
Förord

Under hösten 2004 inleddes detta examensarbete motsvarande 20 
poäng på Programmet för Fysisk planering vid Blekinge Tekniska 
Högskola. Arbetet har genomförts av Sara Norlin och Sofie Nyström 
under höstterminen 2004 samt vårterminen 2005. Handledare har 
varit professor vid BTH Gösta Blücher.

Strandskyddsproblematiken är startskottet för detta arbete. Att sätta 
sig in i de lagar och utreda konsekvenserna dessa medför för dem 
som skall tillämpa dem har varit en stor uppgift. Att dessutom söka 
alternativ som i någon mån eliminerar de differenser i tolkning som 
idag sker blev den verkliga utmaningen. Arbetet har varit en ständigt 
pågående process i vilken vi närmat oss en tillämpning. Utifrån Site 
Analysis har vi utvecklat Metod för Tematisk Översiktsplan avseende 
Strandområden (TÖS-modellen). Metoden har därefter testats på en 
fallstudie i Nybro kommun.

Arbetets utveckling har skett med stöd och vägledning av vår hand-
ledare, professor Gösta Blücher. Vi vill därmed framförallt tacka 
honom för det engagemang han visat, all den tid han gett oss och alla 
kloka synpunkter han stimulerat oss med. Tack! 

I övrigt vill vi rikta ett stort tack till Länsstyrelsen i Kalmar och kom-
munens representanter som bidragit med värdefullt material och dis-
kussioner. Vi vill också rikta ett tack till de Länsstyrelser och kommu-
ner som bidragit med material till den kartläggande undersökningen. 

Slutligen  hoppas vi att TÖS-modellen skall utgöra ett intressant 
bidrag till diskussionen kring hur strandskyddsfrågor skall kunna 
möta det moderna samhällets behov utan att friluftsliv och biologisk 
mångfald sätts på undantag.
          
    Göteborg den 20 maj 2005
       Sara Norlin och Sofie Nyström





Sammanfattning

Målet med detta projekt är att bidra med ett intressant och kärnfullt 
material till diskussionen om strandskydd. Den omdiskuterade och 
omstridda lagen står inför en förändring vilket både upprör och 
engagerar många yrkesgrupper i Sverige. Genom en neutral hållning 
har vi satt oss in i aktuell debatt och utifrån den genomfört dels en 
undersökning och dels ett förslag på hur man skulle kunna hantera 
strandskyddsfrågor. Arbetsprocessen kan jämföras med formen av 
ett timglas; från att på ett övergripande sätt samla information till att 
sedan arbeta oss ned till en detaljerad nivå där vi ger konkreta förslag, 
och till sist gå tillbaka till diskussionen om strandskydd och ge en 
bild av våra reflektioner och tankegångar kring dess utveckling. 

I del 1 ger vi en bild av hur strandskyddslagen har vuxit fram samt 
hur den ser ut och fungerar idag. Vi ger en inblick i pågående debatter 
samt den problematik som dagens lagstiftning innebär. 

I del 2 presenteras en undersökning som vi genomfört i ett antal 
kommuner och länsstyrelser. Undersökningen inkluderar studier av 
några kommuners översiktsplaner för att se hur dessa förhåller sig till 
strandområden. Den inkluderar även intervjuer med samma kommu-
ner och med fem länsstyrelser. Undersökningen innebar att vi kunde 
jämföra den bild som gavs i översiktsplanerna med de åsikter som 
gavs under intervjun. Resultatet var både intressant och oväntat.

I del 3 presenterar vi en metod som visar hur man kan urskilja sjöar 
som skulle lämpa sig för ett nyanserat strandskydd. Målet är att dessa 
ska behandlas i en tematisk översiktsplan och här ger vi riktlinjer för 
hur en sådan kan se ut. 

I del 4 applicerar vi metoden på en fallstudie i Nybro kommun samt 
presenterar resultatet i form av en tematisk översiktsplan.

I den avslutande delen utvärderar vi metoden samt diskuterar hur den 
kan komplettera eller utveckla dagens strandskyddslag.
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Inledning

Bakgrund

Hösten 2004 fick vi kontakt med Länsstyrelsen i Kalmar som 
gav oss förslag på examensarbete. I Nybro kommun vill man 
idag, liksom i många andra kommuner, kunna erbjuda sjönära 
boende då man tror sig kunna lösa en del av kommunens 
utflyttningsproblematik genom attraktiva boendeformer. Önskemål 
fanns att inventera ett antal sjöar och sedan analysera vilka som 
eventuellt skulle tåla att man byggde innanför strandskyddsgränsen, 
samt att ge förslag på bebyggelse.

Vi tyckte projektet lät intressant eftersom det rörde inventering och 
analys av strandnära områden på landsbygden. Efter att ha gjort 
flera projekt i större tätorter kändes det upplyftande att få sätta sig in 
i en annan problematik, att få fundera kring möjligheterna i miljöer 
som hittills är ganska orörda. 

Detta ledde oss in på gällande regleringar av strandområden samt 
den problematik som de omgärdas av. Många frågor uppstod i 
samband med studierna och därför flyttades intresset istället till att 
gälla hur det kommer sig att strandskyddslagen inte fungerar och 
vad som krävs för att en bättre fungerande tillämpning skall komma 
till stånd. 

Vi anser att Nybro kommun är intressant att undersöka eftersom det 
är en kommun som brottas med problem som kan finnas i många 
svenska kommuner, det är en glesbygd som försöker överleva och 
behålla sina kommuninvånare på olika sätt.



Problemformulering

Dagens lagstiftning har till syfte att skydda biologisk mångfald 
och friluftsliv, problemet är att den inte alltid uppfyller dessa; trots 
bestämda regler som endast kan kringgås vid särskilda skäl bebyggs 
det idag vid stränderna. Enligt Naturvårdsverket är drygt 30% av 
dessa fall ogiltiga. Många anser att lagen inte är rimlig eftersom den 
inte tar hänsyn till lokala och regionala skillnader. Lagen tar inte 
heller hänsyn till stränders olika förutsättningar och värden utan 
värderar alla stränder lika. Många anser också att människan har en 
naturlig instinkt att bosätta sig nära vatten vilket dagens lagstiftning 
står i konflikt med. På senare år har trycket på strandnära boende 
ökat. Det ökade trycket kontra lagstiftningen innebär konflikter, 
konflikter mellan de som värnar om strandskyddets syften och de 
som ser strandnära boende som ett sätt att skapa möjligheter i en 
glesbygd och på så sätt tillgodose människans behov och krav. 

Syfte

Syftet är att på ett mer principiellt sätt belysa och diskutera 
problematiken kring strandskyddet samt att utifrån denna analys 
utveckla ett förslag på hur man skulle kunna använda en tematisk 
översiktsplan som ett instrument för att i ett tidigt skede behandla 
sjönära strandområdens framtida markanvändning. En tematisk 
översiktsplan ger möjlighet att på ett tidigt stadium föra en 
dialog med länsstyrelse och allmänhet, vilket t.ex. kan underlätta 
upphävandet av strandskydd. Det ger också en överblick över vilka 
sjöar som kan ges lättnader respektive vilka sjöar som kräver stärkt 
skydd. Målet är att finna en lämplig metod som kan utse de sjöar 
som avseende friluftsliv och biologisk mångfald kan klara någon 
form av bebyggelse. Den tematiska översiktsplanen genomförs som 
en fallstudie i Nybro kommun.

12



Avgränsning

Eftersom arbetet kommer att bestå av fyra delar har vi avgränsat 
varje del på ett sätt som vi ansett rimlig. Den första delen; gällande 
lagstiftning och aktuell debatt är en kort tillbakablick på hur 
strandskyddslagen kom till och hur den har förändrats. Den delen 
ger också en bild av de olika åsikter som har florerat under senare år.

