det 
finns verksamheten sedan tidigare inom strandskyddad plats och det går inte att flytta på verksamhet till en 
annan plats ska man se möjligheterna att upphäva strandskyddet med denna särskilda skäl35.   

                                                 
28 Petersson Forsberg, Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering, 2012 
29 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd –en vägledning för planering och prövning, Handbok 2009:4, Utgåva 2, 2012 
30 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd –en vägledning för planering och prövning, Handbok 2009:4, Utgåva 2, 2012 
31 Strandskyddsdelegationen, Webbseminarium – De sex särskilda skälen 
32 Strandskyddsdelegationen, Webbseminarium – De sex särskilda skälen 
33 Mark- och miljööverdomstolen, Målnr/Dnr MÖD 2011:40, beslutsdatum 2011-06-17, Norrtälje kommun 
34 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd –en vägledning för planering och prövning, Handbok 2009:4, Utgåva 2, 2012 
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För att kunna använda sig av det femte särskilda skälet tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
måste det finnas starka samhällsintressen. I Naturvårdsverkets handbok i planering och prövning av 
strandskydd anges bland annat att sådant skäl kan vara kommunens behov av tätortutveckling, anpassning 
av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, 
miljöintressen eller kulturhistoriska värden inom strandskyddsområdet. För att det ska vara ett angeläget 
allmänt intresse bör den planerade åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället36.  
 
För att kunna använda sig av det sjätte särskilda skälet annat mycket angeläget intresse kan intrycket i 
första hand vara att den kan möjliggöra i stort sett vilket intresse som helst, bara det bedöms tillräckligt 
angeläget enligt Petersson Forsberg37. Men som Petersson Forsberg skriver behöver lydelserna i lagtexten 
en rättslig tolkning och kanske även vägledande rättsfall för att det ska gå att säga något hur det särskilda 
skälet kan användas men att det finns ytterst få strandskyddsbeslut grundade på detta särskilda skäl.  

Enligt den tidigare lagstiftningen som gällde före 2009 räckte det oftast med motiveringen att allmänhetens 
tillträde till området inte påtagligt skulle försämras och att djur- och växtlivet inte påtagligt skulle påverkas 
för att kunna få dispens. Enligt miljöbalken krävs numera dessutom någon av de sex särskilda skälen38. 
Följande skäl går däremot inte att använda sig av för att upphäva strandskyddet enligt 
miljöbalkspropositionen39: 
 

- Att området sällan eller aldrig besöks. 
- Att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv. 
- Att hänvisa till etablering eller utvidgning av näringsverksamhet. 
- Att hänvisa till personliga skäl, som till exempel återflyttning till gamla hemtrakter eller föräldrars 

eller barns önskan om att bo nära familjen. 
- Att området är en s.k. lucktomt, som gick att använda före 2009/201040.  

2.3.2 LIS-områden 

Kommunen kan även med den nya strandskyddslagstiftningen som började gälla 31 januari 2010 peka ut 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s.k. LIS-områden, i sin översiktsplan41 och finns 
reglerad i Miljöbalken 7 kap. 18 §. De regler som måste följas för att ett område ska kunna klassas som ett 
LIS-område är att dessa områden som ligger inom strandskyddat område ändå är så begränsade att 
strandskyddets syften fortfarande kan tillgodoses, det långsiktiga skyddet av stränderna fortfarande 
bevaras, allmänheten ska ha tillgång till stränderna och de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet ska vara 
skyddat. Inom dessa LIS-områden krävs det fortfarande dispens för olika åtgärder, men det finns utökade 
möjligheter till dispens. Förutsättningarna för att ett område ska kunna klassas som ett LIS-område är de 

                                                                                                                                                                
35 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd –en vägledning för planering och prövning, Handbok 2009:4, Utgåva 2, 2012 
36 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd –en vägledning för planering och prövning, Handbok 2009:4, Utgåva 2, 2012 
37 Petersson Forsberg, Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering, 2012 
38 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd –en vägledning för planering och prövning, Handbok 2009:4, Utgåva 2, 2012 
39 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd –en vägledning för planering och prövning, Handbok 2009:4, Utgåva 2, 2012 
40 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd –en vägledning för planering och prövning, Handbok 2009:4, Utgåva 2, 2012 
41 Miljöbalken (2009:532) 7 kap 18 e §, Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. 5 §  
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ska ge hållbara och positiva effekter inom den befintliga servicen på landsbygden42. Det kan vara i form av 
att utbyggnaden ger ökad sysselsättning inom befintlig service eller ökad kundunderlag43.  

2.3.3 Tomtplats och hemfridszon 

När man talar om tomtplats respektive hemfridszon är det den ytan inom fastigheten som avgör var 
fastighetsägaren har rätt att se som sitt privata område och där allmänheten inte har tillträde44. 
Fastighetsägaren har även rätt till detta skydd på den egna tomten. Det är också inom den ytan där det 
finns ett bostadshus eller där det finns en rätt att bygga ett bostadshus eller övriga komplementbyggnader. 
Inom det området upplever allmänheten att man inkräktar på det privata området, hur långt tomtplatsen 
eller hemfridszonen sträcker sig från bostadshuset beror på flera faktorer. Det kan finnas nivåskillnader i 
terrängen som är avgörande för tomtplatsavgränsningen, hur långt fastighetsägaren har klippt gräsmattan 
innan naturen tar vid kan vara en annan faktor. Om det finns staket, stenmur, häck eller planteringar som 
avgränsar mot naturen så kan det vara en tydlig gräns var tomtplatsen eller hemfridszonen slutar.  
 

 
Illustration: Tomtplatsavgränsning respektive hemfridszon inom en fastighet. (Ulrika Åkerlund/Boverket) 

Tomtplats kan ibland sammanfalla med hemfridszonen. Det gäller oftast om fastigheten är begränsad i sin 
storlek, såsom avstyckade tomter, och om den huvudsakligen består av anlagd tomt med planteringar. I 
dessa fall går det att hävda en tydlig hemfridszon. Är det en naturtomt kan det skapa otydliga gränser, då 
är den inplanterade växtligheten som kan vara avgörande var gränsen går. Är fastigheten av en större 

                                                 
42 Miljöbalken (2009:532)  7 kap 18 d § 
43 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd –en vägledning för planering och prövning, Handbok 2009:4, Utgåva 2, 2012 
44 Naturvårdsverket, Stöd i miljöarbetet, Vägledningar, Skyddade områden, Strandskydd, Tomtplatsavgränsning vid 
strandskyddsdispens, Uppdaterad 2013-03-06, hämtad 2015-05-22 
<naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/Strandskydd/Tomtplatsavgransning-vid-
strandskyddsdispens> 
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skala kan det finnas en yta för tomtplatsen, som är den zonen som ligger runt själva huvudbyggnadens och 
där man har sin uteplats. Hemfridszonen kan däremot sträcka sig längre ut särskilt om man har flera 
byggnader som ligger utplacerade runt huvudbyggnaden. Det som avgör vad som innefattas inom 
hemfridszonen är om byggnaderna är avhållande från allmänheten eller inte och hur långt bort från 
huvudbyggnaden den ligger men även terrängförhållandena är avgörande. Detaljerna kring vad som gäller 
för en tomtplats eller hemfridszon finns inte reglerade i någon författning. Men det finns en praxis som man 
använder sig av inom kommunen och hos Länsstyrelsen och det är att en hemfridszon kring en bostad är 
mellan 1 000 – 2 000 kvm stor45. Är fastigheten större kan man anse att allemansrätten gäller för det som 
ligger utanför hemfridszonen, och där kan man heller inte upphäva strandskyddet.  
 
Det är inte tillåtet att nya komplementbyggnader eller andra anläggningar som fastighetsägaren vill uppföra 
utökar den redan utsatta hemfridszonen. De nya komplementbyggnaderna eller anläggningarna ska 
uppföras inom den befintliga hemfridszonen eller så ska de byggas på ett sådant sätt så att inte 
allmänheten uppfattar det som att en privat hemfridszon uppstår kring dessa byggnader eller anläggningar. 
Det får heller inte privatiseras med trädgårdsmöbler, planteringar, trädäck m.m. 
 
Om marken runt ett hus inte är friköpt utan är s.k. arrendetomt går det inte att hävda någon hemfridszon. I 
dessa fall går det endast hävda en tomtplats som sin hemfridszon.  
 
Avgränsning för tomtplats och hemfridszon görs med följande parametrar46: 

- Storleken på hemfridszonen får vara högst 2 000 kvm och gränsen för hemfridszonen får gå  
minst 15 meter och max 70 meter från bostaden.  

- Topografi och vegetation avgör avgränsningen.  
- Hemfridszon gäller endast kring bostadshus, inte kring uthus, bastu, altaner eller bryggor.  
- De byggnader som finns inom hemfridszonen ska ha bygglov eller vara byggnader som man har 

bevis på att är uppförda före strandskyddslagens tillträde. 
- Hänsyn ska tas till strandskyddets utsträckning i omgivningen.  
- Tillgänglighet till stranden den s.k. fria passagen ska gå att säkerställa.  
- Goda livsförhållanden för växter och djur ska fortfarande gå att säkerställa. 

 
I samband med  detaljplaneläggning i befintlig strandnära bebyggelse är det bra att ange en 
planbestämmelse att tomtplatsen/hemfridszonen ska markeras med staket, mur, häck eller planteringar så 
att det blir tydligt för fastighetsägaren och för allmänheten var tomtplatsen finns respektive var 
allemansrätten tar vid. Om man däremot avgränsar mer än vad hemfridszonen omfattar med till exempel 
ett staket kan Länsstyrelsen komma att förelägga om ett så kallat stängselgenombrott, t.ex med en grind, 
så att allmänheten har möjlighet att gå över området.  

2.3.4 Allemansrätt 

De svenska stränderna och de strandnära områdena utgör i många avseenden en värdefull miljö för 
allmänheten. Förutom strandskyddslagstiftningen, vars syfte är att trygga allmänhetens tillgång till stränder 

                                                 
45 Strandskydd – hemfridszon. Infosoc Rättsdata AB. Analys 2011-A21. 
46 Strandskydd – hemfridszon. Infosoc Rättsdata AB. Analys 2011-A21. 
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och bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet47 finns även ”allemansrätten” som i lag värnar om 
allmänhetens rättighet att fritt kunna vistas i naturen, även på mark och vattenområde som är privatägd 
men det ger inte rättigheten att överskrida friheten genom att göra intrång på annans tomtplats eller 
hemfridszon48. Skulle man inkräkta på någons tomtplats eller hemfridszon kan det innebära att man gör sig 
skyldig till ”hemfridsbrott” eller ”tagande av olovlig väg”49. Som markägare får man inte hävda en större 
hemfridszon än vad som är rimligt och inte heller köra bort folk som håller tillräckligt avstånd från 
hemfridszonen. Gränsen för hemfridszonen får gå minst 15 meter och max 70 meter från bostadshuset, om 
det inte finns en väg eller en stig som är till även för allmänheten och som då går närmre än 15 meter från 
bostadshuset. Även om det är mycket diffust eftersom det beror mycket hur terrängen, naturen och 
växtligheten ser ut på just den platsen. I vissa fall kan det ses som intrång om man passerar närmre än 60-
70 meter om det inte är insynsskyddat50.   
 
I strandzoner har allemansrätten förstärkts genom strandskyddet som i dagsläget har sin lagliga reglering i 
7 kap Miljöbalken51.  Både allemansrätten och strandskyddslagstiftningen kompletterar varandra vad som 
gäller för allmänheten och markägaren inom strandnära områden. Allemansrätten ger en möjlighet till en 
friare tolkning vad som gäller medan strandskyddet är en regel som styr vad man får och inte får göra52. I 
miljöbalken står det53: ”Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa 
hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den.” 
 
Naturvårdsverket har efter lagändringen inte längre rätt att överklaga dispensbeslut. Petersson Forsberg 
har i sin avhandling belyst att ett flertal intresseorganisationer för naturvård och friluftsliv befarar att dessa 
förändringar kommer att medföra en försvagning av strandskyddet, både ur socialt och ekologiskt 
perspektiv54. Däremot har friluftsorganisationer55 i samband med lagändringen 2009 fått rätten att 
överklaga beslut som gäller strandskyddsdispens.   

2.3.5 Fri passage 

Enligt 7 kap. 18 f § Miljöbalken ska ett beslut om upphävande av strandskyddet fortfarande säkerställa en 
fri passage mellan strandlinjen och bostadshuset eller anläggningen både för allmänheten och för att 
bevara de goda livsvillkoren för växt- och djurlivet. Därför går det inte upphäva strandskyddet ända ner till 
strandlinjen utan det område som behövs för en fri passage ska lämnas kvar och där ska strandskyddet 
fortsätta att gälla. Endast i vissa fall kan man upphäva strandskyddet helt. Detta gäller bl.a. om det skulle 
vara en anläggning som kräver direkt koppling till vattnet eftersom det är avgörande för de byggnaders eller 
anläggningarnas funktion. I dessa fall går det inte att möjliggöra en fri passage närmast stranden men som 
en kompensation skulle man kunna möjliggöra en passage bakom anläggningen. 

                                                 
47 Miljöbalken (2009:532) 7 kap.13-18 §§ och 25-26 §§ 
48 Miljöbalken (2009:532) 7 kap. 1§ 
49 Naturvårdsverket. Allemansrätten – Vad säger lagen? Bertil Bengtsson 2004 
50 Naturvårdsverket. Allemansrätten. Utbildningsdag 19 oktober 2010  
51 Petersson Forsberg, Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering, 2012 
52 Naturvårdsverket. Allemansrätten. Utbildningsdag 19 oktober 2010  
53 Miljöbalken (2009:532) 7 kap. 1§ 
54 Petersson Forsberg et al, 2010 
55 Organisationer ska i stadgarna ha som ändamål att tillvarata friluftsliv, ha minst 100 medlemmar eller på annat sätt kunna visa att 
den har allmänhetens stöd och ha bedrivit verksamheten i Sverige i minst 3 år (16 kap. 13-14 §§ Miljöbalken) 



Strandskyddslagstiftningen – Kommunal tätortsutveckling i konflikt med strandskyddets syften 
 

18 

  

Illustration: Fri passage ska kunna lämnas mellan strandlinjen och bostadshuset.  (Ulrika Åkerlund/Boverket) 

2.3.6 Strandtomt eller strandnära tomt 

Det kan vara svårt att veta vad man har rättighet till och/eller skyldighet till både som fastighetsägare och 
som allmänhet när det gäller fastigheter som går ända ned till vattnet, så kallad strandtomt eller strandnära 
tomt. Skillnaden är stor vad gäller tillgång till stranden, men allemansrätten och strandskyddet gäller i 
samtliga fall. Lantmäteriet kan ge följande svar. En strandtomt är en fastighet där bostadsbyggnaden ligger 
högst 75 meter från strandlinjen och där fastigheten sträcker sig ner till vattnet och där man har en egen 
brygga. Allmänheten har dock tillträde till strandremsan närmast vattnet vanligen i form av en stig som går 
utefter stranden om inte hemfridszonen sträcker sig ända ned. Det finns även två förklaringar vad som 
gäller för en strandnära tomt. En strandnära tomt är en fastighet där bostadsbyggnaden ligger högst 75 
meter från strandlinjen utan egen strand eller en fastighet där bostadsbyggnaden ligger 76 - 150 meter från 
strandlinjen. Där bostadsbyggnaden ligger mer än 150 meter från strandlinjen klassas fastigheten varken 
som strandtomt eller strandnära tomt. 

Om fastigheten är en mindre strandtomt och allt ligger inom hemfridszonen har fastighetsägaren en 
rättighet att avgränsa tomtplatsen med staket eller häck. Det blir då en tydligt var allmänheten inte har 
rättighet att beträda. Om fastigheten däremot är större än hemfridszonen och strandområdet och 
eventuella bryggor ligger en bit från bostadshuset kan man som fastighetsägare inte avhysa folk som rör 
sig eller vistas inom området. Här gäller både allemansrätten och strandskyddet om den fria passagen och 
som man har inte rätt som fastighetsägare att förbjuda andra från att bada från stranden eller från den plats 
där det finns en brygga. Allemansrätten eller strandskyddslagen ger däremot ingen rätt för allmänheten att 
använda fastighetsägarens privata anläggningar eller att använda bryggan annat än för en tillfällig 
förtöjning. Man har heller ingen rätt att göra något som innebär att det uppkommer olägenheter för 
markägaren.
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3. STRANDSKYDD I DETALJPLAN  

Detta avsnitt beskriver kortfattat vad kommunen behöver beakta id upphävande av strandskyddet i 
detaljplaneprocessen; vilka kriterier som behöver uppfyllas, vilka planbestämmelser som kan reglera den 
mark där strandskyddet även fortsättningsvis ska gälla och hur planbestämmelser lämpligen ska 
formuleras. 

3.1 Kriterier som ska uppfyllas när strandskyddet upphävs i detaljplan 

För att strandskyddet ska kunna upphävas i en detaljplan behöver bestämmelserna som finns i 7 kap. 18 § 
Miljöbalken tillämpas och följande två kriterier ska uppfyllas56:  

1. Det ska finnas särskilda skäl och det är endast någon av de sex tidigare nämnda skälen (se punkt 
2.3.1 ovan) som är giltiga i bedömningen.  

2. Intresset av att ta området i anspråk på det sätt som planen avser ska väga tyngre än 
strandskyddsintresset. 

I samband med att kommunen gör en bedömning om lämpligheten att upphäva strandskyddet ska följande 
frågeställningar besvaras för att ta reda på i vilken utsträckning upphävandet kan sträcka sig till:  

- Är marken ianspråktagen så att den saknar betydelse för strandskyddets syften?  
- Kvarstår det en allemansrättslig tillgång till stranden och kvarstår en god livsvillkor för växt- och 

djurlivet? 
- Är de befintliga byggnaderna inom fastigheten avhållande för allmänheten? 
- Finns det en tomtplatsbestämning eller hemfridszon? Hur långt sträcker den sig?  
- Svårtillgänglig strand eller avsaknad av en stig är inget skäl för att utelämna fri passage och 

upphäva hela fastigheten ända ned till stranden.  