Den andra delen är en undersökning av hur kommuner arbetar med 
strandskyddsfrågor i översiktsplanen samt hur de förhåller sig till 
strandskyddet. Där har 15 kommuner och deras översiktsplaner 
ingått i studien. Undersökningen innefattar även intervjuer med 
fem länsstyrelser för att få en bild av deras förhållningssätt till 
strandskydd. Syftet är att få en aktuell bild av hur strandskydds-
frågor normalt behandlas i översiktsplanen. 

I den tredje delen utformas en metod som konkret visar hur 
man kan utse de sjöar i en kommun som kan lämpa sig för ett 
nyanserat strandskydd. Målet är att visa hur man mer effektivt kan 
ta tillvara olika intressen och skapa ett mer planerat och medvetet 
förhållningssätt till sjöar och strandområden.

I del fyra appliceras metoden på en fallstudie i Nybro kommun. 
Utifrån denna studie drar vi slutsatser kring fördelarna och 
nackdelarna med vårt förslag samt diskuterar om den kan vara ett 
intressant komplement till dagens strandskyddslag. Vi knyter sedan 
an till inledningsdelen där vi diskuterar för- och nackdelar med 
metoden samt hur den kan komplettera dagens strandskyddslag.

13



Metod/Tillvägagångssätt:

I början av arbetsprocessen kommer vi att försöka sätta oss in i 
aktuellt material som berör strandskyddslagen för att skapa oss 
en bred bild av hur situationen ser ut idag samt vilken debatt som 
pågår. 

Därefter vill vi genom en intervjustudie skapa en egen bild av hur 
man arbetar med strandområden idag. Förhoppningen är att åsikter 
som ej uttrycks i det skriftliga materialet tillkännages.

Resterande del innebär att vi själva diskuterar och analyserar oss 
fram till hur vi anser att strandskyddslagen bör fungera samt ger ett 
konkret förslag på hur lagen kan utvecklas eller förändras. Genom 
fallstudien, som innebär djupstudier, inventeringar och analyser, 
visar vi sedan hur en tematisk översiktsplan mer effektivt kan 
tillvarata strandskyddets intressen. 

Vår avsikt är att varje del i arbetet ska leda läsaren in på nästa del 
i projektet. Arbetet ska följa en röd tråd där vi drar lärdom av ett 
moment innan vi leds in på nästa del osv. Förhoppningen är att vi 
ska bidra med ett intressant diskussionsmaterial för hur en tematisk 
översiktsplan kan utformas och användas avseende strandnära 
områden.
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Syftet med denna del är att skildra dagens situation avseende 
strandskyddslagen. Här ges en allmän bild av hur exploatering 
av strandnära områden ser ut idag jämfört med tiden innan 
strandskyddslagen trädde i kraft. Vi beskriver strandskyddslagen, 
hur den växt fram och vilka syften den uppnår. Vi beskriver också 
Naturvårdsverkets förslag på ändringar av strandskyddslagen samt 
ger en bild av hur reaktionerna varit. Dessutom ger vi en inblick i 
pågående debatt och beskriver de problem som många anser att dagens 
lagstiftning består av.

D E L  1
 G Ä L L A N D E  L A G S T I F T N I N G

                      O C H
             A K T U E L L  D E B AT T



Inledning

I Sverige finns ca 385 000 km kust- och strandlinje. Tio procent av 
denna sträcka är bebyggelsepåverkad. Dessa tio procent är dock 
inte jämt fördelade över hela landet utan det finns stora regionala 
skillnader. De högsta exploateringsvärdena redovisar Stockholm 
och Skåne län, med 26 respektive 19 procent bebyggelsepåverkad 
kust. Norrbottens och Jämtlands län har de lägsta värdena med fyra 
respektive fem procent. Trots regionala skillnader är efterfrågan på 
strandnära boende högt i hela Sverige. (Sveriges officiella statistik, 
Statistiska meddelanden. Bebyggelsepåverkad kust och strand.  
Statistiska Centralbyrån. SCB http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0807/
2003M00/MI50SM0202.pdf) 

Skillnaderna hänger främst ihop med om länen har någon större 
stad, stadens ålder, dess befolkningstäthet och lokaliseringen 
i landet, dvs andelen exploaterade stränder kan kopplas till 
bebyggelsetrycket. En annan avgörande faktor är hur man i regionen 
valt att tolka dispensrätten, dvs strandskyddslagen. 
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Strandskyddslagen

I början av 1950-talet kom Sveriges första strandlag. På den tiden 
utsåg länsstyrelserna de platser där det inte fick uppföras bebyggelse 
utan tillstånd. Syftet var då, liksom nu, att bevara allmänhetens 
tillgång till bad och friluftsliv, enligt allemansrättsliga principer. 
I mitten av 1960-talet flyttades strandskyddsreglerna till den nya 
naturvårdslagen, men 1975 ansåg man att detta inte var tillräckligt 
och skärpte strandskyddsreglerna ytterligare. Då infördes ett 
generellt strandskydd inom en 100 meters gräns på land och i 
vatten vid samtliga stränder, med möjlighet att utvidga det till högst 
300 meter men också att inskränka strandskyddet. De tidigare 
föreskrifterna om tillståndsplikt ersattes av ett generellt förbud mot 
bebyggelse och vissa andra åtgärder. Det gick att få dispens vid 
särskilda skäl och det infördes även en möjlighet för länsstyrelserna 
att delegera dispensbefogenheten till kommunerna. (Enander, G., 
Strandskyddet – tillgång eller bromskloss, PLAN 4 – 2001, s 160-
163) Idag står strandskyddsbestämmelserna formulerade i 7 kapitlet 
Miljöbalken som handlar om skydd av områden. Bestämmelserna 
har fortfarande samma bakomliggande motiv som den ursprungliga 
strandlagen från 1950-talet, nämligen att trygga förutsättningarna för 
friluftslivet, men har sedan 1995 utökats till att även innefatta kravet 
på att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller lika över hela landet 
och tar således ingen hänsyn till regionala eller lokala skillnader. 
Reglerna från 1975 om en frizon på 100 meter på land och i vatten 
gäller fortfarande. Det finns även möjlighet att utöka det till 300 
meter för att uppnå strandskyddets syften. 

Inom strandskyddat område är det inte tillåtet att:
-  Bygga nytt eller ändra befintliga byggnader så att de kan användas 
till något annat ändamål.
-  Gräva eller förbereda för byggnationer.
-  Utföra anläggningar eller anordningar som hindrar eller försvårar    
för allmänheten att beträda ett område som annars är tillgängligt 
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enligt allemansrätten. Ingreppen får heller inte väsentligt försämra 
livsvillkoren för djur och växter. Exempel på sådant kan vara 
båthamnar, bryggor, parkeringsplatser, golfbanor, att fälla träd eller 
gödsla.

Strandskyddet kan om det finns särskilda skäl upphävas för ett 
område som uppenbart saknar betydelse för strandskyddet. Det är 
i första hand länsstyrelsen som beslutar om dispens från förbudet. 
Länsstyrelsen har ansvaret för att hantera frågor om strandskydd 
men kan delegera hela eller delar av ansvaret till kommunerna 
vilket innebär att kommunerna sköter dispensförfarandet själva. 
Att delegering av dispensrätten sker till kommunerna är numera 
det vanligaste. För att få dispens krävs som tidigare nämnts 
särskilda skäl, men dessutom måste den åtgärd som dispensen 
avser vara förenlig med strandskyddets syften. (Våra stränder och 
bestämmelser om strandskydd, Naturvårdsverket)

Särskilda skäl är:

-  Ianspråktagen mark,
det innebär ofta en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt 
en enskild bostad. Avgörande är om området inte längre är 
allemansrättsligt tillgängligt.
-  Komplementbyggnad,
är ofta knutet till redan ianspråktagen mark. Kompletteringen får 
inte medföra en utvidgning av det privata området.
-  Ersättningsbyggnad,
en ersättning av en nyligen nedbrunnen byggnad, men med samma 
ändamål som den gamla. Undantag är om en byggnad är så förfallen 
att det krävs stora insatser för att återställa den för samma ändamål 
som tidigare, då bör detta räknas som att uppföra en ny byggnad, 
inte som en ersättningsbyggnad.
-  Platsen avskild från stranden,
om en plats är avskuren från stranden genom en större väg, 
järnväg eller motsvarande, och därför saknar betydelse för bad och 
friluftsliv.
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- Lucktomt i vissa fall, 
obebyggda tomter (som saknar huvudbyggnad) mellan redan 
bebyggda tomter kan ibland vara av så litet intresse för allmänheten 
att det finns särskilda skäl för dispens.
- Anläggning för friluftslivet, 
anläggningar avsedda för det rörliga friluftslivets behov, eller som 
åtminstone inte inskränker allmänhetens möjligheter att utnyttja 
stranden
- Anläggningar vid vatten i vissa fall, 
vissa typer av anläggningar är till karaktären sådana att de måste 
ligga vid vatten, om de kommer till stånd.
- Försvarsanläggningar, 
försvaret är ett s.k. prioriterat intresse i Miljöbalkens hushållnings-
bestämmelser. (3:e och 4:e kap) (Våra stränder och bestämmelser 
om strandskydd, Naturvårdsverket)

Lagstiftningen om dispens är gjord utifrån att den alltid ska 
bedömas restriktivt, detta beror på att strandskyddet är ett allmänt 
intresse som väger tungt. För att vinna laga kraft krävs att beslutet 
skickas till berörda och att ingen överklagar. Berörda är den som 
ansökt om dispensen, eventuella innehavare av särskild rätt till 
berörd fastighet, kommunen och Naturvårdsverket. Ett dispensbeslut 
som gått igenom kan också överklagas inom tre veckor efter 
delgivningen av den sökande, natur –och miljöskyddsföreningar och 
av Naturvårdsverket. Om det är kommunen som medgett dispens 
så överklagas ärendet till länsstyrelsen och är det länsstyrelsen som 
medgett dispens så överklagas det till Miljödomstolen. 

För att upphäva strandskyddsbestämmelserna i ett planområde 
krävs samma särskilda skäl som för enskilda dispenser. Att ett 
område omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser är i sig 
inget särskilt skäl för att strandskyddet ska upphävas. Vid beslut 
om undantag från strandskyddet i samband med detaljplan eller 
områdesbestämmelser ska endast gälla de delar av planområdet som 
får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar. 
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De strandnära områden som inte innefattas av strandskyddet 
är de områden där det finns en detaljplan som är gjord före 
1975. För planer som antagits efter 1975 och som ändrats så 
att ett strandområde inte längre omfattas av planen, gäller olika 
regler för återinträde av strandskydd beroende på tidpunkten 
för ändringsbeslutet. Har ändringen skett efter Miljöbalkens 
ikraftträdande, återinträder strandskyddet automatiskt. Om en 
ändring har gjorts innan dess, krävs ett särskilt beslut om att 
strandskyddet har återinträtt för att skyddet åter ska gälla för det 
uteslutna strandområdet. (Naturvårdsverket, 2004, Våra stränder och 
bestämmelser om strandskydd)

21



Propositionen 1993/94:229
5.1. Strandskyddets syften
5.2. Differentierat strandskydd

I propositionen 1993/94:229 föreslogs ändringar i naturvårdslagen 
(1964:822). Förslagen avsåg regleringen av strandskyddet och 
möjlighet till ett differentierat strandskydd. Det var i samband 
med att regeringen 1989 tillkallade en kommitté för att göra en 
översyn av miljöskyddslagsiftningen som strandskyddet kom i 
fokus. Miljöskyddskommittén överlämnade i februari 1993 sitt 
huvudbetänkande, som de kallade Miljöbalk (SOU 1993:27). 
Kommittén lade i denna fram ett förslag på bl a förändring av 
strandskyddsbestämmelserna rörande ett ekologiskt betingat skydd. 
Detta förslag bröts så småningom ut från Miljöbalken och låg till 
grund för det förslag till ändring i naturvårdslagen som föreslås 
i den proposition som den här informationen är hämtad från, 
proposition 1993/94:229.

Som en fortsättning på fokuseringen av stränder och strandskydd, 
gav regeringen 1992 i uppdrag åt länsstyrelserna i Norrbottens, 
Jämtlands och Kronobergs län att undersöka förutsättningarna för att 
uppföra bostadsbyggnader för permanentboende eller fritidsändamål 
på strandområden i glesbygder i inlandet, där tillgången till sjöar 
och andra vattendrag var riklig. Statens naturvårdsverk överlämnade 
i ett yttrande den 2 april 1993 rapporterna till regeringen. 
Regeringen redovisade i propositionen 1993/94:229 sin bedömning 
av hur förslaget kunde tillämpas. Ytterligare förslag hade också 
lagts fram av kommittén beträffande strandskydd inom områden 
som omfattas av detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10).
Regeringen fann dock att samordningen med plan- och bygglagen 
behövde övervägas vidare och tog därför inte slutlig ställning i den 
delen.

Regeringens bedömning var efter denna utredning att strand-
skyddsbestämmelserna borde, i glesbygden där tillgången på sjöar 
och vattendrag är riklig, kunna tillämpas differentierat 
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inom områden som angetts i en antagen översiktsplan. Även 
Naturvårdsverkets förslag överensstämde i huvudsak med regeringens 
och remissinstanserna var överlag även de positiva till förslaget.

Bedömningen var enligt följande:
I områden där en differentierad tillämpning av strandskydds-
bestämmelserna kan tillämpas bör kommunen efter samråd med 
länsstyrelsen i översiktsplanen ange under vilka förutsättningar 
ett differentierat strandskydd kan tillämpas och peka ut områden 
där strandskyddsdispens kan bli aktuell. Tillämpningen av 
bestämmelserna om dispens från strandskydd blir beroende av 
tätortens storlek, bebyggelsetryck, efterfrågan på bebyggelse samt 
omfattningen av tillgänglig strandnära rekreationsmark. I södra 
Sveriges glesbygdskommuner bör i översiktsplanearbetet särskilt 
analyseras vilken betydelse närheten till storstadsområden och 
kontinenten har för efterfrågan på strandnära mark för friluftsliv 
och fritidsbebyggelse. Vid en differentierad tillämpning av strand-
skyddsbestämmelserna bör en förutsättning för dispens vara att 
bebyggelse med tomtplats ända ner till vattnet som regel inte skall 
tillåtas. I enlighet med vad som redan gäller bör det tydligt framgå 
av utformningen och avgränsningen av en tomt att det är tillåtet att 
passera mellan vattnet och tomten.

Vid bedömning av vilka områden som kan komma i fråga för 
differentierad tillämpning och när förutsättningar för tillämpningen 
anges samt vid prövning av enskilda ärenden, skall gälla att 
allemansrättsligt tillgängliga områden kan bevaras oexploaterade, 
både på lång och kort sikt, samt att endast begränsade strandområden 
tas i anspråk för bebyggelse. Den tillkommande bebyggelsen får 
inte innebära stegvisa inskränkningar för friluftslivet som efterhand 
blir kännbara och den får vid en bedömning av förhållandena på 
platsen inte bli till hinder för friluftslivet. En antagen översiktsplan, 
som bygger på analyser av ovan nämnda kriterier, bör vara en 
förutsättning för att tillämpa ett differentierat strandskydd.
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Strandområden i översiktsplanen

Sjöar och strandområden skall liksom all annan mark i kommunen 
behandlas i översiktsplanen. Det finns däremot inga riktlinjer 
för hur och i vilken omfattning dessa skyddade områden skall 
behandlas. I del två i denna rapport genomförs en studie av ett antal 
översiktsplaner i syfte att ta reda på vilken roll översiktsplanen har i 
praktiken avseende strandskyddade områden.