3.2 Beteckningar och bestämmelser i detaljplan  

3.2.1 Exempel på reglering av återstående strandskyddad mark 

Hur det område som även fortsättningen ska vara strandskyddat hanteras i detaljplanen beror på vilken 
reglering som kommunen bedömer nödvändig. Om det inte finns behov av någon närmare reglering för 
själva strandområdet kan man begränsa detaljplanen till att bara omfatta den del där strandskyddet 
upphävs, d.v.s. att planområdet sträcker sig endast så långt som hemfridszonerna gör57. Den 
administrativa bestämmelsen kommer då att överensstämma med plangränsen. Nackdelen att inte ta med 
hela området ända ned till stranden är att kommunen inte tar något aktivt beslut hur marken mellan 
stranden och hemfridszonerna får användas. Om det finns friggebodar som ligger utanför hemfridszonen 
och där strandskyddet kommer kvarstå är det lämpligt att kommunen tar ställning till hur denna yta får 
användas av fastighetsägaren för att inte skjuta på frågan till senare tillfälle, därför finns det ett behov att 
reglera markanvändningen även inom det området där strandskyddet kommer kvarstå58. De 
planbestämmelser som går att använda sig av i detaljplaneläggningen måste även vara förenliga med 
strandskyddet. När det är kommunalt huvudmannaskap kan strandskyddad mark planläggas som allmän 

                                                 
56 Miljöbalken (2009:532) 7 kap. 18 §  
57 Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 
58 Birgitta Wiktorsson Ekman, planchef Alingsås kommun, diskussion kring planläggning vid Saxebäcken och Sundet-Svanvik, 2015 
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plats och betecknas med natur eller park59. Nackdelen med att använda sig av denna bestämmelse när det 
är enskilt huvudmannaskap är att det kvarstår en viss osäkerhet för hur fastighetsägaren får nyttja eller 
sköta marken, se vidare i kap. 6 som tar upp det rättsosäkra läget för fastighetsägaren.  

I naturvårdsverkets handbok går det att läsa att en hänsyn till att strandskyddet ska bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt gör att möjligheten att lägga ut mark som kvartersmark därmed blir begränsad. 
Vissa ändamål kan ändå överensstämma med strandskyddets syften och bör därför kunna läggas ut som 
kvartersmark. Det gäller exempelvis Friluftsområde med beteckningen N. Den angivna användningen kan 
dock behöva kompletteras med egenskapsbestämmelser som garanterar strandskyddet60. 

Nedan följer en sammanfattning av förslag på planbestämmelser som finns redovisade i naturvårdsverkets 
handbok och andra planbestämmelser som diskuterats i Alingsås kommun under våren 2015 i de 
pågående detaljplanerna Saxebäcken och Sundet-Svanvik. 

Markanvändning 
 (Huvudmannaskap) 

Fördelar Nackdelar 

Allmän plats; NATUR  
(Kommunalt)  

Kan vara lämpligt om kommunen till 
stor del äger marken närmast 
strandlinjen eller kommer köpa 
marken från privata fastighetsägare 
för att bygga en strandstig/promenad 
för allmänheten.  

Gör det tydligt att marken är 
tillgänglig för almänheten. 

Kan vara svårt att få igenom utan 
överklaganden. 

Allmän plats; NATUR  
(Enskilt)  

Kan vara lämpligt om kommunen 
inte kommer vara huvudman för 
allmän platsmark. 

Gör det tydligt att marken är 
tillgänglig för almänheten.  

Omfattas planområdet av samfällighetsförening/-
ar kan det uppstå problem om någon ur 
samfälligheten önskar att en strandstig ska 
byggas.  En gemensamhetsanläggning ska då 
skapas för att strandytan skall vara öppen för de 
boende.   

Denna användning kan även försvåra eventuell 
avstyckning av fastigheter då en ny fastighet inte 
kan bestå av både allmän platsmark samt 
kvartersmark.  

Kan även vara problematiskt om det finns 
friggebodar långt bort från hemfridszonen varför 
det inte går tillåta friggebodar på allmän plats 
Natur.  

Allmän plats; FRILUFTSLIV  
(Enskilt) 

 Kan man tillåta Attefallshus? 

Kvartersmark; Friluftsområde [N]  Kan man tillåta Attefallshus? 

                                                 
59 Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan 
60 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd –en vägledning för planering och prövning, Handbok 2009:4, Utgåva 2, 2012 
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Kvartersmark  
Bostäder [B] + 
egenskapsbestämmelse för kvartersmark 
om markens anordnande  

n (mark och vegetation) eller  
natur (marken skall hållas som naturmark) 

Torde vara svårare att ge mindre 
avvikelse i bygglovsskedet då syftet 
är att marken inte ska bebyggas 
med byggnader utan vara naturmark 
eller behålla sin naturliga vegetation. 

En osäkerhet vad fastighetsägaren får göra på 
denna yta? 

Odla, plantera träd, buskar, blommor? 
Klippa gräsmattan, ta ned mindre träd?  
Hålla efter vegetationen så att den inte blir  
igenvuxen med sly? 

Kvartersmark  
Bostäder [B] +  
punktprickad mark (marken får inte 
bebyggas) 

Man kan i bygglovsskedet ge 
dispens för mindre avvikelser för ev. 
komplementbyggnader om man 
anser det lämpligt.  

Risken är att man p.g.a. tryck från 
fastighetsägaren att man tillåter och ger dispens 
för de s.k. Attefallshus samt att man kan göra 
mindre avvikelser för övriga byggnader, vilket i 
sin tur kan leda till en ökad hemfridszon. 

Kvartersmark  
Bostäder [B] + 
korsprickad mark (marken får bebyggas 
med uthus och komplementbyggnader) 

 Sannolikheten är stor att hemfridszonen blir 
större vilket kan inskränka på den fria passagen 
längs med stranden. 

3.2.2 Exempel på administrativ bestämmelse i samband med att strandskyddet upphävs 

Beslutet att upphäva strandskyddet ska anges i detaljplanen genom en s.k. administrativ bestämmelse och 
avgränsas på plankartan med administrativ linje. Bestämmelsen att strandskyddet är upphävt betecknas 
med bokstaven a, kompletterat med index61. Om bestämmelsen gäller hela planområdet behövs däremot 
ingen beteckning. Det som är viktigt att är att planbestämmelsen ska vara tydligt formulerad så att det inte 
är osäkert vad som gäller när planen väl är antagen och lagakraftvunnen. Nedan följer några exempel på 
hur en administrativ bestämmelse kan formuleringar för att upphäva strandskyddet samt hur den inte bör 
formuleras för att det inte ska vara otydligt, enligt diskussion med Länsstyrelsen under våren 2015.  

Beteckning Betydelse Motivering Tydlighet 

a1 Strandskyddet är upphävt Det blir ingen osäkerhet när detaljplanen vunnit 
laga kraft vad som gäller. 

Tydlig 

a2 ”Strandskyddet kommer att 
upphävas”  

”Strandskyddet ska upphävas” 

Det blir en stor osäkerhet om strandskyddet gäller 
eller inte eftersom upphävandet bör ha gjorts 
under planprocessen.  

Otydlig 

 

                                                 
61 Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.  
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4. STRANDSKYDD OCH TÄTORTSUTVECKLING 

I den praktiska kommunala tillämpningen av strandskyddslagstiftningen kommer ofta intresset för 
tätortsnära rekreation i konflikt med planerad tätortsutveckling. Alingås kommun har i sin fördjupade 
översiktsplan pekat ut vissa förtätningsområden inom tätortsnära rekreationsområden i strandnära 
lägen62.   

4.1 De tre strategierna i Alingsås kommuns fördjupade översiktsplan – Staden 
När strandnära områden planläggs är det enligt plan- och bygglagen kommunens ansvar att väga 
allmänhetens tillgång till den mot andra intressen, enskilda såväl som kommunala63. Det här sker främst i 
kommunernas översiktsplaner och detaljplaner. I översiktsplanen ska kommunen visa riktlinjer för en 
långsiktig utveckling mot en bättre miljö, ett enklare vardagsliv för medborgare och en attraktivare kommun. 
Den kommunala översiktsplanen ska även visa hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det 
gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose riksintressen och 
miljökvalitetsnormer64.  

Alingsås kommuns fördjupning av översiktsplanen för huvudorten är från 2008. Den har tre strategier som 
tillsammans skapar en struktur i stadens framtida utveckling:  

- Alingsås cykelstaden 
- Alingsås den sammanhållna staden 
- Alingsås blandstaden 

Alla dessa tre strategierna samverkar med varandra och ska bidra till en sammanhängande cykelvänlig 
blandstad. Det är även utifrån dessa strategier som kommunen tar ställning till bl.a. i de pågående 
planuppdragen eller vid nya planförfrågningar. 

4.2  Intressegrupper i konflikt med kommunens strategiska dokument   
 
I den praktiska kommunala tillämpningen av strandskyddslagstiftningen kommer ofta intresset för 
tätortsnära rekreation i konflikt med planerad tätortsutveckling. Alingås kommun har i sin fördjupade 
översiktsplan pekat ut förtätningsområden inom tätortsnära rekreationsområden i strandnära lägen65.   
Hur kommunen ska förhålla sig till översiktsplanens strategier i praktiken när tätortsnära 
rekreationsområden föreslås tas i anspråk för att förtäta staden samtidigt som hänsyn ska tas till de olika 
intressegrupperna, särskilt friluftsmänniskan, är en intressant frågeställning som behöver en särskild 
fördjupning.  

Petersson Forsberg har i sin avhandling Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering (2012) 
belyst konflikten mellan skapandet av den täta staden och närrekreationen.  Hon nämner bland annat att 
den kompakta blandstaden, eller den täta staden, är en planeringsterm som används för att sälja in 
förtätningsåtgärder med benämningar med hållbarhetsargument. Hållbarheten skulle vara att en tät och 
funktionsblandad bebyggelse sparar produktiv mark, ger möjligheter för människor att förflytta sig till fots 
och med cykel samt ger bättre underlag för kollektivtrafik, service och energieffektivisering. Det finns dock 

                                                 
62 Fördjupning av översiktsplanen för Alingsås kommun – Staden. 2008 
63 Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 5 § 
64 Boverket, PBL kunskapsbanken 
65 Fördjupning av översiktsplanen för Alingsås kommun – Staden. 2008 
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forskare som anser att det är en alltför grov förenkling av problematiken att framhålla den kompakta 
stadens fysiska struktur som hållbar (Neuman, 2005; Breheny, 1997; Gordon & Richardson, 1997). 

Petersson Forsberg har även behandlat följande avsnitt i sin avhandling som behandlar frågan om 
avvägningen mellan olika intressen och ett antagande om samförstånd mellan de olika intressegrupperna: 
”Att formulera riktlinjer för förändringar i användningen av mark och vatten och att avväga mellan intressen 
som konkurrerar om samma markområde hör till den kommunala fysiska planeringens viktigaste uppgifter." 
Vidare skriver Petersson Forsberg ”planeringslagstiftningen omnämner olika intressen, både allmänna och 
enskilda, i mycket generella ordalag men reglerar inte avvägningen mellan dem. Lagen säger att företräde 
ska ges åt det intresse som från en allmän synpunkt främjar en långsiktigt god hushållning med mark och 
vatten. En sådan bedömning innefattar enligt förarbetena till miljöbalken såväl ekologiska som sociala, 
kulturella och samhällsekonomiska hänsynstaganden (Naturvårdsverket, 2005b:54-56). Även om det är en 
av de grundläggande principerna att bedömningar i olika frågor enligt PBL ska utgå från vad som är en från 
allmän synpunkt lämplig markanvändning, ska hänsyn även tas till enskilda intressen. Som tidigare nämnts 
är detta ett uttryck för den så kallade proportionalitetsprincipen som innebär att det alltid ska finnas en 
rimlig balans mellan nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för motstående 
enskilda intressen vilket förtydligades i författningskommentarerna i regeringsproposition 2009/10:170 ”En 
enklare plan och bygglag” (Regeringen, 2009b:413).” 
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5 FALLSTUDIER FRÅN ALINGSÅS KOMMUN 

För att svara på de två första problemformuleringarna används fallstudier från Alingsås kommun: 

- I vilka fall kan kommunen hävda det särskilda skälet ”tillgodose ett angeläget allmänt intresse” med 
motiveringen tätortsutveckling för att kunna upphäva strandskyddet? 

- Har allmänhetens tillgänglighet till den fria passagens tillgodosetts i planuppdragen enligt 
exploatören och Naturskyddsföreningen? 

5.1 Pågående detaljplaner i tätortsnära lägen 
En noggrannare redogörelse av planuppdragen kommer göras nedan, särskild kommer motiveringen 
tätortutveckling som särskilt skäl studeras. Några av planuppdragen är pågående medan andra har 
avbrutits för att Länsstyrelsen bedömt att några särskilda skäl inte har kunnat motiverats. Planuppdragets 
syfte, hur strandskyddsfrågan har hanterats och vilka särskilda skäl kommunen har använt sig av, vilken 
uppfattning Länsstyrelsen har och vilken uppfattning naturskyddsföreningen eller Alingsås friluftsklubb har 
om de aktuella planerna kommer redogöras för varje planuppdrag. 
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Karta: De pågående och de avbrutna planuppdragen i Alingsås kommun.  
(Copyright Alingsås kommun/GIS-enheten)

Frostvägen 

Sundet-Svanvik 

Hjälmared 

Sjuhäradsgatan 

Strandstigen 

Saxebäcken 

Alingsås  
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5.1.1 Fallstudie – Detaljplan för Frostvägen  

Planuppdragets syfte 
Detaljplanen ligger i centralt i Alingsås stad och har pekats ut i den fördjupade översiktsplanen för Alingsås 
stad som ett förtätningsområde för bostäder. Intill planområdet ligger Säveån som passerar Alingsås tätort. 
Säveån har en del problem med översvämning vid kraftiga skyfall men det har hittills inte framkommit något 
som syftar till att man inte skulle kunna fortsätta med att ta fram detaljplanen. Planförslaget sparar ett ca 15 
meter brett stråk av naturmark mellan den nya byggrätten och Säveån där strandskyddet kommer kvarstå. 
Aktuellt planförslag anger att strandskyddet upphävs inom kvartersmark. Planen har varit ute på samråd. 
 
Strandskyddsaspekt och motivering till särskilda skäl 
Strandskyddet är upphävt sedan tidigare men återinträder i samband med ny detaljplaneläggning. 
Särskilda skäl behöver därför finnas när man tar fram planen. Kommunen har gjort bedömningen att 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse, ”tätortsutveckling” med 
bostäder i ett centralt läge nära service och kommunikationer, som inte kan tillgodoses utanför området. 
Genom förtätning ökar möjligheten att öka gång- och cykelanvändningen och minskat bilberoendet jämfört 
om bostäderna skulle byggas i stadens yttre delar, samtidigt som underlaget för bättre serviceutbud ökar. 
Dessutom är nödvändig infrastruktur redan utbyggt till planområdet såsom el, fjärrvärme, vägar, vilket är en 
viktig hållbarhetsaspekt som gynnar allmänheten. Genom att nyttja befintlig infrastruktur sparar kommunen 
pengar, vilket i sin tur gynnar allmänheten i egenskap av kommuninvånare och skattebetalare.   
 
I fördjupningen av översiktsplanen för Alingsås stad görs en avvägning mellan enskilda och allmänna 
intressen. För det aktuella området anges den föreslagna markanvändningen som ”Bostäder och ej 
störande verksamhet. Här har avvägningen att förtäta staden inåt vägt tyngre än att behålla kvar området 
obebyggt. Det finns inte många liknande förtätningsområden som detta så centralt i Alingsås, stad. Två av 
tre målbilder som är angivna under den fördjupade översiktsplanens strategier och som man kan uppnå i 
det aktuella planuppdraget är ”Alingsås cykelstaden” samt ”Alingsås den sammanhängande staden”. Det 
finns många fördelar för allmänheten med en tät stad. Med Alingsås cykelstaden, är målet att skapa en 
relativt tät och småskalig stad med korta avstånd till olika målpunkter, vilket man inte kan uppnå om man 
enbart koncentrerar nya bostäder till stadens utkanter. Med Alingsås sammanhängande staden, är målet 
att skapa en sammanhängande stad där grönstrukturen, trafiknätet och bebyggelsen hålls samman. I en 
stad med sammanhållen bebyggelse är det lättare att åstadkomma effektiva uppvärmningssystem, 
ekonomisk kollektivtrafik och närhet till olika typer av målpunkter.    
 
Vad säger Länsstyrelsen66 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt om att planförslaget inte kommer ge en betydande påverkan på 
miljön. De särskilda skäl som kommunen angett för att kunna upphäva strandskyddet inom det aktuella 
planområdet har ansetts rimliga.  
 
Vad säger Alingsås Naturskyddsföreningen och Alingsås Friluftsklubb67 

                                                 
66 Länsstyrelsens samrådsyttrande för detaljplan Bostäder vid Frostvägen, 2013-11-21 
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Naturskyddsföreningen yttrade sig under samrådsskedet där de ansåg att det fanns ett hot mot den gröna 
korridoren längs med Säveån med ny bebyggelse. Men de ansåg att nya bostäder kunde tillkomma i 
området men att den planbestämmelse som anger att marken inte får bebyggas, punktprickning, borde 
utökas för ett större obebyggt område mellan å och bostad. Dessutom anser föreningen att nya 
våtområden borde skapas i tomten närmast Säveån för en bättre biologiska mångfald. I intervju med förra 
ordföranden för Naturskyddsföreningen så anger han dock att kommunen borde agerat mer pragmatiskt. 
Egentligen var det fel att tillåta strandtomter från första början anser man, men om det ska byggas borde 
det varit flerbostadshus. Det viktiga är egentligen att man ska kunna promenera längs med Säveån.  
 

                                                                                                                                                                
67 Naturskyddsföreningens samrådsyttrande för detaljplan Bostäder vid Frostvägen, 2013-11-19 samt intervju med Svenska 
Naturskyddsföreningen i Alingsås och Alingsås friluftsklubb, 2015-06-12 
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Planskede enligt ÄPBL: Samråd  Granskning  Antagande 

Grundkarta:  
Copyright Alingsås kommun/GIS-enheten 

 

Ortofoto:  
Copyright Alingsås kommun/GIS-enheten        

Plankarta:  
Cecilia Sjölin/Alingsås kommun  
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5.1.2 Fallstudie Detaljplan för Strandstigen 

Planuppdragets syfte 
Området ligger ca 1 km söder om Alingsås stadskärna och kvarteret innehåller ett mindre handelscentrum, 
”Vimpeln”, med livsmedelshandel och ett tiotal detaljhandelsbutiker. Handelshuset har en 180 meter lång 
sluten söderfasad mot sjön Gerdsken där en detaljplan ska pröva möjligheten att bygga ca 100 bostäder i 
uppbrutna volymer om fem till sju våningar. Mellan handelshuset Vimpeln och sjön går Strandstigen som är 
en av Alingsås mest frekventa gång- och cykelstråk. I planuppdraget ingår även ett ”pirhus” med ca 20 
bostäder och restaurang om fem våningar som sträcker sig ut i själva sjön. Förslaget innebär att kvarteret 
Vimpelns siluett kommer framträda som ett nytt landskapsmärke sett från Gerdsken. Byggnadens form 
med olika våningshöjder kommer ge skylinen en variation och uppbruten skala. Framför bostäderna vid 
Vimpeln kommer ”pirhuset” att framträda som en solitär, vilket förstärks av våningshöjden som gör att 
byggnaden upplevs som högt och smalt. 
 