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag

I april 2001 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att 
analysera tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna, bedöma 
om tillämpningen leder till att strandskyddets syften nås, samt om 
det anses nödvändigt; lämna förslag på åtgärder. (Miljödepartementet, 
Uppdrag till Naturvårdsverket om kartläggning mm av strandskyddsbestä
mmelserna, Regeringen (2001-04-26) M2001/1992/Na) 

I april 2002 kom ”Kartläggning mm av strandskyddsbestämmelse-
rna” som är Naturvårdsverkets resultat av undersökningen. Just nu 
ligger förslaget hos regeringen och många har fått tillfälle att yttra 
sig. Nedan följer en redogörelse av Naturvårdsverkets resultat samt 
en kort resumé av några av de yttranden som inkommit.

Naturvårdsverkets utredning, analys och förslag

Undersökningen visade att det finns stora brister i tillämpningen 
av strandskyddsbestämmelserna. Det innebär att strandskyddet inte 
upprätthålls inom vissa delar av landet. En anledning till bristerna 
är att reglerna är komplicerade och svåra att tillämpa. De upplevs 
även som alltför stränga och för lite flexibla i förhållande till olika 
regionala förutsättningar. (Naturvårdsverket, Kartläggning mm av stra
ndskyddsbestämmelserna, 2001. http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/
pdf/620-5185-7.pdf)
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Naturvårdsverket bedömer att förslaget kommer att leda till ett 
effektivare strandskydd som är bättre anpassat till regionala och 
lokala behov. (Naturvårdsverket, Kartläggning mm av strandskydds-
bestämmelserna, 2001, http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/620-
5185-7.pdf)

Förslaget innebär:
Lättnader i strandskyddsbestämmelserna,
För att ge utrymme åt regionala och lokala anpassningar beroende 
på geografiska förutsättningar och skiftande exploateringstryck bör:
-  De minsta sjöarna och vattendragen (dvs sjöar med en areal under 
0,5 hektar och vattendrag med en bredd under 1 meter) undantas 
från det generella strandskyddet.
-  För vattendrag som är mellan 1 och 6 meter breda minskas 
strandskyddsområdet till 50 meter från strandlinjen.
-  Länsstyrelsen får under vissa förutsättningar i de norra delarna 
av landet (målområde 1 enligt EU: s strukturfonder) upphäva 
strandskyddet för att stimulera den regionala utvecklingen.
-  Länsstyrelsen får utvidgad rätt att föreskriva att undantag från 
strandskyddet inte behöver sökas för vissa komplementbyggnader 
m m.

Skärpningar i strandskyddsbestämmelserna
Trots gällande strandskydd exploateras stränderna. Det gäller 
framför allt längs södra Sveriges kuster där det byggs mer i 
strandskyddade områden än i områden som inte är strandnära. För 
att skydda känsliga och värdefulla stränder ytterligare bör därför:
-  Länsstyrelsen ges möjlighet att förorda att det ska gälla synnerliga 
skäl i stället för särskilda skäl för dispens i vissa områden. 
-  Ett förordnande om upphävt strandskydd i ett område med 
detaljplan omprövas om gällande detaljplan ändras eller ersätts.
- I områden där strandskyddet upphävs genom detaljplan ska planen, 
om möjligt, alltid omfatta fri passage för allmänheten mellan 
strandlinjen och den bebyggelse eller de andra anläggningar som 
planen avser.
- Dispensbesluten för nationalparker, statliga naturreservat eller 
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Natura 2000-områden får inte delegeras till en kommun.
- Anmälningsplikt införs för byggnader eller anläggningar för de 
areella näringarnas behov inom strandskyddat område.
- Avskaffa reglerna som underlättar att uppföra enklare fritidshus 
i kustområden av riksintresse för naturvården och friluftslivet i 
Miljöbalkens 4 kap. 4 § i närheten av de stora tätortsregionerna.

Bättre samordning mellan strandskyddsbestämmelserna och annan 
lagstiftning
För att förhindra onödig byråkrati och oskäliga kostnader på grund 
av att prövningen enligt olika lagar inte är samordnad bör:
Fastighetsbildningslagen samt Plan- och bygglagen förtydligas 
så att frågan om dispens från strandskyddsbestämmelserna först 
prövas genom Miljöbalken. Naturvårdsverket ger också förslag 
till förtydligande i 7 kap Miljöbalken respektive förordningen 
om områdesskydd (FOM) samt till förbättrad tillämpning av 
strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken. (Naturvårdsverket, 
Kartläggning mm av strandskyddsbestämmelserna. 2001. http://
www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/620-5185-7.pdf)
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Sammanfattning av yttranden på Naturvårdsverkets förslag

Nedan är en sammanställning av några av de yttranden som inkommit 
på Naturvårdsverkets förslag om förändrat strandskydd. Yttrandena 
finns att läsas i sin helhet i Bilaga 1.1.

Positiv syn    
”Det är bra med geografiska och regionala skillnader.”
”Det är bra att alla dispenser ska föregås av detaljplan och MKB.”
   

 Negativ syn
”Större lättnader krävs för att en förändring ska vara meningsfull”
 ”Storleken på sjön kan inte avgöra hur höga värden den har, därför är 
denna uppdelning orimlig”
 ”Strandskyddet är bra som det är, inga lättnader bör möjliggöras”
 ”Bra att storleken på sjön kan medge lättnader, däremot bör förslaget 
även gälla större sjöar.”  
”Det geografiska läget bör inte vara avgörande.”
”Det är orimligt att kräva av kommunerna att detaljplanelägga och 
göra MKB före varje dispens.”
     
Övriga kommentarer
”Översiktsplanen är det forum där man bör diskutera sjöar. Då kan 
kunskaperna kring värdena på sjöarna öka. Detta förbättrar tillämp-
ningen och öppnar för dialog.”
”Man bör istället använda den fysiska planeringen för att tillvarata 
strandskyddets intressen.”
”Stranskyddet bör bli ett riksintresse”
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Aktuell debatt

Diskussionen kring strandskyddslagen är nu, till följd av dess ak-
tualitet, en mycket het fråga som engagerar och även upprör många. 
Debattörer om strandskyddslagen kan generellt delas upp i två läger; 
de som är mot en nyansering av strandskyddet och de som är för. 
Båda grupperna har återkommande argument till varför man bör 
bevara eller ändra strandskyddslagen åt det ena eller andra hållet. 
Nedan ges en kort sammanfattning av de argument som florerat 
under senare år. Utförligare beskrivningar finns i Bilaga 1.2.

Röster mot en nyansering
”Strandskyddet är en av de viktigaste delarna i allemansrätten” 
”Naturvärdena borde nyttjas på ett mer långsiktigt sätt”
”Ostörda och tysta områden börjar bli en bristvara”
”Bebyggelse har en negativ inverkan på djur- och växter”
”Det sker en successiv privatisering” 

Andra synpunkter som framkommit ur dessa argument mot nyanse-
ring av strandskyddet är:
”Det finns inget förtroende för kommunernas kompetens vid dis-
pensgivning”
”Exploatering av stränder ska beslutas utifrån två lagstiftningar, 
Miljöbalken och Plan- och bygglagen”
”Skärp myndigheternas ansvar”

Röster för en nyansering
”Vi har alltid bosatt oss vid vatten”
”Lagen är ett utvecklingshinder, stränderna har stor betydelse för  
den regionala utvecklingen”
”Sjönära boende är detsamma som attraktivt boende”
”Det är ett hinder för helårsboende i t.ex. skärgårdar”

Andra synpunkter som också framkommit ur dessa argument för 
nyansering av stransskyddet är:
”Den uppmuntrar slumpmässiga dispenser”
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”Kortsiktiga allmänna och enskilda intressen tar överhand”
”Kommunernas förtroende har urholkats”
”Exploatering av stränder ska beslutas utifrån två lagstiftningar, 
Miljöbalken och Plan- och bygglagenL”
”Lagen ger inte tillräckliga möjligheter att göra rimliga avväg-
ningar mellan att bevara och bygga”
”Tar ingen hänsyn till förutsättningar”
”Allmänna intresset - alltid det rörliga intresset”
”Förankra strandskyddet i planer”
”Det borde vara en planeringsfråga”
”Gör det till riksintresse”
”Översiktsplanen ett bra medel”
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Aktuella händelser i strandskyddade områden

I pressen förekommer ofta diskussion om strandskyddade områden 
som visar på osäkerhet om hur strandskyddet fungerar. Nedan följer 
några exempel på vad som skrivits under de senaste åren om strand-
skyddade områden. Utförligare information i Bilaga 1.3. 