Ingen del av den allmänna platsmarken inom planområdet är ursprunglig natur, Lillåns inlopp och markens 
utformning är ett resultat av industriverksamhets utvidgning under 1900-talet. Strandlinjen består idag av 
en rak kant som ett resultat av de senaste utfyllningarna på 1960-talet. Utfyllnadsmassorna består av 
sprängsten vars vegetation på land domineras av al, medan vattenvegetation i stort sett saknas. Området 
saknar betydande naturvärden både på land och i vatten, inte heller finns det några permanenta habitat för 
ovanliga eller skyddsvärda arter. De låga naturvärdena kan delvis förklaras med strandkantens 
fyllnadsmaterial, raka form och söderläge; området är hårt exponerat av vågor och vind och har 
begränsade möjligheter för skuggning. 
 
Strandstigen är en av de mest frekventerade gång- och cykelstråken i området varför det är viktigt att 
Strandstigens funktion behålls och att en passage här även i fortsättningen erbjuder en naturupplevelse. I 
förslaget kommer passagen vid Strandstigen ha bostäder på ena sidan och träd och sjökant på den andra, 
gång- och cykelvägen finns närmast sjön där det är som trevligast att passera. Det så kallade ”pirhuset” 
kommer få ett trädäck som ska vara allmänt tillgänglig. 
 
Strandskyddsaspekt och motivering till särskilda skäl 
Norra delen av sjön Gerdsken omfattas inte av strandskydd idag men återinträder i samband med att en ny 
detaljplan prövas. Kommunen föreslår i planen att strandskyddet upphävs igen för de delar som bebyggs 
av bostäder. Deras bedömning är att ett särskilt skäl är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att de särskilda skäl som anges för 
dispens uppfylls. Planförslaget bedöms av kommunen inte beröra några naturtyper som är hotade, särskilt 
skyddsvärda eller utgöras av särskilt skyddsvärd djur- eller växtart. Närmast sjön och finns befintliga gång- 
och cykelvägar som säkerställer fri passage för allmänheten.  
 
I förslaget till detaljplan föreslås att dagens smala och raka strandremsa breddas och utformas mer 
varierat. Enligt kommunen är syftet är att strandkanten ska upplevas som naturlig och kunna erbjuda fler 
sjönära vistelseplatser i en attraktiv rekreationsmiljö med vacker en landskapsbild. Med en bred och 
oregelbunden strandlinje, tillsammans med lämpliga fyllningsmassor så möjliggörs dessutom en mer 
varierad vegetation både på land och vatten. Förutsättningarna för att kunna skugga delar av vattnet och 
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begränsa vågexponeringen vid strandkanten anses öka, och med det en förhoppning att även ovanliga och 
skyddsvärda arter kan etablera sig. Sammantaget bedömer kommunen det som att livsvillkoren för djur- 
och växtliv ökar om planen genomförs. 
 
Kommunen beskriver det som att ”pirhuset” väver samman staden med sjön Gerdsken då det till 
bostadshuset anläggs ett större trädäck som ska vara allmänt tillgänglig och anpassad för personer med 
funktionshinder. Bryggan blir en plats där alla kan nå ut till Gerdsken och med en publik verksamhet i 
bottenvåningen så är tanken att platsens rekreationsvärde ska stärkas ytterligare. Pirhuset bidrar till att 
andelen tillgänglig strandlinje ökar jämför med idag.  Sammantaget bedömer kommunen det som om den 
allemansrättsliga tillgången till strandområdet öka om planförslaget genomförs. 
 
Särskilda skäl för att upphäva strandskyddet 
Ett av de särskild skäl kommunen åberopar är att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften. Det gäller den del av marken som ska byggas längs med 
handelshusets söder fasad som är på befintlig kvartersmark. För pirhuset, som byggs i vattenområde, 
använder kommunen en längre motivering där de utgår ifrån Naturvårdsverket vägledning för 
strandskyddsdispens. Enligt kommunen har detaljplanens genomförande har en positiv effekt till 
ovanstående och redogör för dessa nedan: 
 
Tätortsutveckling: I översiktsplanens fördjupning för staden anges att Alingsås ska utvecklas till en 
sammanhängande cykelvänlig blandstad. Det betyder att ny bebyggelse främst ska tillkomma inom tre 
kilometer från resecentrum, nära cykelvägarnas huvudnät och med en blandning av bostäder, 
arbetsplatser, service och grönområde.  
 
Detaljplanen föreslår bostäder i en av fåtal platser där det är möjligt att förtäta på ett attraktivt sätt inom en 
kilometer från resecentrum. Dessutom kan det ske i direkt anslutning till ett huvudstråk för gång- och 
cykeltrafiken och i ett unikt läge för att utveckla ett verksamhetsområde till en blandstad.  
 
Kvarteret Vimpeln har under de senaste åren utvecklats från att vara en industribyggnad med 
livsmedelshandel till ett handelshus, ”Vimpeln”, med ett 15-tal butiker samt restaurang och träningscenter. 
Handelshuset har ca 10000 besök per dag och här arbetar ca 500 personer. Gångavståndet till Alingsås 
stadskärnas traditionella shoppinggata är bara ca 800 meter, men de olika affärslägena befinner sig på var 
sin sida om barriärerna E20 och Västra stambanan.  
 
Ur stadsbyggnadssynpunkt är det önskvärt att det nya affärshuset inte blir ett externcentrum som är skild 
från stadskärnan, de båda handelsområdena ska komplettera varandra. För att Vimpeln inte ska upplevas 
som en plats utanför stadscentrum, utan som en del av den, behöver platsen kompletteras med bostäder 
på ett attraktivt och stadsmässigt sätt, så att stadsbebyggelsen når fram till Gerdsken.  
 
Pirhuset utgör den enda sjönära lokaliseringen i staden, vars läge kan ge en sådan stadsmässig dragkraft 
att det upplevda tätortscentrumet växer från dagens stadskärna fram till sjön Gerdsken. Med sin placering 
och innehåll tillgängliggörs vattenområdet och utvecklar områdets sociala värden. Pirhuset kan bli en unik 
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resurs för vidareutveckling av tätorten, då norra Gerdsken är den enda sjön som idag har karaktären som 
en sjö i stadsmiljö.   
 
Funktionsnedsättning: Pirhusets trädäck kommer möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att 
enkelt och spontant komma ut till Gerdsken. Med en publik verksamhet i bottenvåningen som målpunkt 
stärks de sociala och rekreationsvärdena ytterligare. 
 
Friluftsintressen: Pirhuset med trädäck har stora möjligheter att bli en central plats för friluftslivet kring sjön. 
Bottenvåningen kan inrymma verksamhet som baseras på sin närhet till vatten, till exempelvis café 
kombinerat med uthyrning av kajaker på sommaren och skridskor på vintern, eller liknande. Vid pirhuset 
kan stads- och friluftsliv mötas på ett attraktivt och för regionen unikt sätt och på så sätt ge fler människor 
tillgång till vattennära aktiviteter och rekreation.  
 
Naturvårdsintressen: Föreslagen bostadsbyggnation är en ekonomisk förutsättning för att förbättra 
områdets natur- och rekreationsvärden, samt öka den biologiska mångfalden.  
 
Miljöintressen: Inom strandskyddsområdet föreslås bostäder och verksamheter på en plats som kan 
erbjuda en mycket god och hälsosam livsmiljö utan bullerstörningar eller luftföroreningar och med en 
vacker landskapsbild. Platsen har också ett unikt läge med gångavstånd till service, naturområden och 
regional kommunikationspunkt, vilket minimerar bilberoendet och främjar gång- och cykeltrafiken. 
 
Kulturhistoriska intressen: Sjön Gerdsken har historiskt innehållit byggnader för allmänhetens friluftsliv, 
nära planområdet låg ett större kallbadhus som revs 1965. Pirhuset kan ses som om att den återtar 
traditionen att låta allmänheten komma ut sjön Gerdsken för rekreation.  
 
Sammanfattningsvis konstaterar kommunen att det finns ett särskilt angeläget intresse att utveckla 
områdets sociala, ekologiska och stadsmässiga kvalitéer och att detta kan göras i kombination med att 
stärka strandskyddets syfte. De särskilda skälen för strandskyddsdispens, enligt Naturvårdsverkets 
vägledning, uppfylls.   
 
Vad säger Länsstyrelsen68 
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande inte motsatt sig upphävande av strandskyddet. De anger att de se 
ser positivt på kommunens förslag att utveckla Strandstigen och tror att kan stärka dess attraktivitet 
ytterligare, särskilt positivt anpassningen av strandkanten.  
 
Vad säger Naturskyddsföreningen och Alingsås Friluftsklubb69 
Naturskyddsföreningen i Alingsås anser att bebyggelse enligt planförslaget inte kan tillåtas i eller utefter 
sjön Gerdskens norra strand på grund av gällande strandskyddsregler. Dock håller föreningen med om att 
strandens mer varierade sträckning skulle gynna den biologiska mångfalden och bli en värdefull grön 

                                                 
68 Länsstyrelsens samrådsyttrande för detaljplan Bostäder vid Strandstigen, 2015-01-29 
69 Naturskyddsföreningens och Alingsås Friluftsklubbs samrådsyttrande för detaljplan Bostäder vid Strandstigen, 2015-02-02 samt 
intervju med Svenska Naturskyddsföreningen i Alingsås och Alingsås friluftsklubb, 2015-06-12 
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spridningskorridor. Därför borde hela området göras om till park istället för bostäder. Särskilt stor nagel i 
ögat för föreningen är pirhuset. 
 
Naturskyddsföreningen håller inte med om kommunens motivering om att området redan tagit i anspråk, 
särskilt inte för pirhuset där föreningen särskilt protesterar mot de man upplever som svepande 
formuleringar som ”väva samman”, ”stadsmässig dragkraft” och ”unik resurs för vidareutveckling av 
tätorten”. Dessutom anser föreningen att landskapsbilden kommer att förändras allt för mycket med den 
höga exploateringen. Slutligen anser de att motiveringen med tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning är ointressanta i detta sammanhang då det kan ordnas på andra ställen runt sjön. 
 
Alingsås Friluftsklubben framhäver att Gerdsken är en stadsnära sjö som behöver skyddas från att man 
privatiserar stränderna och därmed utestänger allmänhetens rätt till sjön. De anser att kommunens förslag 
kommer högst påtagligt att inskränka tillgången vid norra änden av sjön. Husens storlek anser klubben 
kommer dominera hela sjön och därmed förstöra miljön och den frid som idag råder. Ett pirhus med 
restaurang privatiserar ytterligare. 
 
Vad säger exploatören70 
I intervju med exploatörens projektledare framhävs att tillgängligheten till stranden kommer att öka 
dramatiskt med föreslagna åtgärder jämfört med dagens situation. I övrigt anser de att samarbetet med 
kommunen fungerat bra, även om man uttrycker sin frustration över de långa handläggningstiderna. 

                                                 
70 Intervju med exploatören, 2012-06-12 
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5.1.3 Fallstudie Sundet-Svanvik, Färgens östra strand 

Planuppdragets syfte 
Detaljplanen är ett så kallat omvandlingsområde i ett strandnära läge, strax utanför tätorten, nära sjön 
Färgen. Bebyggelsen har successivt övergått från fritidshusbebyggelse till åretruntboende under de 
senaste 10-20 åren och i dagsläget har ungefär hälften av fastigheterna permanent boende. Kommunen 
har under 1990-talet försökt stävja denna utveckling med områdesbestämmelser för att det inte fanns 
kommunalt vatten- och avlopp framdraget. Problemet med att fritidshus omvandlas till åretruntboende 
ligger i att samtliga hushåll har en varierande standard i de enskilda avloppsanläggningarna och som inte 
alltid är anpassad för åretruntanvändning, särskild vintertid. Detta innebär en risk för läckage från de 
enskilda anläggningarna som i sin tur skulle förorena intill liggande sjön Färgen som är Alingsås kommuns 
huvudvattentäkt. Lösningen är att möjliggöra denna omvandling till åretruntboende genom att dra fram 
kommunalt vatten- och avlopp. En annan anledning till att stävja omvandlingen var att det saknades allmän 
samhällsservice såsom kollektivtrafik, skola, sjukvård, matbutik m.m. i dessa fritidshusområden. Ett försök 
att hindra permanentbosättning var att begränsade byggrätternas storlek till 50 kvm för själva 
huvudbyggnaden. Detta har ändå inte hindrat att fritidshusområdena längs med Färgens östra strand blivit 
alltmer permanentboende, anledningen till det är att läget är attraktivt då det ligger sjönära men ändå så 
pass tätortsnära.  
 
Ett politiskt beslut är taget att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp till området. I och med detta beslut 
arbetade kommunen fram ett program som antogs av kommunstyrelsen 2010. Detta program ligger till 
grund för det fortsatta detaljplanearbetet. På grund av utbyggnadskostnaden för det kommunala vatten- 
och avloppsnätet har kommunen sett över att utöka befintliga byggrätter samt utöka antalet tomter, i vissa 
fall inom strandskyddet. I programförslaget hade kommunen ett förslag som innebar en mycket högre 
exploatering än vad som samrådsförslaget redovisar och kommunen motiverade tätortsutveckling i ett 
omvandlingsområde som särskilt skäl och att man på grund av utbyggnadskostnaden för det kommunala 
vatten- och avloppsnätet har kommunen sett ett behov att skapa nya i vissa fall inom strandskyddet, där 
andra särskilda skäl saknas. Länsstyrelsen ansåg dock inte att det var ett giltigt skäl varför kommunen har 
valt att inte föreslå nya tomter som inte ligger bakom befintliga hemfridszoner, d.v.s. väl avskiljt av befintlig 
bebyggelse.  
 
Strandskyddsaspekt och motivering till särskilda skäl 
Behovet att säkerställa den allmänna tillgången till stranden blir än mer viktigare när fler boende tillkommer 
i området. Planområdet ligger dessutom inom riksintresseområdet för friluftsliv varför det allmänna intresset 
att ha tillgång till stranden samt att bevara de goda livsvillkoren för växt- och djurlivet har en extra stor 
betydelse i avvägningen för vilka områden som strandskyddet kan upphävas.  
 
För de fastigheter som ligger nära vattnet har kommunen gjort en översiktlig bedömning hur långt 
hemfridszonerna sträcker sig från bostadshuset. Där hemfridszonen inte täcker hela fastigheten kommer 
Strandskyddet fortfarande gälla och marken planläggas som kvartersmark med användningen friluftsliv. En 
karta som redovisar var strandskyddet föreslås finnas kvar gör det tydligt både för fastighetsägaren och 
Länsstyrelsen vad som är föreslaget, se karta nedan. 
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Strandskyddet är i dag upphävt inom vissa delar men återinträder i samband med ny detaljplan. 
Kommunen har bedömt att flera särskilda skäl går att åberopa för inom de båda områdena. För den 
befintliga bebyggelsen, de befintliga lokalgatorna, gemensamhetsanläggningarna för båtbryggor och 
gemensamhetsanläggning i form av bastubyggnader går det att hävda det första särskilda skälet, i 
anspråkstagen mark. För de nya byggrätterna kommer dessa ligga bakom befintliga hemfridszoner varför 
det går att hävda att de ligger väl avskilt från strandområdet. För de planerade pumpstationerna som 
behövs för det kommunala vatten- och avloppsnätet och som behöver ligga inom strandskyddet föreslås att 
strandskyddet blir upphävt med det särkskilda skälet att själva anläggningen handlar om ett angeläget 
allmänt intresse, för att trygga sjön Färgen från att bli förorenade på grund av risk från läckage från de 
enskilda avloppsanläggningarna.  
 
Vad säger Länsstyrelsen71 
Programmet för Sundet-Svanvik var ute på samråd under våren 2009, Länsstyrelsen kom då med följande 
synpunkter kring strandskyddet72: ”Länsstyrelsen har förståelse för problematiken kring den omvandling av 
fritidsbostäder som delvis skett i området och behovet av att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att 
skydda vattentäkten. Kommunen föreslår bostadsutbyggnad i strandskyddat område. Vid planering inom 
strandskyddat område måste kommunen visa att särskilda skäl finns för åtgärder som strider mot 
strandskyddsbestämmelserna. Syftet med strandskyddet får inte motverkas. Länsstyrelsen bedömer mot 
bakgrund av nu tillgängliga uppgifter att det inte finns några särskilda skäl att upphäva strandskyddet för 
föreslagen nybyggnation vid Sundet (delområde 5). Det finns anledning för Länsstyrelsen att närmare 
utreda möjligheterna att upphäva strandskyddet inom de andra delområdena. Kommunen måste dock i 
fortsatt planering mer ingående motivera de särskilda skälen för varje enskilt område.” 
 
”Vägar och gång- och cykelvägar inom strandskyddsområde och eventuell ombyggnad av bron över 
Forsån kan kräva dispens från strandskyddsbestämmelserna. Även anläggningar och anordningar, såsom 
bryggor, båtplatser kan kräva strandskyddsdispens. Eventuella transformatorstationer och pumpstationer 
inom strandskyddsområde är förbjudna och kräver särskilda skäl för dispens.” 
 
Planförslaget Sundet-Svanvik har därefter varit ute på samråd under vintern 2014/2015 där Länsstyrelsen 
har kommenterat samrådshandlingarna bl.a. med följande synpunkter73: ”Länsstyrelsen bedömer att det 
går att utveckla området vid Färgens östra strand med viss ny bostadsbebyggelse. Planen medger dock en 
fördubbling av antalet bostäder inom planområdet. Det ställer krav på trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
Vidare behöver en så stor etablering inom riksintresse för friluftsliv motiveras bättre. Inom och i nära 
anslutning till planområdet finns flera kända fornlämningar. Resultat från arkeologisk undersökning kan 
leda till att delar av planförslaget behöver omarbetas.” 
 
Vad säger exploatören74 

                                                 
71 Länsstyrelsens yttrande på Program för Färgens östra strand och Detaljplan för Bostäder i Sundet m.fl.  
72 Endast synpunkter kring strandskydd som Länsstyrelsen har skrivit i sitt samrådsyttrande 2009-03-10 redovisas i detta dokument. 
73 Endast synpunkter kring strandskydd som Länsstyrelsen har skrivit i sitt samrådsyttrande 2014-12-19 redovisas i detta dokument. 
74 Intervju med exploatören, 2015-06-11 
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I en intervju med en av de större exploatörerna i området så uttrycks det ett visst missnöje med att de 
tomter som skulle bli mest attraktiva inte tillåts på grund av strandskyddet. Man vill ju se sjön och inte bo i 
skogen. 
 