”I Nacka kommun har det pågått en intensiv planering av stränderna 
sedan slutet av 1980-talet” (Strandskydd och riksintresse, Miljöma-
gasinet, 2004-06-04)

”Av en fördjupad översiktsplan för Olsfors/Hultafors framgår det att 
flera av de områden som kommunen pekar ut som nya möjliga bo-
stadsområden omfattas av strandskydd” (Bostäder på skyddad mark, 
Göteborgsposten, 2004-10-07)

”Lagen om strandskydd är svår att kringgå när det gäller oexploa-
terade stränder, medan den är mer öppen för tolkning när det gäller 
bygglov på platser där det redan står ett hus” (Strandskydd lätt att 
kringgå, Dagens Nyheter, 2004-04-29)

”Alltfler stränder bebyggs och blir otillgängliga för allmänheten” 
(http://www.utsidan.se/ndb/lashorna/notis/1399.htm, 2004-08-19)
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Saras reflektioner 

När vi först valde att skriva ett examensarbete om strandskyddsla-
gen visste vi inte vilket aktuellt och kontroversiellt ämne det var. 
Det krävdes dock inte mycket studier för att förstå dels hur känslig 
frågan är men också vilket stort behov det finns av en förtydling av 
bestämmelserna. 

Av de åsikter vi tagit del av tycks alla vara överens om att strand-
skyddslagen måste förändras eller kompletteras. Det största proble-
met tycks dock inte vara strandskyddets syften, de flesta verkar vara 
överens om att friluftsliv och biologisk mångfald ska vara de tyngst 
vägande intressena, problemet verkar snarare ligga i att strand-
skyddslagen inte kan uppnå dessa syften idag. Trots regleringarna 
och uppmaningen om en restriktiv hållning gentemot exploatering 
av strandskyddade områden, bebyggs stränder idag i en till synes 
rasande fart. En studie av bebyggelseutvecklingen visar att den 
geografiska skillnaden är markant, trots att strandskyddslagen är en 
generell reglering som ska tolkas lika överallt. I storstadsregionerna 
talar man ofta om att ”integrera vattnet i staden”. Invånarna har där 
en självklar rätt till stadens vattenrum för flera olika syften, inte bara 
för rekreation. På landsbyggden å andra sidan, har invånarna inte 
samma rättigheter till sitt vatten eftersom man här istället talar om 
det allmänna friluftslivet och djurens och växternas rätt till vatten. 

Vad som är den bakomliggande orsaken till att strandskyddslagen 
inte uppnår sina syften kan man analysera och resonera kring. Jag 
tror att svaret finns i lagens komplexitet och möjlighet till fria tolk-
ningar. Trots mycket klara riktlinjer, i form av de särskilda skälen 
som tillåter dispens från strandskyddslagen, tror jag att undantag, 
oklara formuleringar och andra regleringar som krockar med strand-
skyddslagen, gör lagen svårtolkad. Det ställs stora krav på den som 
tar ställning till dispensansökan eftersom varje enskild ansökan 
måste behandlas för sig vilket både är kompetens- och tidskrävande. 
Enligt Naturvårdsverkets hemsida har minst 30% av alla beslut om 
dispenser tagits på felaktiga grunder. Detta är oroande information 
visar att strandskyddslagen är svårtolkad. 
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Svaret till varför lagen tillämpas olika skulle kunna finnas i ekono-
miska intressen. Vattennära boende är idag detsamma som attraktivt 
boende. De fåtaliga möjligheterna till denna boendeform har med-
fört ekonomisk konkurens där endast ekonomiskt starka får tillträde. 
Kommunerna ser också stora ekonomiska möjligheter. Genom att 
kunna erbjuda strandnära boende hoppas de att fler invånare kan 
lockas att bosätta sig i kommunen. Därmed tror jag det finns en stor 
rädsla hos många att kommunerna inte klarar av att ta ansvar för 
sina strandområden därför att de är tvugna att väga in ekonomiska 
intressen, vilket ofta har en tendens att bli det tyngsta intresset. En 
generell lagstiftning som strandskyddslagen säkrar därmed, enligt 
många, att våra stränder inte byggs igen.
 
Personligen har jag en ganska restriktiv attityd till exploatering av 
stränder. Att bygga ett hus vid en sjö innebär påverkan som sträcker 
sig längre än till tomtens gränser. Att bygga ett hus är också ett 
definitivt beslut som man inte kan ändra på 30 år senare. Sverige 
besitter en enorm tillgång med alla sina obebyggda sjöar. Samtidigt 
måste det finnas skillnader mellan sjöarna, precis som det finns 
skillnader mellan andra naturtyper, t ex skogarna. Olika skogstyper 
kan erbjuda olika kvaliteter som är mer eller mindre värdefulla. Det 
måste finnas liknande skillnader mellan sjöarna. Att reglera sjöarna 
som naturtyp på detta generella sätt är inte rimligt. Lagen bör göras 
mer anpassningsbar och flexibel för att kunna tas på allvar och för 
att motivationen ska finnas att ta riktiga beslut.

En annan avgörande fråga som bör diskuteras är när och på vilket 
sätt exploatering utgör ett hot mot strandskyddets syften. Innebär 
exploatering alltid negativ inverkan på friluftslivet, eller kan det i 
vissa fall medföra positiva konsekvenser? Är biologisk mångfald 
alltid så pass värdefull i dessa miljöer att det alltid bör väga tyngre 
än möjligheten till strandnära boende? Förhoppningsvis får vi svar 
på dessa frågor då vi kommit längre i vårt examensarbete.

Vad krävs då för att strandskyddslagen ska bli mer effektiv och 
bättre uppfylla syften om att värna om friluftsliv och biologisk 
mångfald? Ett alternativ är att införa hårdare regleringar genom att 
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eliminera möjligheten för alla att bosätta sig nära vatten och därmed 
säkra skyddet för känsliga sjöar och felaktiga dispenser. Ett rimli-
gare alternativet är att erbjuda en reglering som ger möjlighet att 
bygga bostäder, men som på ett mer effektivt sätt än dagens strand-
skyddslag skyddar värdefulla stränder. Detta förutsätter att man 
skiljer på sjöar och deras värden och förutsättningar 

Dagens lagstiftning innebär en vision om bevarande men en situa-
tion av successiv exploatering. Jag önskar ett system som innebär en 
vision om bevarande men med en medveten exploatering. Dessa två 
intressen bör rimligtvis kunna samsas om det sker på ett insiktsfullt 
och planerat sätt. 
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Sofies reflektioner 

Strandskydd har funnits sedan 50-talet och lagstiftningen är 
ett ställningstagande som är nästan lika väl förankrat i våra 
medvetanden som allemansrätten. Dess ursprungliga idé, att låta 
stränder finnas tillgängliga för allmänheten är ytterst sympatisk 
och jag tror mänga svenskar med mig känner en viss stolthet över 
att Sverige har så många orörda stränder. Trots detta tror jag att 
vi, vid de tillfällen när vi verkligen tänker på vilken tur vi har som 
har strandskydd, oftast befinner oss i ett exploaterat område. I de 
områden där det finns km efter km med tillgänglig strand upplevs 
stränderna bara som en del av ett större område med orörd natur. En 
natur som kan vara minst lika viktig att bevara som strandområdet.