Vad säger Naturskyddsföreningen75 
Föreningen är mycket kritisk till vad de anser vara en våldsam utbyggnad med alldeles för mycket 
bostäder. Generellt tycker jag att det är fel att stycka av nya tomter vid stränderna som man föreslår även i 
Hjälmared. Visserligen är det bra att området längs med stranden sparas men man anser att kommunen 
borde föra en dialog med de boende så en bättre allmän tillgänglighet kunde fås längs med hela 
strandlinjen med en strandpromenad. Föreningen anser att det är bra att man försöker förtäta området men 
motsätter sig samtidigt att kommunen tillåter att bilberoende ”satellitstäder” tillkommer. Trots att en bra 
cykelväg finns så anser de att avståndet till Alingsås stad är för långt för att de boende ska ta cykeln in till 
staden. 

 

                                                 
75 Intervju med Svenska Naturskyddsföreningen i Alingsås och Alingsås friluftsklubb, 2015-06-12 
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5.2 Avbrutna detaljplaner i tätortsnära lägen 

5.2.1 Fallstudie Detaljplan för Sjuhäradsgatan 

Planuppdragets syfte 
Planområdet ligger precis i utkanten av Alingsås stad, längs med sjön Gerdsken. Avståndet mellan 
planområdet och Alingsås resecentrum är endast ca 2,5 km. Området finns med i den fördjupade 
översiktsplanen för Alingsås stad som ett förtätningsområde. Planförslaget var ute på samråd under hösten 
2014 men kommunen valde att avbryta planarbetet under våren 2015 på grund av att Länsstyrelsen har 
ansett att syftet med strandskyddsbestämmelserna att bevara tätortsnära rekreationsområden vid sjöar 
väger tyngre än de särskilda skälen kommunen hade angett för att upphäva strandskyddet inom 
planområdet.  

Planförslagets syfte var att ge möjlighet till att bygga bostäder som kompletteringsbebyggelse där närhet till 
befintlig infrastruktur, kollektivtrafik, gång- och cykelförbindelse, service och rekreationsmöjligheter utgjorde 
en stor tillgång. Den föreslagna kompletteringsbebyggelsen var uppdelat i två områden varav det ena 
utbyggnadsområdet var föreslaget endast 50 meter från sjön Gerdsken, bakom Alingsås Friluftsklubbstuga 
som ligger precis intill sjön. Utbyggnaden på denna plats, väster om Sjuhäradsgatan, skulle innebära ca 8 
bostäder i radhus eller mindre flerbostadshus. Det andra utbyggnadsområdet som var planerat öster om 
Sjuhäradsgatan skulle innebära 13 tomter för friliggande enbostadshus (grupphus eller självbyggnation) väl 
anpassade till terrängen och låg 150-200 meter från sjön och består idag av trivial naturmark i kuperad 
terräng. Fri passage på ca 30 meter skulle finnas kvar framför den planerade bebyggelsen.  

Strandskyddsaspekt och motivering till särskilda skäl 
Strandskyddet är inte upphävt sedan tidigare på denna plats. Detaljplanen för bostadsbebyggelse längs 
med Sjuhäradsgatan i södra delen av Alingsås skulle innebära upphävande av strandskyddet för 
kvartersmark inom planområdet. De särskilda skäl som kommunen hävdade för att kunna upphäva 
strandskyddet inom planområdet var följande; marken är redan ianspråktagen, utbyggnadsområdena är väl 
avskiljt från strandområdet samt att utbyggnaden är att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
”tätortsutveckling” som inte kan tillgodoses utanför planområdet.  

Motivering till det särskilda skälet att tillgodose ett angeläget allmänt intresse syftar på att området finns 
med i den fördjupade översiktsplanen för staden Alingås som ett utbyggnadsområde. En tätortsutveckling 
planeras där befintlig infrastruktur redan är framdraget både vad gäller lokalgata och vatten- och 
avloppsnät, det vill säga på samma grunder som man upphäver strandskyddet för fallstudiet Frostvägen 
ovan. Skillnaden är att detta område ligger precis i där bebyggelsestrukturen för Alingsås stad tar slut. Men 
inte desto mindre ligger det ett bostadsområde samt ett pågående omvandlingsområde söder om det 
aktuella planområdet på Sjuhäradsgatan. Två av tre målbilder som är angivna under den fördjupade 
översiktsplanens strategier är ”Alingsås cykelstaden” samt ”Alingsås den sammanhängande staden”. I den 
fördjupade översiktsplanen för Alingsås stad står målbilden ”cykelstaden” bl.a. för att den nya bebyggelsen 
i staden huvudsakligen lokaliseras inom en trekilometers radie från Resecentrum. Därför anses målbilderna 
”Alingsås cykelstaden” och ”Sammanhängande staden” fortfarande högst aktuella då avståndet till 
planområdet inte överstiger 3 km och att man bygger vidare på den befintliga infrastrukturen.  

Området för ny exploatering är genom den befintliga bebyggelsen, Alingsås friluftsklubbstuga med dess 
hemfridszon, väl avskilt från stranden. Det andra utbyggnadsområdet är dessutom avskiljt från en lokalgata 
vilket upplevs som en naturlig avskiljande barriär från stranden. Kommunen gör bedömningen att 
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utbyggnaden inte kommer att påverka strandskyddet syften negativt. Vidare anser de att allmänhetens 
tillgång till strandområdet inte skulle försämras på grund av utbyggnaden och växt- och djurlivets livsvillkor 
skulle inte försämras.   

Vad säger Länsstyrelsen76 
Länsstyrelsens ifrågasatte sig lämpligheten med detta planuppdrag och hänvisade till att motivering för att 
för att kunna få dispens behöver det finnas särskilda skäl enligt bestämmelserna i Miljöbalkens (SFS 
1998:808) 7 kap, 13-18 §§: Platsen är redan i anspråkstagen; Platsen är väl avskild från stranden; 
Anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vatten; Byggnaden behövs för att kunna utvidga pågående 
verksamhet; Platsen behövs tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse eller ett mycket 
angeläget allmänt intresse. Länsstyrelsen gjorde den bedömningen att inga av de särskilda skälen för 
dispens från strandskyddet kunde uppfyllas i det aktuella planförslaget.    

Länsstyrelsen hade redan under arbetet med den fördjupade översiktsplanen för staden Alingsås yttrat sig 
om att området inte är lämpligt som utbyggnadsområde77. Som synpunkt hade länsstyrelsen skrivit följande 
angående de allmänna intressena: ”Inom planområdet gäller strandskydd vid vatten. Strandskyddets syften 
är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv inom hela det strandskyddade området, inte 
enbart stränderna. Viss exploatering föreslås inom strandskyddat område. I samband med senare 
detaljplaneringen kan kommunen ansöka om upphävande av strandskydd inom kvartersmark och för viss 
anordning i vatten. Länsstyrelsen bedömer för närvarande att sådant upphävande inte kommer att medges 
för flera av de aktuella områdena, eftersom merparten av de motiv som anges i planen för att ta 
strandskyddade områden i anspråk, inte i sig utgör särskilda skäl enligt Naturvårdsverkets Allmänna Råd. 
Särskilt tveksamma är utbyggnadsområdena (R1) vid Gerdsken och Tegelbruket.”  
 
Vad säger Naturskyddsföreningen och Alingsås Friluftsklubb78 

Medlemmarna Naturskyddsföreningens lokala styrelse också medlemmar i Alingsås friluftsklubb. Alingsås 
friluftsklubb har en bastu med brygga i området som de även hyr ut till föreningar och privatpersoner. Deras 
verksamhet är beroende av uthyrningsinkomsterna. I samrådsyttrandet så motsätter sig Alingsås 
fritidsklubb flerbostadshus på strandskyddat område eftersom det innebär mer motortrafik och påverkar 
miljön negativt. 

Vad säger exploatören79 

Representant för exploatören Skanska säger i en intervju att det särskilda skälet ”tätortutveckling” borde 
gälla i detta fall på grund av att området är utpekat i kommunens översiktsplan och att all nödvändig 
infrastruktur redan är utbyggd. Dessutom anser Skanska att området saknar naturvärden och förslaget var 
utformat så att allmänhetens tillgänglighet till stranden inte påverkades. Exploatören säger också att de 
kunde tänka sig göra åtgärder som förbättrar för djur- och växtlivet samt allmänhetens tillgång närmast sjön 
Gerdsken om man hade fått bygga enligt deras förslag. Slutligen anser man att Länsstyrelsens beslut att 
inte medge särskilda skäl för upphävande av strandskyddet borde få överklagas. 

                                                 
76 Länsstyrelsens granskningsyttrande Fördjupning av översiktsplanen för Alingsås kommun – Staden, 2007-11-17, och 
samrådsyttrande för detaljplan Bostäder vid Sjuhäradsgatan, 2014-10-29 
77 Fördjupning av översiktsplanen för Alingsås kommun – Staden. Länsstyrelsens granskningsyttrande 2007-11-17 
78 Naturskyddsföreningens och Alingsås Friluftsklubbs samrådsyttrande för detaljplan Bostäder vid Sjuhäradsgatan, 2014-10-17 samt 
intervju med Svenska Naturskyddsföreningen i Alingsås och Alingsås friluftsklubb, 2015-06-12 
79 Intervju med exploatören, 2015-06-10 
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 5.2.2 Exempel – Detaljplan för Hjälmareds Folkhögskola 

Planuppdragets syfte 
Planuppdragets syfte var att möjliggöra nya bostadstomter och ny förskola inom ett området som ägs av 
Hjälmareds folkhögskola, 4 km från Alingsås tätort. Behovet av en förskola inom området är mycket stort. 
Det finns en brist på förskolor i hela Alingsås tätort på grund av brist på lämplig mark. Kommunen anser att 
Hjälmareds folkhögskola skulle vara ett mycket strategiskt läge för det ändamålet.  
 
Med anledning av behovet av att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet längs med Färgens 
östra strand, där Sundet-Svanvik ingår, arbetade kommunen fram ett program som antogs av 
kommunstyrelsen 2010. Detta program ligger nu till grund för de fortsatta detaljplanearbetena längs med 
sjön Färgen. I programmet har kommunen fastslagit att det finns ett stort behov av en förskola i området.  
 
Strandskyddsaspekt och motivering till särskilda skäl 
Strandskyddet är delvis upphävt inom planområdet för Hjälmareds folkhögskola men skulle återinträda i 
samband med att kommunen tar fram en ny detaljplan. Motiven för att upphäva strandskyddet var att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte går att uppfylla utanför aktuellt planområde eftersom det 
idag saknas ledig mark, oavsett om det är kommunägd eller privatägd, där det är lämpligt ur olika aspekter 
att etablera en ny förskola.  Den nya exploateringen bygger på redan befintlig infrastruktur både vad gäller 
kommunalt vatten- och avloppsnät samt infrastruktur. Utbygganden av en ny förskola och fyra nya 
bostadstomter skulle inte hindra strandskyddet syften negativt. Allmänhetens tillgång till strandområdet 
skulle inte försämras p.g.a. utbyggnaden och växt- och djurlivets livsvillkor skulle inte försämras till på 
längre. En fri passage med befintlig strandstig närmast strandlinjen skulle finans kvar såsom den gör idag.   
 
Vad säger Länsstyrelsen 
Under pågående planarbete har Länsstyrelsen inte ansett att de särskilda skäl som kommunen angett har 
varit lämpliga att använda sig av i detta planuppdrag. Länsstyrelsen menade att området istället bör prövas 
som ett LIS-område i det pågående arbetet med att uppdatera kommunens översiktsplan. För att kunna 
pröva Hjälmareds folkhögskola som ett LIS-område ska det motiveras varför det är lämpligt för detta 
ändamål. Följande skäl finns att tillgå:  
 

- Lämpliga områden för LIS är i områden som ligger i anslutning till mindre tätorter och 
bebyggelseansamlingar med befintlig service och där LIS kan pekas ut med inriktning på bostäder 
med målet att kunna stärka och utöka servicen. Sådan service kan vara skola, affär och 
kollektivtrafik.  

- I bedömningen bör även hänsyn tas till om det redan finns befintlig infrastruktur och VA eller om 
det kan ordnas på ett ekonomiskt och bra sätt. 

 
Om Hjälmareds folkhögskola i slutändan anses som ett lämpligt område för LIS är för tidigt att säga. 
Kommunen för närvarande en dialog med Länsstyrelsen och den kommunövergripande översiktsplanen 
kommer att ställas ut för granskning under hösten 2015 där man har kompletterat med aktuella LIS-
områden.  
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Vad säger exploatören80 
Exploatören för området säger i en intervju att de anser att det finns giltiga skäl att upphäva strandskyddet 
eftersom det är upphävt sedan tidigare. Kommunen får dock kritik för att man gått allt för mycket på teorin 
och Länsstyrelsens tyckande istället för att se verkligheten och behoven. Exploatören upplever det som att 
lagen är till för områden som Stockholm och inte ser till de mindre kommunernas behov. 
 
Vad säger Naturskyddsföreningen och Alingsås Friluftsklubb81 

Naturskyddsföreningen anser att en förskola kan accepteras inom strandskyddat område men inte nya 
tomter. Att hävda LIS-områden som utbyggnadsområden anser föreningen vara en bra möjlighet i vissa fall 
när man ska försöka få in verksamhet, men inte enbart för bostäder. 

                                                 
80 Intervju med exploatören, 2015-06-12 
81 Intervju med Svenska Naturskyddsföreningen i Alingsås och Alingsås friluftsklubb, 2015-06-12 
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5.3 Byggrätter som inte går att utnyttja p.g.a. att särskilda skäl inte går att tillämpa 
I Alingsås kommun finns några befintliga avstyckade fastigheter med byggrätt som inte kan bebyggas på 
grund av att ingen av de sex särskilda skälen går att tillämpa. Nedan följer två exempel på sådana obyggda 
fastigheter med byggrätt enligt en äldre gällande plan. I båda fallen går det inte att hävda befintlig 
hemfridszon, eftersom det saknas befintlig bebyggelse på tomterna, eller andra särskilda skäl för att kunna 
upphäva strandskyddet. För det ena exemplet skulle det dock finnas skäl att upphäva byggrätterna helt 
från den gällande avstyckningsplanen från 1947 men för det andra exemplet saknas sådan anledning. 

5.3.1 Exempel – Saxebäcken 

Bakgrund 
I det första exemplet ligger det fem obebyggda tomter inom Saxebäcken som i dagsläget består av 
sammanhållen fritidshusbebyggelse. De fem obebyggda tomterna ligger som en del av den övriga 
bebyggelsen. Hemfridszon finns inte på dessa tomter då det inte finns någon huvudbyggnad sedan 
tidigare. Mellan de närmaste fastigheterna och strandlinjen består marken av skogsmark respektive ett 
stort öppet naturområde/fårhage och avståndet är på minst 150 meter till den närmaste fastigheten. I 
dagsläget går det inte att ge bygglov för dessa tomter eftersom det saknas godkända särskilda skäl. Det 
går varken att hävda att marken är i anspråkstagen eftersom fastigheterna är obebyggda eller att det ligger 
väl avskilt då det inte finns bebyggelse mellan strandlinjen och de aktuella tomterna. I samband med ett 
pågående planarbete går det heller inte att finna särskilda skäl för att upphäva strandskyddet för dessa 
tomter.   
 
Strandskyddsaspekt 
Det borde gå att hävda att det öppna naturområdet som är ca 150 meter brett mellan stranden och de 
aktuella tomterna är tillräckligt för att anses tillgodogöra fri passage för både människor och djur. Genom 
att upphäva strandskyddet för de fem tomterna så finns det inget som syftar på att det skulle påverka 
strandskyddets syften negativt eftersom tomterna ligger i ett område med samlad bebyggelse intill.  
En kvarstående fråga är: finns det möjlighet att åberopa något utav de sex särskilda skälen för dessa 
fastigheter? Ur min synvinkel finns det två alternativ.  
 
Det ena alternativet är att pröva det femte särskilda skälet ”annat angeläget allmänt intresse”. I detta fall 
syftas det angelägna intresset på ”tätortsutveckling” eftersom området finns redovisat i kommunens 
fördjupade översiktsplan för Alingsås stad, avståndet till Alingsås resecentrum är dessutom mindre än de 3 
km som är målbilden för Alingsås Cykelstaden. Att ett område finns omnämnt i kommunens översiktsplan 
väger inte alltid så starkt som vi sett i fallstudien Sjuhäradsgatan ovan. Möjligen går det att hävda att det 
finns angeläget intresse att få till fler hushåll som kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet, men 
med fem extra hushåll så gör det ingen större skillnad i ekonomin för kommunens del. Det särskilda skälet 
”lucktomter”, som kunde användas som ett skäl fram till strandskyddslagen ändrades 2009/2010, är inte 
heller aktuellt att försöka åberopa även om det skulle varit det mest aktuella i detta fall. Visserligen har det 
kommit förslag till Riksdagsbeslut82 bl.a. om att återinföra begreppet ”lucktomt” som ett särskilt skäl. Om 
det sedan blir en ändring av strandskyddslagen i framtiden är i dagsläget för tidigt att säga. Det andra 

                                                 
82 Motion till riksdagen 2012/13:MJ311 av Anton Abele (M)  
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alternativet som kvarstår för dessa tomter är att de utelämnas från det planuppdrag som pågår för 
Saxebäcken ifall det blir en sådan lagändring i strandskyddet.  
 
Rättsfall   

Utdrag ur Mark- och miljööverdomstolen, Målnr/Dnr 2012-M 406583 

”En fastighetsägare fick ej strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus. Området var avskilt i 
nordlig riktning av grannfastighetens fritidshus. Men i nordvästlig och västlig riktning fanns dock endast 
brukad åkermark vilket inte ansågs vara en sådan exploatering som hade en avskiljande verkan. Även efter 
en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen fann domstolen inte att dispens från strandskyddet 
skulle beviljas. Detta trots att kommunen ansåg att påverkan på allmänhetens tillgänglighet och påverkan 
på djur- och växtlivet var ringa.” 

Utdrag ur Mark- och miljööverdomstolen, Målnr/Dnr 2011-M 203584 

”En fastighetsägare beviljades ej strandskyddsdispens för uppförande av en ateljé och ett förråd. Avståndet 
mellan området och stranden var ca 280 meter. Mellan området och stranden gick en mindre grusväg. 
Förvisso var området därmed avskilt men i juridisk mening var vägen inte avskiljande och kunde ej ge skäl 
för dispens. Den aktuella vägen var endast en lokal grusväg som var mindre än länsväg. Det förhållandet 
att stranden delvis var ianspråktagen av bryggor, bastu och ett bostadshus föranledde ingen annan 
bedömning.” 