Som detta kapitel har visat är det svårt att tolka lagstiftningen. En 
fundering som jag själv har är hur de särskilda skälen praktiseras 
av kommuner som skulle vilja upphäva strandskyddet genom 
upprättande av detaljplan. De beskrivningar som redogörs i 
Miljöbalken utgår i sina beskrivningar nästan enbart från att det rör 
sig om dispens för en privatperson. Detta torde innebära att det är 
lättare att som privatperson få igenom en dispens än vad det är för 
en kommun att kunna upphäva strandskyddet genom detaljplan för 
att försöka styra utvecklingen. Något som jag upplever står i väldig 
konflikt med kommuners möjlighet att utnyttja planmonopolet.

Med anledning av detta ställer jag mig tveksam till dagens 
lagstiftning. Den är mer eller mindre oförändrad sedan 50-talet 
och innebär fortfarande ett generellt byggförbud vid alla sjöar, 
vattendrag och kuster.  De möjligheter som finns till dispens är 
endast möjliga i områden som redan är exploaterade. Detta innebär 
att exploateringen fortsätter i redan bebyggda områden men är helt 
utesluten i andra där den kanske skulle göra mindre skada. Lagen 
uppfyller därmed inte sitt eget syfte.  

34



Kanske bör man skilja på skydd och lag. Jag anser att vi bör ha 
möjlighet att skydda de strandområden som behöver skyddas, dvs 
områden som är av betydelse för människan eller för djur- och 
växtliv. Ett skydd som kan fungera på precis samma sätt som vi 
skyddar annan värdefull natur. Däremot tror jag att det kan vara 
förödande att ha en generell lagstiftning med kryphål, speciellt när 
den så dåligt svarar till de behov och krav som dagens samhälle 
ställer.

Ett generellt förbud sätter också en stämpel på alla strandområden; 
att dessa områden är viktigare att bevara än andra. Detta har medfört 
att strandnära boende har blivit exklusivt. Det är inte minst tydligt 
vad gäller taxeringsvärden och fastighetsskatter. Strandnära boende 
är några få förunnat och bevis på materiell framgång och livskvalité. 
Hade det inte införts ett generellt byggförbud, är det inte säkert att 
det attraktivaste boendet 2005 skulle vara strandnära boende.

Detta lyfter fram frågan om ett nyanserat strandskydd verkligen 
är det som kommer att hjälpa t ex glesbygden. Det är alltid olika 
saker som är i ropet, just nu är det attraktivt boende, något som 
många menar är detsamma som strandnära boende. Frågan är om 
det kommer att tas ett beslut om nyanserat strandskydd innan det är 
något annat som gäller; och vad händer om det tas ett beslut... Ska 
alla glesbygdskommuner med avfolkningsproblem kunna erbjuda 
strandnära boende .... Finns det då inte en viss risk för att det går 
inflation i själva konceptet strandnära boende...

Oavsett den problematik som finns i glesbygden och huruvida 
nyanserat strandskydd är en möjlighet där, anser jag att det är 
lite märkligt att strandskyddsfrågan har blivit en så lagbunden  
angelägenhet. Oavsett förutsättningar ska det alltid vara en minst 
100 m bred frizon från strandkanten och för mig ter det sig lite 
orealistiskt att en avsatt gräns ska avgöra om man tillgodoser 
strandskyddets syften eller ej. Alla undersökningar och utredningar 
tyder på att strandskyddslagen och dess tillämpning inte fungerar 
och att de inte överensstämmer med de behov och krav som finns. 
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Fysisk planering handlar om att väga olika intressen mot varandra, 
något som blir omöjligt när markanvändning i strandområden avgörs 
av lagtolkare. 
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Sammanfattning 

Att Sverige har haft strandskydd sedan 50-talet får ses som ett ovan-
ligt tidigt grepp för att värna om en viss typ av miljö. Om beslutsfat-
tarna vid den tiden var medvetna om vilken genomslagskraft lagen 
skulle få på samhället är inte säkert. Då var tanken att det var viktigt 
att hålla stränderna tillgängliga för allmänheten under sommarhalv-
året, speciellt i storstadsregionerna. Vår och sommar var en tid att 
stärka hälsan. Detta innebar att beslutet om strandskydd i stort och 
mycket var en fråga om hälsa och sundhet. Något som ofta glöms 
bort när strandskydd diskuteras.

Idag väger ofta biologisk mångfald tyngre än det första grundläg-
gande syftet. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets granskningsrätt 
innebär att det outtalat finns ett större behov av att kontrollera den 
biologiska mångfalden. Naturvårdsverket har idag det högsta ansva-
ret för strandskyddet, vilket kan tyckas lite märkligt då friluftslivet 
väger minst lika tungt som biologisk mångfald. Då Naturvårdsver-
ket framförallt besitter kunskap om biologisk mångfald har det inne-
burit att miljön har fått den mest framträdande rollen. Detta kan ha 
bidragit till att tolkningen och tillämpningen av strandskyddslagen 
har blivit svårare för kommuner och länsstyrelser att förhålla sig till, 
något som tyder på brister i den utformning som lagstiftningen har 
idag. Tydligt är också att de särskilda skäl som finns för att kringgå 
strandskyddet är anpassade till fel ställen och situationer. Trots 
strandskyddets införande på 50-talet har bebyggelse i strandnära 
områden bara ökat, och då främst i storstadsregionerna.

Utifrån de två syftena kan man fråga sig varför en bestämd gräns på 
minst 100 meter står kvar i lagstiftningen. Hur kan en generell gräns 
bestämma om syftet med strandskyddet uppnås? Det ter sig up-
penbart orealistiskt. En annan fråga man måste fundera kring är på 
vilket sätt exploatering utgör ett hot mot strandskyddets syften. Är 
det t ex så att exploatering alltid medför ett hinder för allmänheten 
eller kan det kanske även innebära att en plats blir mer tillgänglig, 
kanske t o m mer attraktiv? På samma sätt kan man ifrågasätta 
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påverkan på miljön. Exploatering innebär alltid någon form av 
påverkan men hänger samtidigt starkt samman med val av material, 
markanpassning osv. Exploatering måste inte innebära strandtomter 
som privatiserar och avskärmar utan kan utgöra ett helt spektra av 
möjligheter. Det är därmed inte rimligt att endast reglera omfatt-
ningen av exploateringen utan även utformandet.

Strandskyddslagen innebär att markanvändningen regleras på ett 
generellt sätt, vilket kan tyckas märkligt. Eftersom det hela tiden 
uppstår frågeställningar och avväganden av strandskyddet borde det 
finnas större möjligheter att planera och väga samman olika intres-
sen i dessa områden. Det är inte rimligt att det i slutändan ska avgö-
ras av en lag som omöjliggör nyansering mellan kunskap, intressen 
och avvägningar.

Vår slutsats är därmed att det finns ett starkt behov av en förändring 
eller komplettering av strandskyddslagen, som mer effektivt skyd-
dar och skapar möjligheter. I förhållande till andra lagar med syfte 
att skydda känsliga miljöer, t ex Riksintresset och Natura 2000, kan 
strandskyddslagen tyckas var ålderdomlig och ineffektiv. Det krävs 
en reglering som ser till dessa unika och specifika miljöer, och som 
samtidigt tar tillvara de otroliga möjligheter som finns där.  
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I följande avsnitt genomförs en undersökning av kommuners och 
länsstyrelsers inställningar till strandskyddslagen och exploatering av 
strandnära områden. Dels studerar vi kommunernas översikts-planer 
och dels genomför vi en intervjustudie  med samma kommuner och 
länsstyrelser. 

Syftet är att visa samband mellan synen på strand-skydd och visioner 
som uttrycks i översiktsplanen, samt att visa på eventuella skillnader 
i attityden till strandskyddslagen. Skiljer sig inställningen mellan 
kommuner och länsstyrelser? Arbetar olika kommuner på samma sätt 
med denna fråga, eller skiljer sig attityderna respektive visionerna åt? 
Uttrycks samma visioner i översiktsplanen som man beskriver under 
intervjun? Påverkar bostadsförhållandena i kommunen attityden till 
exploatering av stränder?  

D E L  2
U N D E R S Ö K N I N G



Tillvägagångssätt

Fem län har valts utifrån efterfrågan på bostäder och geografiskt 
läge, med avsikt att belysa problematiken ur olika aspekte, se tabell 
1. Därefter har 15 kommuner valts slumpmässigt inom dessa län, 
se bild 1. Studier har gjorts av kommunernas översiktsplaner med 
därpå följande intervjuer. Intervjuer genomfördes också med de fem 
länsstyrelserna i samma regioner. Vi valde att intervjua en person 
från varje kommun respektive varje länsstyrelse, som är ansvarig för 
strandskydd eller kommunens översiktsplanering. 

Presentation av studerade län och kommuner

Nedan följer en presentation av de län och kommuner som 
undersökts. I tabell 2 finns följande information:

Antal invånare - Totala mängden i kommunen/länet
Landareal - den totala mark- och vattenytan i länet/kommunen.
Antal invånare per km2 - totala mängden per km2

Bostadsituation - beskriver om det råder överskott, underskott   
eller balans på bostäder.
Antal nya småhus - beskriver hur många småhus som byggts   
totalt i länet/kommunen under perioden 2000 till 2003
Längden kust/strand - totala längden kust eller strand i länet/  
kommunen, km
Andel exploaterade stränder - andelen stränder som är bebyggda 
inom 100 m från vattnet, i procent.
Andel hus inom 100 m av samtliga - andelen hus som ligger inom 
100 m från vatten av länets/kommunens totala mängd byggnader.
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VÄSTERBOTTENS LÄN
 Vilhelmina kommun
 Vindelns kommun
 Umeå kommun

VÄRMLANDS LÄN
 Grums kommun
 Sunne kommun
 Torsby kommun

UPPSALA LÄN
 Håbo kommun
 Tierps kommun
 Älvkarleby kommun

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
 Götene kommun
 Kungälvs kommun
 Munkedals kommun

KALMAR LÄN
 Högsby kommun
 Oskarshamns kommun
 Vimmerby kommun

Bild 1. Kartan visar de län och kommuner som deltagit i 
undersökningen
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Studier av översiktsplaner 

Följande frågor ställdes:

1. Vilken attityd/hållning skildras i översiktsplanerna?
a. Neutral hållning?
b. Restriktiv hållning gentemot strandskyddet, d v s det finns         

visioner om återskapande eller bevarande av strandområden?
c. Motsägelsefull hållning gentemot strandskyddet, d v s nämner 
  strandskyddslagen men har samtidigt visioner som går emot?

Vi jämför sedan dessa svar med följande aspekter:
• Ansvar för dispensgivning
• När översiktsplanen är gjord
• Geografiskt läge
• Bostadsöverskott respektive underskott

2. Var i översiktsplanen behandlas strandområden/strandskydd?
a. Behandlas det under egen rubrik?
b. Kan man hitta det genom att studera texten något?
c. Måste man leta för att hitta det?

3. Hur omfattande beskrivet är strandområden/strandskydd i 
 översiktsplanen? 
a. Man har endast hänvisat till, eller skrivit av strandskyddslagen.
b. Man har skrivit något mer än det som står i strandskyddslagen.
c. Man har beskrivit strandområden utförligt.
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Intervju med kommuner 

Intervjuer har gjorts med samma kommuner som vid studien av 
översiktsplanerna. Intervjuerna har gjorts med den tjänsteman 
som i första hand är ansvarig för strandskyddet i kommunen och i 
andra hand för översiktsplaneringen. Svaren är främst en subjektiv 
uppfattning av strandskyddet, därför kan resultatet inte ses som 
kommunens allmänna uppfattning. Vi ställde följande frågor:

1. Vem ansvarar för dispensgivning?

2. Vilken är kommunens syn på nyanserat strandskydd, d v s att 
    lättnader respektive stärkt skydd kan ges istället för att samma              
    regler ska gälla överallt?

3. Ser kommunen exploatering av stränder generellt sett som ett hot
    eller som en möjlighet?

4. Hur ser kommunen på möjligheten att använda översiktsplanen     
    som ett medel för att tidigt avgöra strandområdens användning? 
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Intervju med länsstyrelser

Intervjuer har gjorts med fem länsstyrelser i samma län som 
kommunerna. Vi har i första hand pratat med ansvarig för 
strandskyddsfrågor och i andra hand länsarkitekten. Frågorna vi 
ställde var desamma som till kommunerna.

1. Vem ansvarar för dispensgivning?

2. Vilken är länsstyrelsens syn på nyanserat strandskydd, d v s att 
    lättnader respektive stärkt skydd kan ges istället för att samma      

 regler ska gälla överallt?

3. Ser länsstyrelsen exploatering av stränder generellt sett som ett
    hot eller som en möjlighet?

4. Hur ser länsstyrelsen på möjligheten att använda översiktsplanen 
som ett medel för att tidigt avgöra strandområdens användning?
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Resultat av undersökningen

Resultatet från undersökningen finns som diagram i Bilaga 2. Här 
redogörs för en del av resultatet.

Studier av översiktsplaner

Hur förhåller sig kommunerna till strandskyddet i översiktsplanen? 

Studien visar att det är lika vanligt att man har en neutral hållning 
gentemot strandskyddslagen som det är att ha en restriktiv eller en 
visionär hållning. Fem översiktsplaner har en neutral hållning, dvs 
skriver av eller hänvisar till strandskyddslagen. Fem översiktsplaner 
har visioner som på något sätt strider mot strandskyddslagen, 
det kan t ex vara visioner om vattennära bostäder eller 
fritidsbebyggelse. I lika många fall, d v s fem, uttrycks en mer 
restriktiv hållning än vad strandskyddslagen innebär, ofta handlar 
det då om att återskapa strandområden som blivit förstörda genom 
t ex utdikning. 

Kan attityden som uttrycks i översiktsplanen kopplas till 
bostadssituationen i kommunen, d v s  trycket på ny bebyggelse?

Undersökningen visar att det främst är kommuner med högt 
bebyggelsetryck och med underskott på bostäder som har en neutral 
eller en restriktiv hållning gentemot strandområden. Kommuner 
med lågt bebyggelsetryck och med ett överskott på bostäder visar i 
allmänhet en visionär attityd . 

Kan attityden som uttrycks i översiktsplanen kopplas till vem som 
ansvarar för dispensgivning?

I de fall där länsstyrelsen ansvarar för dispens visas antingen en 
neutral eller en restriktiv hållning i översiktsplanen. I nio fall av 
femton ansvarar kommunen för dispensen, de flesta av dessa  
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översiktsplaner har en visionär attityd till strandområden, tre av dem 
är neutrala och två är restriktiva.

Kan attityden som uttrycks i översiktsplanen kopplas till när 
översiktsplanen är gjord?

Alla översiktsplaner som gjordes innan 1990 har en visionär attityd 
som går emot strandskyddslagen.Samtliga översiktsplaner som har 
en neutral attityd är gjorda mellan 1991-99. De översiktsplaner som 
är gjorda efter år 2000 har antingen en restriktiv hållning eller en 
visionär.

Var och i vilken omfattning behandlas strandskyddet i 
översiktsplanen?