 
Vad säger Naturskyddsföreningen och Alingsås Friluftsklubb85 

Naturskyddsföreningen anser att byggrätterna borde kunna tillåtas eftersom strandskyddets syften inte 
motverkas negativt av dessa byggrätter eftersom de ligger inom befintlig bebyggelse. 

                                                 
83 Mark- och miljööverdomstolen, Målnr/Dnr 2012-M 4065, beslutsdatum 2012-11-06, Mora kommun 
84 Mark- och miljööverdomstolen, Målnr/Dnr 2011-M 2035, beslutsdatum 2011-12-19, Norrtälje kommun 
85 Intervju med Svenska Naturskyddsföreningen i Alingsås och Alingsås friluftsklubb, 2015-06-12 
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5.3.2 Exempel – Ingared Vässenbo 

Bakgrund 
I det andra exemplet finns det sex obebyggda tomter i Ingared Vässenbo, ett landsbygdssamhälle utanför 
tätorten Ingared, vid sjön Sävelången som ligger i södra delen av Alingsås kommun. De sex obebyggda 
tomterna är inte en del av den övriga bebyggelsen, utan ligger avstyckade längs med en befintlig väg. 
Mellan den närmaste fastighetsgränsen och strandlinjen ligger ett öppet landskap även här på 150 meter 
från de fyra tomterna, men endast 50 meter från de två andra tomterna som ligger närmare strandkanten.  
 
Strandskyddsaspekt 
Det som talar emot att upphäva strandskyddet i det här fallet är att den befintliga bebyggelsen inte är 
samlad, utan utspridd som ett pärlband längs med en befintlig väg. Den idag öppna landskapsbilden skulle 
därmed delvis gå förlorad. Det andra skälet som talar emot att upphäva strandskyddet är att man för dessa 
byggrätter, enligt Länsstyrelsens beslut när avstyckningsplanen antogs 1947, inte kan acceptera enskilda 
avloppsanläggningar utan det krävs kommunalt vatten- och avloppsnät, vilket inte är aktuellt att bygga 
enligt Alingsås kommuns strategi för kommunalt vatten- och avlopp i dagsläget. 
 
Att hävda begreppet "lucktomt" som ett särskilt skäl för strandskyddsdispens bedöms inte vara relevant i 
detta fall. Det är snarare tvärtom, att luckan är en tillgång som ett obebyggt markområde och bidrar till en 
god livsmiljö för både växt- och djurliv samt för allemansrättslig tillgänglighet. Luckan är också viktig för 
utblickar och öppenhet mot vattnet. 
 
Rättsfall   

Utdrag ur Mark- och miljööverdomstolen, Målnr/Dnr 2011-M 459386  

”År 2005 hade en fastighetsägare fått en del av fastigheten avstyckad efter att delen hade bedömts vara 
lämplig för bebyggelse. En ansökan 2007 om förhandsbesked beträffande möjligheten att få bygglov 
avslogs på grund strandskyddet. Planuppdraget för området hade återkallats och det fanns ett allmänt 
intresse för grönområde på platsen. Enligt då gällande praxis kunde en fastighetsbildningsåtgärd i vissa fall 
utgöra ett särskilt skäl för att bevilja strandskyddsdispens. I det aktuella fallet vägde det allmännas intresse 
tyngre.” 

Utdrag ur Mark- och miljödomstolen, Målnr/Dnr 2008-M 128487 

”En fastighetsägare beviljades ej dispens från strandskyddet för nybyggnad av ett enbostadshus på en 
fastighet i ett redan bebyggt område. Att fastigheten utgjorde en lucktomt utgjorde inte särskilt skäl för 
dispens bl.a. då området var av värde för allmänhetens friluftsliv.” 

Vad säger Naturskyddsföreningen och Alingsås Friluftsklubb88 

Föreningen anser inte att det är rätt att tillåta byggrätterna i Ingared-Vässenbo eftersom det blir ett större 
ingrepp i den öppna naturen. Samtidigt medger man att i fallet Saxebäcken, som beskrivs ovan, borde det 
tillåtas fast lagtexten är densamma. Föreningen anser att lagtexten borde vara mer pragmatisk och ibland 
se mer utifrån platsen. 

                                                 
86 Mark- och miljööverdomstolen, Målnr/Dnr 2011-M 4593, Beslutsdatum 2012-06-29, Sollentuna kommun 
87 Mark- och miljödomstolen, Målnr/Dnr 2008-M 1284, Beslutsdatum  2008-07-23, Lysekils kommun 
88 Intervju med Svenska Naturskyddsföreningen i Alingsås och Alingsås friluftsklubb, 2015-06-12 
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6. RÄTTSFALL KRING STRANDSKYDD 
För att få svar på den sista problemformuleringen används fallstudie från Alingsås kommun som ställs som 
relevanta rättsfall: 

- För en fastighetsägare kan det upplevas osäkert hur den mark som de äger men som omfattas av 
strandskyddet får användas. Vilken är den dominerande uppfattningen i lagtolkningen i de fall 
där fastighetsägare hamnar i osäkert läge i det kommunala planarbetet och 
strandskyddslagstiftningen? 

6.1 Det rättsosäkra läget för fastighetsägarna 
Nedan följer oklarheter som Alingsås kommun upplevt under planprocessen i fallstudien Sundet-Svanvik, 
(se kapitel 5.1.3). För att ta reda på den dominerande uppfattningen i lagtolkningen används ett urval av 
rättsfall från de senaste åren.  

6.1.1 Går det alltid att planlägga den fria passagen som allmän platsmark, natur? 

Frågeställning 
En intressant fråga i detaljplanen för Sundet-Svanvik är hur den resterande marken i mellan hemfridszon 
och strandlinjen på den privata fastigheten ska planläggas. I detaljplanen föreslog man i samrådsskedet att 
marken där strandskyddet skulle kvarstå skulle regleras som allmän plats, natur. Kommunen är inte 
huvudman för allmän plats i planområdet, utan det förblir enskilt huvudmannaskap, som i detta fall innebär 
att den redovisade allmänna platsen ansvaras av flera olika fastighetsägare, gemensamhetsföreningarna 
eller vägföreningarna i området.  

Under samrådstiden reagerade de boende i området på om det kan bli ett krav på att anlägga en allmän 
strandstig genom området med en sådan planbestämmelse? Svaret på den frågan är att även om sådana 
motiv saknas i dagsläget både hos kommunen och hos de boende så skulle planen inte hindra att en 
strandstig inte skulle få anläggas. Eftersom det i det här fallet handlar om enskilt huvudmannaskap var 
frågan hos de boende i området väldigt viktigt, eftersom det i framtiden kan uppstå en tvist om någon av 
vägföreningens medlemmar inte är överens i frågan. Ärendet om att anlägga en strandstig skulle behöva 
tas upp hos vägföreningen och det är möjligt att om majoriteten skulle rösta för en strandstig så är det 
något som skulle behöva genomföras. Eftersom det inte finns något syfte med skapa en allmän strandstig i 
det här fallet behöver frågan redas ut redan idag vilken planbestämmelse som ska sättas ut på plankartan 
innan planen går till antagande och vinner laga kraft för att hindra att en framtida osäkerhet uppstår. 

- Hur ska marken längs med stranden regleras där det är flera privata strandfastigheter och där 
strandskyddet ska gälla närmast strandlinjen för att skapa fri passage?  

Rättsfall 
Följande domslut tar upp frågan som i detta fall blev det till fastighetsägarens fördel. 

Utdrag ur Högsta förvaltningsdomstolen, Målnr/Dnr 7457-1189 

”AA äger fastigheten Matvik 1:98. I detaljplanen läggs fastigheten ut dels som kvartersmark för bostäder, 
dels – vad avser mark i fastighetens södra del och mark som ligger närmast vattnet – som allmän 
platsmark, natur. Frågan gäller hur stor del av markområdet mellan boningshuset och stranden som ska 
                                                 
89 Högsta förvaltningsdomstolen, Målnr/Dnr 7457-11, beslutsdatum 2012-11-06, Karlshamns kommun 
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betraktas som tomtmark där markägaren har rätt att hävda sin hemfridszon. Av utredningen i målet framgår 
bl.a. följande. Bortsett från själva strandremsan består det aktuella området av klippt gräs samt ett fåtal 
träd. Från boningshuset är det utsikt mot stranden och det är knappast möjligt att uppehålla sig där utan att 
synas från byggnaden. Nedifrån stranden upp mot boningshuset är marken svagt stigande och sikten är fri 
utan vegetation som kan ge skydd mot insyn. Avståndet mellan stranden och byggnaden är, såvitt framgår, 
cirka 50–60 meter. Vid stranden finns en brygga och sjöbod med uteplats. Det har inte ifrågasatts att 
stranden aldrig har använts av allmänheten utan uteslutande av AA och hans familj.” 

”Detaljplanens syfte är bl.a. att säkerställa att stranden inom planområdet är tillgänglig för allmänheten. Av 
utredningen i målet framgår emellertid att detta syfte inte kan genomföras vad gäller AAs fastighet utan att 
hans enskilda intressen åsidosätts genom att allmänheten kommer att kunna uppehålla sig på tomtmark 
inom fastigheten med följd att hans rätt till hemfrid träds för när. Med hänsyn härtill finner Högsta 
förvaltningsdomstolen att det avsedda syftet med planen inte kan genomföras utan att enskilda intressen 
åsidosätts på ett sätt som uppenbart inte motsvarar en rimlig avvägning enligt ÄPBL. Regeringens beslut 
ska därför upphävas.”  

Utdrag ur Mark- och miljööverdomstol, Målnr/Dnr 2012-M 126090 

”I ett ärende om strandskyddsdispens för uppförande av en komplementbyggnad ansåg det sökande 
bostadsbolaget att tomtplatsavgränsningen sattes för snäv och ifrågasatte om en avgränsning fick göras för 
byggnader som redan fanns. Domstolen konstaterade att det inte förelåg hinder mot att göra en fullständig 
tomtplatsbestämning i samband med dispensgivning av en byggnad eller anläggning inom en redan 
etablerad men ännu inte tomtplatsbestämd tomt. Domstolen ansåg även att gränserna hade dragits rätt i 
linje med den existerande trädnivån samt en sluttning. Viss hänsyn skulle alltså tas till topografiska 
förhållanden samt omgivande vegetation. Ett röjt markområde ner mot stranden fick dock ingå i tomten då 
åtgärderna var vidtagna innan 1975.” 

Slutsats 
Detta är ett intressant domslut tar upp frågan om man alltid har rättighet från kommunens sida att 
planlägga den kvarvarande marken, där man inte kan hävda hemfridszon och där strandskyddet även 
fortsättningsvis ska gälla, som allmän plats, natur. Med hänsyn till domslutet som beskrivs ovan (Högsta 
förvaltningsdomstolens dom, Målnr/Dnr 7457-11) gäller det att vara vaksam när man sätter ut 
hemfridszonen på plankartan och stämma av den med fastighetsägaren så att man kan diskutera det 
tillsammans, en fördel är att göra det på plats så att man kan se hur det ser ut i verkligheten. Det är olika 
åsikter som kommer komma upp vid en sådan diskussion och det gäller att vara påläst både vad 
hemfridszon och strandskyddets syften är. Fastighetsägaren kommer med stor sannolikhet kräva att 
hemfridszonen ska sträcka sig ända ned till strandlinjen.     
 
6.1.2 Vad gäller för befintliga friggebodar som ligger utanför hemfridszonen? 

Frågeställning 
Ytterligare en fråga som berör detaljplanen vid Sundet-Svanvik gäller befintliga friggebodar som finns inom 
strandfastigheterna, men utanför de angivna hemfridzonerna, mellan 60 till 100 meter från bostadshuset 
och mellan 15 och 20 meter från strandlinjen. Marken där friggebodarna ligger föreslås få en 
planbestämmelsen kvartermark, friluftsområde, eftersom allmän plats, natur inte är aktuellt i det här fallet 

                                                 
90 Mark- och miljööverdomstolen, Målnr/Dnr 2012-M 1260 redovisas, beslutsdatum 2012-06-26, Höörs kommun 
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på grund av resonemanget ovan. Marken är privatägd, det kommer vara enskilt huvudmannaskap och 
strandskyddet kommer finnas kvar.   

- Vad är lämpligast att använda för markanvändning när det finns enstaka byggnader utanför den 
angivna hemfridszonen/tomtplatsen men där man samtidigt anser att man inte ska tillåta nya 
byggrätter? Vad gäller för de befintliga byggnaderna/friggebodarna? 

- Är det ett krav på att kommunen i samband med detaljplaneläggning gör tillsyn på byggnader som 
även fortsättningsvis kommer ligga inom strandskyddad mark för att ta reda på om dessa har fått 
dispens eller ej? 

Rättsfall 
Följande domslut tar upp frågan.  

Utdrag ur Mark- och miljödomstol, Målnr/Dnr 2012-M 396091 

”Dispens för uppförande av sjöbod med bastu på en fastighet skulle beviljas. Boden med bastu utgjorde en 
ersättningsbyggnad och särskilda skäl förelåg därmed i och för sig för att ge dispens från 
strandskyddsförbudet. Dispensen skulle dock, för att byggnaden inte skulle ha en avhållande effekt på 
allmänhetens tillträde till området, förenas med villkor som angav i vilken utsträckning sjöboden fick förses 
med fönster och dörrar. Dispensen medförde inte rätt att för det avsedda ändamålet använda ett större 
område än det som till sin yta motsvarade sjöboden.” 

Slutsats  
I samband med att kommunen tar fram en detaljplan är det lämpligt att kommunen även väljer att göra 
strandskyddstillsyn inom det aktuella planområdet för att reda ut om samtliga byggnader och bryggor har 
fått dispens eller inte, med det kan inte anses vara ett krav. Däremot kan det vara svårt att genomföra det 
praktiskt eftersom det handlar om två olika uppdrag som oftast ligger hos olika förvaltningar inom 
kommunen, som fallet är i Alingsås kommun. Om strandskyddet kommer kvarstå där det ev. finns 
friggebodar sedan tidigare, kommer dessa friggebodar inte bli legaliserade i och med att man tar fram en 
detaljplan. Har dessa byggnader blivit uppförda utan att fastighetsägaren fått strandskyddsdispens, och de 
kommer ligga inom ett område där strandskyddet även fortsättningsvis kommer finns kvar, kan kommunen 
göra tillsynsärende senare och kräva att de tas bort om de är olovligt uppförda. Däremot bör man som 
planhandläggare vara vaksam och undersöka att samtliga byggnader inom den angivna hemfridszonen har 
fått dispens i samband med tidigare bygglov, så att man på det sättet legaliserar ev. komplementbyggnader 
och gör en felbedömning när man sätter ut själva hemfridszonen. 

6.1.3 Går det att ge dispens till trädäck som ligger utanför hemfridszonen? 

Frågeställning 
I den pågående planen för Sundet-Svanvik förekommer det trädäck som i samband med platsbesök 
ansetts ligga utanför hemfridszonen. De aktuella trädäcken har ansetts ligga för långt borta från 
huvudbyggnaden men även terrängförhållanden har avgjort att de inte direkt ligger inom hemfridszonen.  

- Frågan som man kan ställa sig är vad som gäller för dessa trädäck, får de finnas kvar om man 
planlägger marken som kvartersmark friluftsliv? 

                                                 
91 Mark- och miljödomstolen, Målnr/Dnr 2012-M 3960, beslutsdatum 2013-06-17, Trosa kommun 
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Rättsfall 
I detta domslut gällde det nya trädäck som kommit till efter att strandskyddslagen tillträtt.   

Utdrag ur Mark- och miljödomstolen, målnr/Dnr 2006-M 147892 

”Fastighetsägare hade bl.a. placerat två trädäck och en flaggstång inom strandskyddsområde utanför 
hemfridszonen. Fastighetsägaren förelades att avlägsna trädäcken p.g.a. deras avhållande effekt på 
allmänheten. Däremot kunde flaggstången stå kvar. Den hade funnits i 20 år och flaggstången innan dess 
hade uppförts innan reglerna om strandskydd kom till.” 

Slutsats 
Om man kan bevisa att det har varit en uteplats innan strandskyddslagen kom till med t.ex. äldre fotografier 
kan man få rätt att behålla uteplatsen, samt att den då kan ingå i den egna hemfridszonen. Annars kan 
man inte vara säker på att trädäcken får finans kvar.   

6.1.4 Går det att ge dispens för nya byggrätter och ställa krav på att förtydliga gränsen mellan 
hemfridszon och natur? 

Frågeställning 
I fallstudie Sundet-Svanvik finns det fastigheter där det är möjligt att avstycka ett par nya tomter. Däremot 
kan gränsens mellan natur och tomtplats/hemfridszon behöva förtydligas, av två olika anledningar. Dels för 
att allmänheten ska veta var gränsen går för den fria passagen men dels för att förtydliga för 
fastighetsägarna var deras tomtplats/hemfridszon slutar och naturen tar vid, så att de av osäkerhet inte 
utökar den genom att anlägga gräsmatta, bygga friggebod eller liknande. 

- Är det tillåtet att ställa krav på att fastighetsägaren ska förtydliga gränsen mellan 
tomtplats/hemfridszon och naturmark? 

Rättsfall 
Följande domslut ger ett tydligt svar på frågan.  

Utdrag ur Regeringen, Målnr/Dnr 2013-203893 

”Länsstyrelsen beslutade att överpröva ett kommunalt beslut att anta en detaljplan som i stort gällde 
strandskyddat område där upphävande av strandskyddet hade skett. Kommunen hade som särskilda skäl 
för att tillskapa tre nya fastigheter angett att planområdet utgjorde och nyttjades som en del av den 
befintliga bostadstomten. Mellan den nordvästliga tomten och strandlinjen lämnades en fri zon och för att 
förtydliga avgränsningen mellan tomtmark och naturmark krävde planen att ett staket uppfördes i 
fastighetsgränsen mot strandlinjen innan bygglov beviljades för ett bostadshus. Regeringen ansåg att 
särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken för att upphäva strandskyddet därför kunde anses föreligga. 
Kommunens beslut borde därför stå fast.” 

Slutsats 
Med andra ord går det att ställa krav på att fastighetsägaren förtydligar gränsens mellan 
tomtplats/hemfridszon och naturmark. Om gränsen är otydlig från början behöver det inte vara en fråga om 
marken kan anses vara i anspråkstagen eller inte, men det kanske inte går att säga att så är fallet varje 
gång. I de fall där finns särskilda skäl att marken är i anspråkstagen men där gränsen är otydlig kring 
                                                 
92 Mark- och miljödomstolen, Målnr/Dnr 2006-M 1478, beslutsdatum  2006-09-13, Tanums kommun 
93 Regeringen, Målnr/Dnr 2013-2038, beslutsdatum 2014-03-20, Skellefteå kommun 
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hemfridszonen kan man i detaljplanen ange en planbestämmelse att gränsen mellan privat tomt och den 
fria passagen ska markeras t.ex. med hjälp av stenar, staket eller häck med syfte att tydliggöra passagen 
och hemfridszonen.   

6.1.5 Går det att anlägga en fårhage inom ett område där strandskydd kommer finnas kvar? 

Frågeställning  
Ytterligare en fråga som kommit upp i de pågående planuppdragen i Alingsås kommun gäller befintliga 
fårhagar i strandnära lägen i detaljplanelagda områden. 

- Är det tillåtet att anlägga en ny fårhage inom ett område där strandskydd föreslås finnas kvar?   

- Behöver man upphäva strandskyddet för en befintlig fårhage?  

Rättsfall 
Följande domslut ger nog inte svar på frågan, men är dock intressant att ta sig till, och det är från fall till fall 
som avgör om marken får inhägnas för djurhållning eller inte.  

Utdrag ur Mark- och miljööverdomstolen, Mål nr 2005-M 802494 

”En man förelades att bortta hästhage och garage efter att strandskyddsdispens vägrats. Hagen ansågs ha 
en avhållande effekt på allmänheten och platsen där bostadshuset och garaget låg ansågs 
allemansrättsligt tillgängligt sedan det fastslagits att garaget ej ingick i husets hemfridszon. Bygglov gav 
ingen rätt till tomtmark inom strandskyddsområde.” 

Slutsats 
I ett av fallen i Alingsås kommun har en fårhage funnits i strandnära läge före strandskyddets inträde varför 
det kan anses att den får finnas kvar. I detta fall behöver allmänheten inte passera genom fårhagen för att 
nå stranden utan allmänheten kan använda sig av en stig som går intill inhägnaden. I det andra fallet är 
frågan mer intressant om den skulle klara av ett rättsfall. Den har tillkommit under de senaste fem åren, 
och allmänheten har längre inte till gång till stranden utan att behöva passera genom inhägnaden. 

                                                 
94 Mark- och miljööverdomstolen, Målnr/Dnr 2005-M 8024, beslutsdatum 2007-08-21, Melleruds kommun 
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7 ANALYS 

Syftet med detta examensarbete var att belysa hur den praktiska tillämpningen av 
strandskyddslagstiftningen fungerar när intresset för tätortsnära rekreation kommer i konflikt med 
tätortsutveckling i den kommunala planeringen. Som studieobjekt har Alingsås kommun använts för att de 
har i sin fördjupade översiktsplan pekat ut några förtätningsområden inom tätortsnära rekreationsområden i 
strandnära lägen som även har prövats i detaljplaneprocessen. I samtliga fall har kommunen åberopat det 
femte särskilda skälet ”ett angeläget allmänt intresse” med motiveringen ”tätortsutveckling”, och i ett fall 
dessutom framhävt behovet av förskola, för att upphäva strandskyddet. 
 
Dessutom var det viktigt att få in andra aktörers perspektiv på strandskyddslagstiftningen och hur de 
uppfattar hur strandskyddets syften har hanterats i den kommunala hanteringen. Därför har  
Alingsås Naturskyddsföreningens/Alingsås Friluftsklubbs och de olika exploatörerna kontaktas.  

 
Det tredje syftet var att belysa vilken den dominerande uppfattningen lagtolkningen har i de fall 
där fastighetsägare hamnat i kläm mellan det kommunala planarbetet och strandskyddslagstiftningen. 

 
För att uppnå arbetets syften formulerades tre frågeställningar som genom tillämpningen av de redovisade 
metodvalen har beskrivits i kapitel 5 och 6.  
 
Frågeställning 1 
Den första frågeställningen var att besvara i vilka fall kommunen kan hävda det särskilda skälet ”tillgodose 
ett angeläget allmänt intresse” med motiveringen tätortsutveckling för att kunna upphäva strandskyddet. 
Genom att studera och analysera de olika planuppdragens syften och de motiveringar kommunen har 
använt sig av för att åberopa det femte särskilda skälet så kan vissa slutsatser dras.   
 
I fallstudie Frostvägen och Strandstigen har kommunen ansett att strandskyddet går att upphäva på grund 
av att det är ett angeläget allmänt intresse att förtäta inom dessa områden. Frostvägen finns med i 
kommunens fördjupade översiktsplan som förtätningsområde och Strandstigen ses som en viktig del i 
kommunens ambition att försöka skapa en blandstad av verksamhetsområdet mellan Alingsås stadskärnan 
och handelshuset Vimpeln. I båda fallen har kommunen även kunnat hävda de strategier som kommunen 
har antagit i sin fördjupade översiktsplan för att motivera en tätortsutveckling som ett särskilt skäl. De båda 
planområdena ligger bara ca 0,5 km från Alingsås centrum varför kommunen kan hävda strategin för 
”cykelstaden” för tätortsutveckling. Båda områdena bygger dessutom på den befintliga 
bebyggelsestrukturen varför kommunen kan hävda strategin för ”den sammanhängande staden” för 
tätortsutveckling. I Strandstigen skapar kommunen bostäder inom ett verksamhetsområde varför 
kommunen kan hävda strategin även för ”blandstad” för tätortsutveckling. Länsstyrelsen har ansett att 
kommunens motivering för att upphäva strandskyddet inom planområdet har varit skälig. Ytterligare en 
likhet mellan dessa två planområden är att den tätortsnära rekreationsmiljön där kommunen föreslår 
förtätning, består idag av mindre grönområden eller redan i anspråkstagen mark. I fallstudie Strandstigen 
har också motiveringen att förslaget förbättrar strandskyddets syften, allmänhetens tillgång och den 
biologiska mångfalden, accepterats. Planuppdraget har därför kunnat fortsätta för både Frostvägen och 
Strandstigen. 
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I fallstudie Sjuhäradsgatan, där förslag till bostäder nekades av Länsstyrelsen, är skillnaden att den mark 
som förelås bli i anspråkstaget för ny bebyggelse idag utgör ett större sammanhängande naturområde. 
Som sådan uppfyller området en viktig funktion för tätortsnära rekreation och ska inte tas i anspråk enligt 
Länsstyrelsens bedömning, trots att den finns med i kommunens översiktsplan som förätningsområde och 
att området ligger inom cykelavstånd och bygger på den sammanhängande staden. Området ligger inte 
heller i samma närhet till Alingsås stadskärna som Frostvägen och Strandstigen.     
 
Kommunen har även i fallstudie Hjälmared och Sundet-Svanvik använt det femte särskilda skälet. Båda 
dessa områden ligger utanför den fördjupade översiktsplanen för Alingsås tätort. I Hjälmared finns det ett 
behov av en förskola varför kommunen angav det särskilda skälen ”ett angeläget allmänt intresse” och i 
programmet för Färgens östra strand angav kommunen samma särskilda skäl med motivering om 
tätortsutveckling i ett omvandlingsområde och att man på grund av utbyggnadskostnaden för det 
kommunala vatten- och avloppsnätet har kommunen sett ett behov att skapa nya i vissa fall inom 
strandskyddet, där andra särskilda skäl saknas. Länsstyrelsen har inte ansett att det funnits särskilda skäl 
för att upphäva strandskyddet varför planarbetet för Hjälmared har avstannat medan kommunen har valt att 
i området Sundet-Svanvik inte föreslå nya tomter som inte ligger bakom befintliga hemfridszoner, d.v.s. väl 
avskiljt av befintlig bebyggelse.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte alltid räcker för kommunen att hävda det femte 
särskilda skälet för att upphäva strandskydd i de områden som kommunen pekat ut i strategiska dokument 
som lämpliga som tätortsutveckling. I de fall Länsstyrelsen accepterat ett upphävande är vid mycket 
centrala delar av tätorten med mindre grönområden, i vissa fall med åtgärder som ska förbättra 
strandskyddets syften. 
 
Frågeställning 2 
Den andra frågeställningen var att besvara om allmänhetens tillgänglighet till den fria passagens 
tillgodosetts i planuppdragen enligt de olika intressegrupperna; friluftsmänniskan och exploatören. Genom 
intervjuer med både Alingsås Naturskyddsföreningen/Alingsås friluftsklubb, nedan kallad endast 
Naturskyddsföreningen, och exploatörerna för de aktuella fallstudierna går det att dra följande slutsatser: 

En likhet med de båda intressegrupperna de anser att lagsystemet kan vara allt för opragmatisk, en större 
hänsyn borde tas till platsens förutsättningar om strandskyddet ska kunna upphävas eller inte.  Dock anser 
exploatören det i samtliga fallstudier, medan Naturskyddsföreningen ser att det sker vissa fall. Generellt 
anser exploatören att friluftsmänniskans behov har blivit tillgodosedda i stor eller alltför stor utsträckning i 
samtliga fall. Naturskyddsföreningen anser oftast, men inte alltid, att exploateringen borde minskas för att 
ta större hänsyn till friluftsmänniskans behov. Exploatörerna anser också att den föreslagna utbyggnaden 
oftast förbättrar områdets kvalitéer, eller tillför nya värden, medan friluftsmänniskan är mer reserverad i det 
avseendet och värnar ofta om det befintliga. Naturskyddsförening kommenterar att kommunen använder 
det särskilda skälet ”platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet” på ett alltför slentrianmässigt sätt. Naturskyddsföreningen 
förstår att kommunen behöver förtäta och bygga inom tätorten och att det är ett angeläget allmänt intresse, 
men anser att förtätningen bör kunna ske utanför strandskyddat område. 
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Sammanfattningsvis står de två olika intressenterna oftast, men inte alltid, på var sin sida om hur 
strandskyddet ska tolkas i planprocessen. Det är viktigt att kommunen är tydliga i sin roll som 
planhandläggare och hur strandskyddets lagstiftning ska tolkas för att inte orimliga förhoppningar om en 
eventuell exploatering ska ske eller förhindras. 
 
Frågeställning 3 
Den fjärde frågeställningen var att se om det gick att få fram vilken den dominerande uppfattningen är i 
lagtolkningen i de fall där fastighetsägare hamnat i ett osäkert läge med det kommunala planarbetet och 
strandskyddslagstiftningen. I kapitel 6 redogjordes några oklarheter som Alingsås kommun upplevt under 
planprocessen i fallstudie Sundet-Svanvik. För att ta reda på den dominerande uppfattningen i 
lagtolkningen används ett urval av rättsfall från de senaste åren.  
 
Den slutsats som det går att göra av jämförelsen av olika rättsfall är att dessa sällan ger givna svar; hänsyn 
måste tas från fall till fall eftersom frågan som behandlats i domslutet oftast är unik i sin karaktär, både i 
innehåll och miljön som rättsfallet omfattar. Om fastighetsägaren kan bevisa att en åtgärd har gjorts eller 
byggnad har funnits före strandskyddslagstiftningen började gälla, kan man få rätten på sin sida. Även om 
det inte går att få några givna svar kan rättsfall i alla fall ge besked om eller en vägledning vilken den 
dominerande uppfattningen är i lagtolkningen; kommunen har rätt i detaljplan att ställa krav på 
fastighetsägaren att förtydliga gränsen mellan hemfridzon och natur om det bedöms nödvändigt. 
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8 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING  

8.1 Alingsås kommuns plandokument 

Förslag till avstyckningsplan för del av fastigheten Vässenbo 1:35 i Hemsjö socken, Älvsborgs län. 
Upprättad år 1945, Lagakraftvunnen 1947-02-11 

Detaljplan för Bostäder vid Frostvägen, Alingsås stad. Dnr 2013.057-211. Samrådshandling 2013-09-24 - 
Pågående planarbete 

Detaljplan för Bostäder vid Strandstigen, Alingsås stad. Dnr 2013.058-211. Samrådshandling 2014-11-24 - 
Pågående planarbete 

Detaljplan för Bostäder vid Hjälmareds folkhögskola, Alingsås. Dnr 2013.060-211. Samrådshandling - 
Avbrutet planarbete 

Detaljplan för Bostäder vid Saxebäcksvägen, Alingsås stad. Dnr 2014.386-211. Samrådshandling - 
Pågående planarbete 

Detaljplan för Bostäder vid Sjuhäradsgatan, Alingsås stad. Dnr 2013.143-211. Samrådshandling  
2014-09-22. Avbrutet planarbete 

Detaljplan för Bostäder vid Sundet m.fl., Alingsås. Dnr 2011.071-211. Samrådshandling 2014-10-20 -  
Pågående planarbete 
 
8.2 Alingsås kommuns strategiska dokument  

Fördjupning av översiktsplanen för Alingsås kommun – Staden. Kommunfullmäktige 26 mars 2008, § 65 

Strategi för vatten & avlopp i Alingsås kommun. Kommunfullmäktige 27 oktober 2010 
 
8.3 Handböcker och allmänna råd från myndigheter och övrig litteratur 

Boverket. Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. BFS 2014:5 - DPB 1 

Länsstyrelsen i Skåne län. PlanPM Strandskydd 2:3. Louise Andersson och Karin Emanuelsson. Utgåva 
2010:5.  

Länsstyrelsen i Jönköping län. Vägledning - Upphävande av strandskydd vid detaljplaneläggning. 
Reviderad 2013-09-23 

Naturvårdsverket. Allemansrätten – Vad säger lagen? Bertil Bengtsson 2004 

Naturvårdsverket. Våra stränder och bestämmelser om strandskydd. Stockholm 2002 
 
Naturvårdsverket och Boverket. Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. Handbok 2009:4. 
Utgåva 2, 2012 

Naturvårdsverket. Allemansrätten. Utbildningsdag 19 oktober 2010  
 
Naturvårdsverket och Boverket. Nya strandskyddet. Stockholm 2010 
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Petersson Forsberg, L., Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering, Blekinge Institute of 
technology 2012 

Petersson Forsberg, L. Ankre, R. & Emmelin, L. Outdoor recreation in Sweden – Can local land use 
planning deliver the areas needed? Wageningen 2010 

Regeringskansliet. Ett förnyat strandskydd. Ds 2005:23. Stockholm 2005 

8.4 Lagtext  

Motion till riksdagen 2012/13:MJ311 av Anton Abele (M). Stockholm 2012 

Proposition 2008/09:119 

Proposition 2013/14:214 

SFS 1947:385. Byggnadslagen 

SFS 1950:639. Lag om tillfälligt byggnadsförbud inom vissa strandområden 

SFS 1952:382. Strandlagen 

SFS 1964:822. Naturvårdslagen 

SFS 1974:1025. Lag om ändring av naturvårdslagen 

SFS 1994:854. Lag om ändring av naturvårdslagen 

SFS 1998:808. Miljöbalken 

SFS 2009:532. Lag om ändring i miljöbalken 

SFS 2010:900. Plan och bygglagen 

8.5 Rättsfall 
Infosoc Rättsdata AB. Strandskydd – hemfridszon. Analys 2011-A21 

Högsta förvaltningsdomstolen, Målnr/Dnr 7457-11. Beslutsdatum 2012-11-06. Karlshamns kommun 

Mark- och miljööverdomstolen, Målnr/Dnr MÖD 2011:40, Beslutsdatum 2011-06-17. Norrtälje kommun  

Mark- och miljööverdomstolen, Målnr/Dnr 2005-M 8024. Beslutsdatum 2007-08-21. Melleruds kommun 

Mark- och miljödomstolen, Målnr/Dnr 2006-M 1478. Beslutsdatum  2006-09-13. Tanums kommun 

Mark- och miljödomstolen, Målnr/Dnr 2008-M 1284. Beslutsdatum  2008-07-23. Lysekils kommun 

Mark- och miljööverdomstolen, Målnr/Dnr 2011-M 2035. Beslutsdatum 2011-12-19. Norrtälje kommun 

Mark- och miljööverdomstolen, Målnr/Dnr 2011-M 4593. Beslutsdatum 2012-06-29. Sollentuna kommun 

Mark- och miljööverdomstolen, Målnr/Dnr 2012-M 1260. Beslutsdatum 2012-06-26. Höörs kommun 

Mark- och miljödomstolen, Målnr/Dnr 2012-M 3960. Beslutsdatum 2013-06-17. Trosa kommun 
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Mark- och miljööverdomstolen, Målnr/Dnr 2012-M 4065. Beslutsdatum 2012-11-06. Mora kommun 

Regeringen, Målnr/Dnr 2013-2038. Beslutsdatum 2014-03-20. Skellefteå kommun 

8.6 Webbsidor 
Boverket – PBL Kunskapsbanken, Uppdaterad 2014-07-07, hämtad 2015-05-22 
<www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplanering/planbestammelser/administrativa-
bestammelser/upphavande-av-strandskydd-i-detaljplan/> 

Boverket – Samhällsplanering, Planering av mark och vatten, Strandskydd, Uppdaterad 2014-05-20, 
hämtad 2015-05-22 
<www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och-vatten/strandskydd/> 

Lantmäteriet, hämtad 2015-05-22 
<www.lantmateriet.se> 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Djur & natur, Skyddad natur, Strandskydd, hämtad 2015-05-22 
<www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/Pages/ 
strandskydd.aspx> 

Naturvårdsverket, Vår natur, Skyddad natur, Strandskydd, Uppdaterad 2014-11-14, hämtad 2015-05-22 
<www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Strandskydd> 

Naturvårdsverket, Vår natur, Allemansrätten, hämtad 2015-05-22 
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten 

Naturvårdsverket, Stöd i miljöarbetet, Vägledningar, Skyddade områden, Strandskydd, 
Tomtplatsavgränsning vid strandskyddsdispens, Uppdaterad 2013-03-06, hämtad 2015-05-22 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-
omraden/Strandskydd/Tomtplatsavgransning-vid-strandskyddsdispens/ 

Strandskyddsdelegationen, hämtad 2015-05-22 
<www.strandskyddsdelegationen.se> 

8.7 Webbseminarier 
Strandsskyddsdelegationen, Webbseminarier – Det börjar med vatten, Uppdaterad 2014-05-14, hämtad 
2015-05-22 
<strandskyddsdelegationen.se/stod-och-verktyg/webbseminarier/det-borjar-med-vatten> 

Strandskyddsdelegationen, Webbseminarium – De sex särskilda skälen, Uppdaterad 2014-06-17, hämtad 
2015-05-22 
<strandskyddsdelegationen.se/sarskildaskal> 

Strandsskyddsdelegationen, Webbseminarier – Ändrade regler 1 sep 2014, Uppdaterad 2014-08-25, 
hämtad 2015-05-22 
<strandskyddsdelegationen.se/stod-och-verktyg/webbseminarier/andrade-regler-1-sep-2014> 

Strandsskyddsdelegationen, Webbseminarier – Strandskydd i detaljplan, Uppdaterad 2014-12-17, hämtad 
2015-05-22 
<strandskyddsdelegationen.se/stod-och-verktyg/webbseminarier/strandskydd-i-detaljplan> 
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8.9 Intervjuer 
Birgitta Wiktorsson Ekman, planchef Alingsås kommun, diskussion kring planläggning vid Saxebäcken och 
Sundet-Svanvik, våren 2015 

Intervju med Ingvar Andersson, tidigare ordf. Svenska Naturskyddsföreningen i Alingsås, 2015-06-12 

Intervju med Stellan Andersson, medlem i Svenska Naturskyddsföreningen i Alingsås och vice ordförande i 
Alingsås fritidsklubb, 2015-06-13 

Intervju med exploatör Strandstigen; Handelshuset Vimpeln, Hans-Anders Karlsson, projektledare,  
2015-06-11 

Intervju med exploatör Sjuhäradsgatan; Skanska nya hem AB, Christer Gunnarsson, projektutvecklare, 
2015-06-10 

Intervju med exploatör Hjälmared folkhögskola; Mikael Lindgren, rektor Hjälmared folkhögskola,  
2015-06-12 

Intervju med exploatör Sundet-Svanvik, Färgens östra strand; Gunnar och Maj-Lis Blomquist och Harald 
Johansson, privat fastighetsägare, 2015-06-11 
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9 BILAGOR 

9.1 Bilaga 1, Utdrag ur Miljöbalken 
Utdrag ur Miljöbalken 7 kap. Skydd av områden; Strandskyddsområde95 

 
13 § Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. 
    Strandskyddet syftar till att långsiktigt  
 1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 
 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532). 
 
14 § Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd (strandskyddsområde). 
    Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från 
strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. 
    Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Lag 
(2009:532). 
 
15 § Inom ett strandskyddsområde får inte  
 1. nya byggnader uppföras, 
 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om 
det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar 
som avses i 1 och 2, eller 
 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532). 
 
16 § Förbuden i 15 § gäller inte 
 
 1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om 
de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller 
vidtas inom strandskyddsområdet, 
 2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller som omfattas 
av ett tillstånd enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, eller 
 3. byggande av allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en 
fastställd järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Lag (2012:441). 
 
17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att förbuden i 
15 § inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas 
 
 1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och 
 2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. Lag (2009:532). 
 
18 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett område, om 
 
 1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, 
 2. strandskyddet gäller vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och områdets betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften är liten, eller 
 3. området enligt plan- och bygglagen (2010:900) avses att omfattas av en detaljplan och 
 a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller 
 b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om miljöskyddsområde eller 
vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun.   Ett upphävande enligt 
första stycket 2 får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller 
mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. Ett upphävande enligt första 

                                                 
95 Notisum AB, Miljöbalk (1998:808), uppdaterad t.o.m. SFS 2015:232, <www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm> 
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stycket 3 får göras endast om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i anspråk på det sätt 
som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. 
    Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en 
detaljplan finns i 4 kap. 17 § plan- och bygglagen. Lag (2014:892). 
 
18 a § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och 
dispensen avser  
 1. byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller 
 2. ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om 
miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun. 
Lag (2011:392). 
 
18 b § Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och 
dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. Lag (2009:532). 
 
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet 
får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 
 
 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen, 
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området, 
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området, eller 
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.   I 18 d § finns 
bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som anges i första stycket, om 
prövningen gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §. Lag 
(2009:532). 
 
18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet 
inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge 
för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 
prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras 
i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532). 
 
18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett 
område som  
 1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 
 2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses långsiktigt, 
 3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, 
 a) i eller i närheten av tätorter, 
 b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand vid Ångermanälven eller från 
Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland, 
 c) på Gotland, eller 
 d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och 
Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området, och 
 4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark, utmed Ölands kust 
eller i Ångermanland från Klockestrand vid Ångermanälven till Skataudden vid Näskefjärden. 
    En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ge vägledning vid bedömningen 
av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. Översiktsplanen är inte bindande. 
Förordning (2011:393). 
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18 f § Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som 
behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av 
området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas 
funktion. 
    I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars 
användas för det avsedda ändamålet. Lag (2009:532). 
 
18 g § I fråga om strandskydd som har upphävts för ett område genom en bestämmelse i en detaljplan 
enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller för ett område som har avsetts att omfattas av en detaljplan 
eller områdesbestämmelser enligt samma lag gäller strandskyddet åter, om  
 1. området upphör att omfattas av detaljplanen eller områdesbestämmelserna, eller 
 2. detaljplanen eller områdesbestämmelserna ersätts med en ny detaljplan. Lag (2010:902). 
 
18 h § En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har 
påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. 
Lag (2009:532). 
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9.2 Bilaga 2, Intervjufrågor 
 
9.2.1 Intervju med Svenska Naturskyddsföreningen i Alingsås och Alingsås friluftsklubb  

Datum: 2015-06-09 

Intervjuämne: Har kommunen tagit hänsyn till allmänhetens tillgång till strandområden i de aktuella 
planuppdragen i Alingsås kommun 

Intervjufrågor:  

1. Anser du att du har god kännedom om strandskyddslagstiftningen och de särskilda skälen? 

2. Anser du att kommunen har haft giltiga särskilda skäl för att pröva att upphäva strandskyddet i de 
aktuella planuppdragen? (Gäller fallstudie 1-5)  

3. a) Anser du som aktiv medlem i Naturskyddsföreningen och Alingsås friluftsklubb, att kommunen 
har tagit hänsyn till att det rörliga friluftslivet kan kvarstå i de aktuella planuppdragen i samband 
med att del av strandskyddet föreslås bli upphävt? (Gäller fallstudie 1-2 och 5) 

b) Om nej, anser du att kommunen borde minska på det totala exploateringstalet, utelämna all 
exploatering eller ändra på planuppdragets inriktning?  

4. Anser du som aktiv medlem i Naturskyddsföreningen och Alingsås friluftsklubb, att områdena från 
fallstudie 3 och 4, som idag är avbrutna planuppdrag är till friluftslivets fördel? 

5. Om du jämför fallstudie 6 och 7, anser du att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet 
för de aktuella fastigheterna? 

6. Har du andra synpunkter kring strandskyddslagstiftningen och/eller kommunens hantering av 
denna?  

Fallstudier: 

Fallstudie 1. Frostvägen, Alingsås 

Fallstudie 2. Strandstigen, Alingsås 

Fallstudie 3. Sjuhäradsgatan, Alingsås 

Fallstudie 4: Hjälmareds folkhögskola, Färgens östra strand 

Fallstudie 5: Sundet-Svanvik, Färgens östra strand 

Fallstudie 6: Saxebäcken, Alingsås 

Fallstudie 7: Ingared-Vässenbo, Ingared 
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9.2.2 Intervju med exploatör 

Strandstigen; Handelshuset Vimpeln, Hans-Anders Karlsson, projektledare 

Sjuhäradsgatan; Skanska nya hem AB, Christer Gunnarsson, projektutvecklare 

Hjälmared folkhögskola; Mikael Lindgren, rektor Hjälmared folkhögskola 

Sundet-Svanvik, Färgens östra strand; Gunnar och Maj-Lis Blomquist, privat fastighetsägare 

Datum: 2015-06-09 

Intervjuämne: Har kommunen tagit hänsyn till allmänhetens tillgång till strandområden i de aktuella 
planuppdragen i Alingsås kommun 

Intervjufrågor:  

1. Anser du att du har god kännedom om strandskyddslagstiftningen och de särskilda skälen? 

2. Anser du att kommunen har haft giltiga särskilda skäl för att pröva att upphäva strandskyddet i det 
aktuella planuppdraget?   

3. a) Anser du som exploatör inom planområdet, att kommunen har tagit hänsyn till att det rörliga 
friluftslivet kan kvarstå i det aktuella planuppdraget i samband med att del av strandskyddet 
föreslås bli upphävt?  

b) Om ja, anser du att kommunen har tagit för stor hänsyn och att man borde utöka 
exploateringsgraden? 

c) Om nej, anser du att kommunen borde minska på exploateringsgraden, utelämna all 
exploatering eller ändra på planuppdragets inriktning?  

d) Om det planuppdrag där du är exploatör har blivit avbrutet, anser du att det har funnits giltiga 
skäl till det? 

4. Har du andra synpunkter kring strandskyddslagstiftningen och/eller kommunens hantering av 
denna?  
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9.3 Bilaga 3, Intervjusvar 
 
9.3.1 Intervju med Ingvar Andersson, tidigare ordf. Svenska Naturskyddsföreningen i Alingsås 
(t.o.m. 2014), nuvarande länsordförande i norra Älvsborgs naturskyddsförening (sedan 2015), 
medlem i Alingsås friluftsklubb  

Datum: 2015-06-12 

Intervjuämne: Har kommunen tagit hänsyn till allmänhetens tillgång till strandområden i de aktuella 
planuppdragen i Alingsås kommun 

Sammanfattning av intervjun: 

1. Anser du att du har god kännedom om strandskyddslagstiftningen och de särskilda skälen? 

- Hygglig kännedom har jag och jag vet var jag kan gå för att läsa mer om det skulle behövas. 

2. Anser du att kommunen har haft giltiga särskilda skäl för att pröva att upphäva strandskyddet i de 
aktuella planuppdragen? (Gäller fallstudie 1-5)  

- I fallstudien Frostvägen tycker jag att kommunen borde se mer pragmatiskt, initialt anser jag att det 
är en onödig grej att bygga på platsen, men ska man bygga så är det felaktigt att tillåta enbart villor 
som var första alternativet, då är det bättre att man utnyttjar marken bättre och bygger 
flerbostadshus. Egentligen tycker jag att kommunen har agerat fel en gång i tiden då man släppte 
strandtomterna längs med Säveån. Idag är det enbart några tomter som inte går ända ned till 
Säveån, men de flesta gör det varför nyttan att spara grönsläppet inte är så stor när det inte går att 
promenera längs med Säveån. Kommunen borde tagit större hänsyn till naturstråket när man 
byggde i Nordostpassagen. Det är bra att man sparar en del av grönområdet som finns idag men i 
det skulle varit mer värdefullt att kunna promenera längs med hela sträckan.  

- Att tillåta planförslaget i Strandstigen såsom det är föreslaget ifrågasätter vi oss kraftigt. Att tillåta 
att man flyttar ut husen ända fram till tomtgränsen innebär att man flyttar ut strandlinjen mot 
Gerdsken är det som vi anser inte är riktigt. Vi motsätter oss om själva pirhuset, som vi tycker är 
helt förkastligt. Man borde istället göra en parkkonstruktion längs med strandstigen och inte bygga 
bostäder. Man kan diskutera bostäder för att ansöka om dispens men absolut inte pirhuset. Att 
man väljer att ens fundera på att röra i marken är en annan sak, det är nog mycket skit i marken av 
både färgämnen och kemikalier. Men man kan säkert göra bra grejer på platsen men det krävs en 
del sanering. Jag ställer mig ambivalent till kommunens förslag och jag anser att det finns inte 
särskilda skäl för att tillåta att bygga i Strandstigen. Det måste finnas stora allmänna intressen för 
att tillåta upphäva strandskyddet här.  

- Sjuhäradsgatan ställer vi oss negativa till, vi har delvis vår bastuklubb där som innebär nakenbad. 
Att föreslår att man spränger i berget för att tillåta byggnation för att sedan ta massorna och fylla ut 
för att bygga bostäder är helt fel.  

- I förslaget Sundet-Svanvik, Färgens östra strand är vi kritiska mot så våldsam utbyggnad, man 
föreslår alldeles för mycket bostäder. Generellt tycker jag att det är fel att stycka av nya tomter vid 
stränderna som man föreslår även i Hjälmared. Men att tillåta en förskola i Hjälmared skulle kunna 
vara mer ok. Syftet att spara området längs med stranden för friluftsliv i förslaget Sundet-Svanvik 
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är bra. Men kommunen borde prata med de boende så att det kommer till en strandpromenad. 
Kommunen gör bra på det sättet att man försöker  förtäta i Sundet-Svanvik, så att man fördelar 
kostnaden för VA-utbyggnaden, annars kan det bli för segregerade områden. Men jag motsäger 
mig att kommunen tillåter satellitstäder så det genererar till ökad biltrafik. Visserligen är det 
cykelavstånd med en bra cykelväg till Sundet-Svanvik men det är nog inte att folk väljer att cykla 
utan det blir att de väljer bilen.   

3. a) Anser du som aktiv medlem i Naturskyddsföreningen och Alingsås friluftsklubb, att kommunen 
har tagit hänsyn till att det rörliga friluftslivet kan kvarstå i de aktuella planuppdragen i samband 
med att del av strandskyddet föreslås bli upphävt? (Gäller fallstudie 1-2 och 5) 

a) Om nej, anser du att kommunen borde minska på det totala exploateringstalet, utelämna all 
exploatering eller ändra på planuppdragets inriktning?  

- Man borde egentligen överväga om man ska planera övertaget i vissa fall.  

- I Frostvägen borde kommunen tänkt på långt tidigare, inte styckat av tomter ända ned till Säveån 
och satsat på en strandstig längs med ån.  

- Att man möjliggör att man kan promenera längs med Färgens östra strand är bra, men det är nog 
enbart de boende som kommer göra det. Det är nog inga utifrån som kommer att åka dit för att 
promenera längs med stranden. Det är nog mer rekreationsområden i tätortsnära lägen som längs 
med Mjörnstranden som är riktigt värdefull för allmänheten.  

4. Anser du som aktiv medlem i Naturskyddsföreningen och Alingsås friluftsklubb, att områdena från 
fallstudie 3 och 4, som idag är avbrutna planuppdrag är till friluftslivets fördel? 

- I Sjuhäradsgatan har man valt att bevara det tätortnära naturområdet vilket är bra. Länsstyrelsen 
har intagig en ganska tuff ställning i detta fall.  

- I Hjälmared skulle det varit mer ok att tillåta en förskola men det är bra att det inte gick att stycka 
av nya tomter. 

5. Om du jämför fallstudie 6 och 7, anser du att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet 
för de aktuella fastigheterna? 

- Man borde kunna tillåta byggrätterna i Saxebäcken eftersom de ligger inom befintlig bebyggelse. 
Men att det är bra att det inte går att tillåta byggrätterna i Ingared-Vässenbo eftersom det då blir ett 
större ingrepp i den öppna naturen. Men lagen är pragmatiskt och det är samma lagtexten som 
gäller i båda fallen, Det skulle vara svårt att få till en bra praxis från domslut eftersom alla platser 
skiljer sig åt och specifika i sitt fall.  

6. Har du andra synpunkter kring strandskyddslagstiftningen och/eller kommunens hantering av 
denna?  

- Att hävda LIS-områden som utbyggnadsområden är en bra möjlighet i vissa fall när man ska 
försöka få in verksamhet. Men jag tycker inte att det är ok att man kan använda det enbart för 
bostäder, en kombination av verksamheter och bostäder är också mer rimligt.  
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- Kommunen har agerat felaktigt att man föreslår alltför stora byggrätter i Sundet-Svanvik, såsom 
man har gjort i Simmenäs. Det hör inte hemma i dessa områden.  

7. Vad tror du om lagstiftningen i framtiden?  

- Det har funnits starka åsikter hela tiden på att strandskyddet ska finnas så det kommer nog inte att 
hända särskilt mycket. Översynen  av strandområden har precis varit och man tog bort några 
strandskydd här och var, annars är strandskyddet rejält utvidgade gränser i VG-regionen. Jag tror 
inte att strandskyddslagstiftningen kommer inte att omprövas, möjligen kan de särskilda reglerna 
komma att omprövas för att kunna förenklas, men LIS-områden borde bli en omprövning eftersom 
det kan bli för lätt för kommuner att hävda ny bebyggelse i landsbygden genom LIS-områden i 
översiktsplanen.  

 

Intervjun avslutas 
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9.3.2 Intervju med Stellan Andersson, medlem i Svenska Naturskyddsföreningen i Alingsås och 
vice ordförande i Alingsås friluftsklubb 
 
Datum: 2015-06-13 

Intervjuämne: Har kommunen tagit hänsyn till allmänhetens tillgång till strandområden i de aktuella 
planuppdragen i Alingsås kommun 

Sammanfattning av intervjun: 

1. Anser du att du har god kännedom om strandskyddslagstiftningen och de särskilda skälen? 

- Jag anser att jag har god kännedom om strandskyddslagstiftningen och de sex särskilda skälen, 
även om jag inte är helt uppdaterad på ev. förändringar som kan ha skett under det senaste året.  

2. Anser du att kommunen har haft giltiga särskilda skäl för att pröva att upphäva strandskyddet i de 
aktuella planuppdragen? (Gäller fallstudie 1-5)  

Fallstudie 1, Dp för Frostvägen, Alingsås.  

- Det är angeläget att Säveåns blågröna korridor förblir intakt i planområdets södra del. Främst för 
att fortsatt fungera som en ekologisk spridningskorridor. Planen föreslår ju att en remsa på 15 m av 
vegetationen mot ån lämnas kvar vilket alltså är positivt, även för en framtida fri passage samt att 
det även finns utrymme för ett allmänt område i planens västra del. Av erfarenhet vet vi att det 
finns risk för att de nyinflyttade i planområdet kommer att vilja ha mer sol från söder på sina 
uteplatser och gör otillåtna avverkningar av träd och buskar närmast ån och/eller att de vill bygga 
var och en sin båtbrygga. Detta måste regleras i detaljplanen.  

- Kommunens giltiga skäl anser jag är tveksamt. Det särskilda skälet Platsen behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
strandskyddsområdet används på ett alltför slentrianmässigt sätt. Att förtäta och bygga inom 
tätorten är givetvis av ett angeläget allmänt intresse, men visst kan man tillgodose sådant även 
utanför strandskyddat område! Det påminner om gamla ogiltiga skäl till dispens t ex att området 
aldrig nyttjas av besökare, att terrängen är oländig/ svårtillgänglig eller att någon har en personlig 
anknytning till platsen!  

Fallstudie 2, Dp för Strandstigen, Alingsås.  

- Naturskyddsföreningen i Alingsås anser att kommunen inte haft giltiga särskilda skäl för en pröva 
att upphäva det återinträdda strandskyddet. Se för övrigt yttrandet från Naturskyddsföreningen i 
Alingsås, 2015-02-02. Nedan utdrag ur föreningens yttrande vad gäller de giltiga skälen.  

- ”Strandskyddet i det aktuella området vid Gerdsken är idag utsläckt pga gällande detaljplan. 
Eftersom denna plan skall ersättas av en ny detaljplan återinträder strandskyddet. Planförfattaren 
hävdar att området redan har tagits i anspråk och anför detta som särskilt skäl för dispens från 
strandskyddet. Detta kan absolut inte gälla det sk pirhuset, det har aldrig funnits någon byggnad på 
denna plats tidigare. För kanske 100 år sedan fanns ett kallbadhus ca 100 m längre österut vid 
Gerdskens dåvarande naturliga strand, definitivt inte fem våningar högt! Vid stranden 150-160 m 
sydväst om Lillåns utlopp, fanns ett kallbadhus med hopptorn under mitten av 1900-talet, det revs 
1965.  
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- För att uppbåda särskilda skäl för att upphäva strandskyddet, används ett antal svepande 
formuleringar i planhandlingen, t ex ”med pirhuset vävs staden samman med sjön Gerdsken” eller 
”pirhuset utgör den enda sjönära lokaliseringen i staden, vars läge kan ge en sådan stadsmässig 
dragkraft att det upplevda tätortscentrum växer från dagens stadskärna fram till sjön Gerdsken” 
och ”pirhuset kan bli en unik resurs för vidareutveckling av tätorten, då norra Gerdsken är den 
enda sjön som idag har karaktären som en sjö i stadsmiljö”?!  

- Markremsan utefter Strandstigen, vid den befintliga ”Vimpelväggen” och intilliggande 
parkeringshus, har inte tidigare varit bebyggd.  

- Pirhuset bör inte tillåtas enligt ovan. Husets placering med hela fem våningar strax intill Gerdska 
ströms utlopp kommer att innebära en iögonfallande koloss som avsevärt försämrar den vida vy 
över Gerdsken som man idag upplever, speciellt för fotgängare och cyklister som närmar sig sjön 
från stadens centrum på Gerdskastigen, men även för boende i kv Linet och till viss del kv Vimpeln  

- Bostadslängan utefter Strandstigen föreslås få upp till åtta våningar höga byggnader. Hur stämmer 
detta med kommunens policy för höga hus? Dessa hus kommer att bli mycket dominanta vid 
Gerdskens norra del och negativt påverka landskapsbilden vid denna förhållandevis lilla sjö.”  

- ”Slutligen, att framhålla de båda skälen tillgodose kommunens behov av tätortsutveckling och 
anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som särskilda 
skäl av angeläget allmänt intresse för att kunna få dispens från strandskyddsreglerna, är 
ointressanta i detta sammanhang. Tätorten kan utvecklas på många andra platser i staden och 
personer med eller utan funktionsnedsättning har redan idag tack vare befintliga GC-vägar runt 
sjön och den nybyggda träbron vid Forsån utmärkta möjligheter att uppleva och njuta av sjön.”  

Fallstudie 3, Dp för Sjuhäradsgatan, Alingsås  

- Området vid Sjuhäradsgatan ligger nästan helt inom strandskyddsgränsen 200 m från Gerdsken. I 
kommunens svar till länsstyrelsen vid översynen av tidigare utvidgat strandskydd, hävdade 
kommunen att det utvidgade strandskyddet skulle bibehållas. I synnerhet som det endast är vid 
Gerdskens södra ände som ingen exploatering skett, sjöns övriga stränder ligger inom detaljplaner 
där strandskyddet är utsläckt. Dessutom ligger de västra delarna av området i en av stadens gröna 
kilar, något som har markerats i samband med arbetet med den nya översiktsplanen.  

- Kommunen har haft giltiga skäl att pröva strandskyddsdispens för denna Dp då den fördjupande 
ÖP för Alingsås anger exploatering i området.  

Fallstudie 4, Dp för Hjälmareds FHS, Färgens östra stranden  

- Jag känner inte till platsen och dess ev naturvärden särskilt väl, men Färgensjöarna har 300 m 
strandskydd. Området vid FHS och kommunens vattenverk är redan ”hårt” exploaterat. Med en 
förskola i föreslaget läge blir det kraftigt ökad trafik...  

- Att inrätta sk LIS-område stämmer inte med kravet på att sådana områden inte ska ligga för nära 
större tätorter. Hjälmared ligger alltför nära Alingsås i mitt tycke! Ska bli intressant att höra vad 
länsstyrelsen kommer fram till!  

Fallstudie 5, Dp för Sundet – Svanvik, Färgens östra strand  
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- Detta område har många komplicerande förutsättningar; ”ohämmad” tidigare exploatering av 
fritidshus och åretruntbostäder och därmed växande VA-problem nära kommunens 
huvudvattentäkt, 300 m strandskydd, riksintresse för friluftsliv, små trånga vägar mm.  

- De båda skäl till dispens från strandskyddet, ianspråktagen mark och angeläget allmänt intresse 
för vattenkvaliteten i Färgen och Mjörn, kan anses giltiga tycker jag . Att dessutom finna former för 
att låta strandskyddet ligga kvar inom delar av det planlagda området enligt Dp-förslaget är ett 
positivt synsätt.  

3. a) Anser du som aktiv medlem i Naturskyddsföreningen och Alingsås friluftsklubb, att kommunen 
har tagit hänsyn till att det rörliga friluftslivet kan kvarstå i de aktuella planuppdragen i samband 
med att del av strandskyddet föreslås bli upphävt? (Gäller fallstudie 1-2 och 5) 

b) Om nej, anser du att kommunen borde minska på det totala exploateringstalet, utelämna all 
exploatering eller ändra på planuppdragets inriktning?  

4. Anser du som aktiv medlem i Naturskyddsföreningen och Alingsås friluftsklubb, att områdena från 
fallstudie 3 och 4, som idag är avbrutna planuppdrag är till friluftslivets fördel? 

5. Om du jämför fallstudie 6 och 7, anser du att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet 
för de aktuella fastigheterna? 

6. Har du andra synpunkter kring strandskyddslagstiftningen och/eller kommunens hantering av 
denna?  

 

Intervjun avslutas 
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9.3.3 Intervju med exploatör 
Strandstigen; Handelshuset Vimpeln, Hans-Anders Karlsson, projektledare 

Datum: 2015-06-11 

Intervjuämne: Har kommunen tagit hänsyn till allmänhetens tillgång till strandområden i de aktuella 
planuppdragen i Alingsås kommun 

Sammanfattning av intervjun: 

1. Anser du att du har god kännedom om strandskyddslagstiftningen och de särskilda skälen? 

- Nja, har en liten uppfattning, men inte detaljkunskap. 
 

2. Anser du att kommunen har haft giltiga särskilda skäl för att pröva att upphäva strandskyddet i det 
aktuella planuppdraget?   

- Ja, med den nya lösningen kommer fler ha tillgång till en bättre finare och mer funktionell ”strand” 
jämfört med dagens asfalterade sprängsten. 

3. a) Anser du som exploatör inom planområdet, att kommunen har tagit hänsyn till att det rörliga 
friluftslivet kan kvarstå i det aktuella planuppdraget i samband med att del av strandskyddet 
föreslås bli upphävt?  

- Ja. Tillgängligheten kommer öka dramatiskt. 

b) Om ja, anser du att kommunen har tagit för stor hänsyn och att man borde utöka 
exploateringsgraden? 

- Nja, det ligger i allas intresse att det blir bra för så många som möjligt. Däremot är det störande att 
prisbilden på marken ofta i dylika situationer tenderar att vara hög med tanke på att marken är att 
betrakta som ”allmän platsmark”. 

c) Om nej, anser du att kommunen borde minska på exploateringsgraden, utelämna all 
exploatering eller ändra på planuppdragets inriktning?  

d) Om det planuppdrag där du är exploatör har blivit avbrutet, anser du att det har funnits giltiga 
skäl till det? 

- Det är för tidigt att sia om. Jag kan personligen ha generellt svårt att förstå de långa processerna 
för exploatering av mark inne i samhällen/städer. Kommunala handläggare saknar inte sällan 
förståelse kring innebörden av en försening av ett projekt, på t ex fyra veckor – kan tyckas lite men 
det är i praktiken att samställa med att den kommunala tjänstemannen skulle få vänta fyra veckor 
med sin lön. 

4. Har du andra synpunkter kring strandskyddslagstiftningen och/eller kommunens hantering av 
denna?  

- Tycker att det varit lätt att samarbeta med Alingsås kommun i frågan och uppskattar det 
professionella samarbetet. 

Intervjun avslutas 
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9.3.4 Intervju med exploatör  
Sjuhäradsgatan; Skanska nya hem AB, Christer Gunnarsson, projektutvecklare 

Datum: 2015-06-10 

Intervjuämne: Har kommunen tagit hänsyn till allmänhetens tillgång till strandområden i de aktuella 
planuppdragen i Alingsås kommun 

Sammanfattning av intervjun: 

5. Anser du att du har god kännedom om strandskyddslagstiftningen och de särskilda skälen? 

- Jag hade inte så stor erfarenhet från strandskyddslagstiftningen från början men visste om att den 
fanns. Jag visste även om att strandskyddet fanns inom det aktuella planområdet och att 
exploateringen låg på ”förbjudet område”. Genom planhandläggaren fick jag lite bättre input om de 
särskilda skälen och strandskyddslagstiftningen, men jag kan inte säga att jag kan det till fullo. 

6. Anser du att kommunen har haft giltiga särskilda skäl för att pröva att upphäva strandskyddet i det 
aktuella planuppdraget?   

- Ja, kommunen borde haft giltigt skäl för att upphäva strandskyddet eftersom det gällde 
tätortsutveckling. Området finns med i kommunens översiktsplan och all infrastruktur med gata och 
VA är redan färdigbyggt ända fram till området. Utveckling av staden borde varit som ett skäl nog 
och att använda sig av det som redan finns utbyggt i form av infrastruktur skulle varit bra för 
gemene man.  

- Vi visste om att det skulle bli svårt att upphäva strandskyddet närmast sjön men vi hoppades att 
det skulle kunna gå att motivera. Jag tycker att man borde i alla fall kunnat upphäva strandskyddet 
öster om Sjuhäradsgatan, det är vad vi hade beräknat med. Området är otillgängligt idag utan 
några särskilda naturvärden och det avskilt av Sjuhäradsgatan. En byggnation i området skulle inte 
påverka allmänhetens tillgänglighet till stranden.  

- Vi tycker att området skulle enbart bli bättre genom byggnation. Byggnationen skulle inte påverka 
den vandringsled som går närmast sjön och vi skulle inte heller röra den parkeringsplats som ligger 
inom vår fastighet men som används av allmänheten och Alingsås Friluftsklubb. Vi diskuterade om 
att skänka en del av marken närmast sjön och den del av fastigheten som omfattade en del av 
sjön, till kommunen för att trygga allmänhetens tillgänglighet till stranden. Vi diskuterade även om 
att skapa en dagvattenhantering på en plats där marken är utfylld idag och som inte används till 
något särskilt och som då skulle förbättrat miljön även för växt- och djurlivet. Det skulle bara blivit 
bättre genom byggnation. Man borde sett hur det skulle bli istället och göra en bedömning från 
plats till plats. Lagen är ganska snäv i sin tolkning. 

- Som exploatör tar man stora risker och man är ganska låst till Länsstyrelsen beslut så här i början 
av planprocessen. Man borde kunna överklaga Länsstyrelsens beslutet såsom allmänheten har 
möjlighet att överklaga detaljplanerna. I alla fall att man borde ha kunnat diskutera det med dem. 

7. a) Anser du som exploatör inom planområdet, att kommunen har tagit hänsyn till att det rörliga 
friluftslivet kan kvarstå i det aktuella planuppdraget i samband med att del av strandskyddet 
föreslås bli upphävt?  
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- Ja, det skulle som jag sa tidigare bara bli bättre genom att man tryggade allmänhetens 
tillgänglighet till stranden genom att vi skulle skänka marken närmast sjön till kommunen.  

b) Om ja, anser du att kommunen har tagit för stor hänsyn och att man borde utöka 
exploateringsgraden? 

- Man har tagit stor hänsyn med tanke på hur det ser ut idag men exploateringsgraden skulle inte 
behöva ökas mot vårt förslag. Vi hade ändå hoppats på att byggnationen i skogen skulle gått, 
medan området närmast sjön var en chansning.  

c) Om nej, anser du att kommunen borde minska på exploateringsgraden, utelämna all 
exploatering eller ändra på planuppdragets inriktning?  

d) Om det planuppdrag där du är exploatör har blivit avbrutet, anser du att det har funnits giltiga 
skäl till det? 

- Nej, även vi borde kunna överklaga Länsstyrelsens beslut såsom allmänheten kan överklaga 
detaljplaner. Eller i alla fall att man kunnat diskutera det med dem och att ta ett beslut från fall till 
fall.  

8. Har du andra synpunkter kring strandskyddslagstiftningen och/eller kommunens hantering av 
denna?  

- Generellt finns det ett förbud fast det inte behövs, lagstiftningen är för snäv och man borde istället 
se från fall till fall. Jag har inga synpunkter på kommunens hantering. Kommunen har till stor del 
varit med att området borde kunna gå att exploatera.  

9. Vad kommer ni att göra med fastigheten nu? 

- Vi haft frågan uppe men vi är inte helt överens. Just nu är marken inte värt annat än att det är 
skogsmark. Marken närmast sjön är inte värt något eftersom man inte kan bygga på den. Vi skulle 
kunna kalhugga skogen och plantera ny skog för att finansiera andra projekt. Men samtidigt vet vi 
inte om lagstiftningen ändras om 5, 6,7 år.  

Intervjun avslutas 
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9.3.5 Intervju med exploatör  

Hjälmared folkhögskola; Mikael Lindgren, rektor Hjälmared folkhögskola 

Datum: 2015-06-12 

Intervjuämne: Har kommunen tagit hänsyn till allmänhetens tillgång till strandområden i de aktuella 
planuppdragen i Alingsås kommun 

Sammanfattning av intervjun: 

10. Anser du att du har god kännedom om strandskyddslagstiftningen och de särskilda skälen? 

- Jag har själv en mindre kunskap om strandskyddslagstiftningen medan en kollega har en mycket 
god kännedom, så vi kan säga att vi tillsammans har vi en god kännedom om 
strandskyddslagstiftningen och de särskilda skälen som krävs för att upphäva strandskyddet. 

11. Anser du att kommunen har haft giltiga särskilda skäl för att pröva att upphäva strandskyddet i det 
aktuella planuppdraget?   

- Ja, kommunen har haft giltiga skäl. Strandskyddet är upphävt sedan tidigare och ansökan om 
planarbetet kom in innan den nya lagstiftningen började gälla. 

12. a) Anser du som exploatör inom planområdet, att kommunen har tagit hänsyn till att det rörliga 
friluftslivet kan kvarstå i det aktuella planuppdraget i samband med att del av strandskyddet 
föreslås bli upphävt?  

- Ja. 

b) Om ja, anser du att kommunen har tagit för stor hänsyn och att man borde utöka 
exploateringsgraden? 

- Kommunen har tagit alltför stor hänsyn till Länsstyrelsens tyckande innan planen ens har varit 
uppe i den politiska nämnden för beslut. Det är ett märkligt agerande att man inte valt att se hur det 
kan bli i verkligheten, hur en förändring kan påverka omgivningen positivt och till och med förbättra 
för allmänhetens tillgänglighet och möjliggöra en positiv upplevelse. Kommunen borde gått in mer i 
de verkliga realiteterna och inte bara kolla på de hypotetiska teorierna. Det har varit svårt att förstå 
varför den verklighet som finns i Stockholm och där lagen har fattats ska styra i hela landet fast det 
ser helt annorlunda ut i de mindre kommunerna. 

c) Om nej, anser du att kommunen borde minska på exploateringsgraden, utelämna all 
exploatering eller ändra på planuppdragets inriktning?  

d) Om det planuppdrag där du är exploatör har blivit avbrutet, anser du att det har funnits giltiga 
skäl till det? 

- Nej, man borde vågat gå vidare, nu får vi se om ärendet kan tas som ett LIS-område i det 
pågående översiktsplanearbetet. 

13. Har du andra synpunkter kring strandskyddslagstiftningen och/eller kommunens hantering av 
denna?  
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- Hanteringen med tjänstemännen har fungerat positivt. Däremot blir det motsägelsefullt mellan de 
lägre tjänstemännen och de högre tjänstemännen inom kommunen, där de högre tjänstemännen 
är mer rädda för nästa myndighets prövande dom. 

Intervjun avslutas 
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9.3.6 Intervju med exploatör  

Sundet-Svanvik, Färgens östra strand; Gunnar och Maj-Lis Blomquist och Harald Johansson, privat 
fastighetsägare 

Datum: 2015-06-11 

Intervjuämne: Har kommunen tagit hänsyn till allmänhetens tillgång till strandområden i de aktuella 
planuppdragen i Alingsås kommun 

Sammanfattning av intervjun: 

14. Anser du att du har god kännedom om strandskyddslagstiftningen och de särskilda skälen? 

- Vi visste om det men har genom planhandläggaren fått bättre kännedom. Handläggaren förklarade 
det väldigt väl vad och igenom både allemansrätten och att det ska finnas skäl att upphäva 
strandskyddet. Vi har även förstått att en fastighetsägare som har staket ända ned till sjön 
egentligen inte får ha det, att man inte får klippa gräset ända ned till sjön och att allmänheten har 
rätt att gå och bada nere vid sjön genom att allemansrätten gäller där.   

15. Anser du att kommunen har haft giltiga särskilda skäl för att pröva att upphäva strandskyddet i det 
aktuella planuppdraget?   

- Ja, men vi tycker inte att man borde tagit bort tomterna som hade bäst sjöutsikt.  

16. a) Anser du som exploatör inom planområdet, att kommunen har tagit hänsyn till att det rörliga 
friluftslivet kan kvarstå i det aktuella planuppdraget i samband med att del av strandskyddet 
föreslås bli upphävt?  

- Ja, man har sparat området närmast sjön så att de boende kan gå ned till badet.  

b) Om ja, anser du att kommunen har tagit för stor hänsyn och att man borde utöka 
exploateringsgraden?  

- Ja, vi är inte nöjda med det sista förslaget där man har tagit bort tomterna som hade bäst sjöutsikt, 
de fina tomterna försvinner och man har lagt tomterna ute i skogen och för nära golfbanan. Man vill 
ju se sjön och inte bo ute i skogen. Golfklubben arrenderar ju utav oss och de är oroliga hur det 
kommer bli med det senaste förslaget.   

c) Om nej, anser du att kommunen borde minska på exploateringsgraden, utelämna all 
exploatering eller ändra på planuppdragets inriktning?   

d) Om det planuppdrag där du är exploatör har blivit avbrutet, anser du att det har funnits giltiga 
skäl till det?  

17. Har du andra synpunkter kring strandskyddslagstiftningen och/eller kommunens hantering av 
denna?  

- Jag har inga andra synpunkter, Jag tycke att alla ska kunna bli vara nöjda men det är svårt förstår 
jag eftersom alla har olika synpunkter. Jag har fått synpunkter bl.a. på att radhusen inte passar 
inne i området utan det ska vara enfamiljshus. Annars tycker jag att de fina tomterna som man 
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diskuterade tidigare har gått förlorade eftersom man inte kan bygga där strandskyddet inte går att 
upphäva.  

Intervjun avslutas 