I de flesta översiktsplanerna behandlas strandskyddet under egen 
rubrik vilket gör det lätt att hitta. Man måste dock leta under andra 
rubriker för att finna visioner som går emot strandskyddet, de står 
alltså inte under samma rubrik utan kräver relativt djupa studier. 
Ungefär en tredjedel av översiktsplanerna behandlar strandskyddet 
under andra rubriker, t ex känsliga miljöer. Relativt lite studier krävs 
för att hitta dessa. En av översiktsplanerna behandlar strandskyddet 
under flera olika rubriker, djupa studier av hela översiktsplanen 
krävs.

Hur utförligt beskrivet är strandskyddet i översiktsplanerna?

I en tredjedel av de studerade översiktsplanerna behandlar man 
strandområden något mer än bara strandskyddet,  d v s man 
behandla dessa områden mer än att bara citera strandskyddslagen. I 
fyra av femton översiktsplaner nämner man strandskyddet, skriver 
av den eller hänvisar till den. I lika många fall beskriver man 
utförligt varje strandområde i kommunen. I två fall nämner man 
varken strandskyddet eller strandområden
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Intervjuer med kommuner och länsstyrelser

Vad anser kommun och länsstyrelse om en nyansering av strand-
skyddet? Hur skiljer sig förhållningssättet?

En övervägande majoritet av kommunerna är positiva till 
nyansering av strandskyddet. Endast en av de intervjuade är negativ 
till nyansering, och en kommun vet inte. Fyra av fem intervjuade 
länsstyrelser är också positiva till nyansering. I ett fall anser man 
att frågan är för politisk för att vilja svara på den. Attityden skiljer 
sig därmed inte märkbart mellan kommuner och länsstyrelser. Dock 
kunde vi ana en skillnad i styrkan på åsikterna. Kommunerna var i 
allmänhet mycket positiva till en nyansering medan länsstyrelsen 
ofta uttryckte en försiktighet.

Man kan även se en skillnad mellan kustkommuner och 
inlandskommuner; de förstnämnda är mer negativa till exploatering 
av stränder inklusive sjöar.

Skiljer sig attityderna som uttrycktes i översiktsplanen mot de som 
gavs under intervjun?

En tredjedel av översiktsplanerna uttryckte visioner som strider 
mot strandskyddslagen, men under intervjun framkom att 13 av 15 
kommuner är positiva till en nyansering av strandskyddslagen. Nära 
hälften av de tillfrågade ansåg också att exploatering av stränder är 
en möjlighet för kommunen och inte ett hot.

Ser kommun och länsstyrelse exploatering av stränder som ett hot 
eller en möjlighet? Hur skiljer sig synen?

40% av de tillfrågade kommunerna ser exploatering av stränder 
som en möjlighet, 47% ser exploatering både som ett hot och 
som en möjlighet beroende på förutsättningarna. Endast 0.7% ser 
exploatering som ett hot. Av de intervjuade länsstyrelserna uppgav 
20% att de ser expolatering som en möjlighet, 60% ser det både 
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som ett hot och som en möjlighet, 20% vet inte eller vill inte svara. 
Länsstyrelserna är även här mer tveksamma i sina svar.

Kan kommunernas inställning till exploatering av stränder kopplas 
till dess geografiska läge eller den rådande bostadssituationen?

Man kan urskilja en skillnad mellan kommuner med bostads- 
underskott respektive kommuner med bostadsöverskott. Man 
kan också urskilja en skillnad mellan kommuner som har en 
större tätort eller ligger nära en större stad och de kommuner 
som ligger långt från en storstad eller inte har någon större tätort. 
Kommuner med större tätorter och bostadsbrist är i allmänhet 
mer negativ till exploatering. Man kan se en skillnad mellan den 
attityd man uttrycker i översiktsplanen och den man beskriver 
under intervjun. Klart är att man i allmänhet ser stora möjligheter 
i vattennära områden, men att man inte beskriver dessa visioner i 
översiktsplanen. I översiktsplanen håller man sig generellt neutral 
och korrekt inför strandskyddet men många är samtidigt positiva till 
en nyansering av lagen. 

Kan kommunens inställningen till exploatering av stränder kopplas 
till vem som ansvarar för dispens?

Av de kommuner som ser expolatering som en möjlighet är 
kommun och länsstyrelse till lika stor del ansvariga för dispens från 
strandskyddslagen. Av de kommuner som både ser exploatering 
som ett hot och som en möjlighet är främst kommunen ansvarig 
för dispensen. Likaså i de två fall där man uppgett att man ser 
exploatering som ett hot eller att man inte vet, är kommunen 
ansvarig för dispensen.

Anser kommun och länsstyrelse att översiktsplanen är ett bra medel 
för att tidigt avgöra strandområdens användningsområde? Hur 
skiljer sig åsikterna?

Av tillfrågade kommuner uppger en övervägande majoritet att de ser 

51



positivt på att använda översiktsplanen som ett medel för att tidigt 
behandla standområden. Två kommuner anser att de redan använder 
översiktsplanen i detta syfte och en kommun var negativ eftersom 
man ansåg att inte resurserna räcker till.

Av tillfrågade länsstyrelser ansåg alla utom en att översiktsplanen är 
ett utmärkt medel för detta ändamål. En av de tillfrågade ansåg att 
man redan idag använder den i detta syfte och att det fungerar bra. 
Länsstyrelsen är därmed mer positiv till att använda översiktsplanen 
för att tidigt behandla strandområden än kommunerna. 
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Saras reflektioner

Studier av översiktsplaner

Jag studerade följande kommuners översiktsplaner: Vindeln, Vilhel-
mina, Umeå, Högsby, Vimmerby, Håbo och Älvkarleby. Kommu-
nerna  har valts för att ge en så bred bild som möjligt, därför har vi 
tagit hänsyn till kommunens geografiska läge, bostadssituation samt 
närhet till större stad. 

Det var mycket intressant och lärorikt att studera så många olika 
översiktsplaner. På många sätt påminner de starkt om varandra, men 
hur, var och på vilket sätt strandskyddet behandlas skiljs åt markant. 
De förväntningar jag hade på resultatet av studierna stämde till stor 
del. Jag förväntade mig bl a att man skulle se en skillnad mellan 
äldre och yngre översiktsplaner. Skillnaderna var dock större än vad 
jag förväntade mig. I de tidigare planerna kan man urskilja en större 
rörelsefrihet kring strandskyddet. Man citerar ofta strandskyddsla-
gen men uttrycker samtidigt en önskan om att utveckla strandom-
råden, ofta för fritidsbebyggelse. De senare översiktsplanerna har i 
allmänhet en mer restriktiv hållning, strandskyddslagen citeras och 
de visioner som går emot lagen uttrycks med stor försiktighet. Dessa 
skillnader kan kopplas till att strandskyddslagen fått kompletteringar 
under mitten av 90-talet som ställer större krav på skydd och beva-
rande av strandområden.

En markant skillnad är hur kustkommunerna och inlandskommuner-
na behandlar strandskyddet i översiktsplanen. Kustkommunerna äg-
nar stor uppmärksamhet åt sina havsstränder och skärgård, ofta med 
en mycket försiktig och restriktiv attityd. Däremot behandlar samma 
kommuner insjöarna och dess stränder i mycket liten omfattning el-
ler inte alls. Inlandskommunerna behandlar i sin tur strandskyddet i 
liten omfattning. Jag tror att förklaringen till denna skillnad beror på 
att bebyggelsetrycket är större längsmed kusten, dessutom är många 
av de större tätorterna lokaliserade längs kusten vilket bidrar till en 
större befolkningsmängd och en större inflyttning. Mycket liten
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skillnad fanns att utläsa mellan hur strandskyddet behandlas i de 
norra kommunernas översiktsplaner och hur det behandlas i de 
södra kommunernas. Däremot fanns en stor skillnad beroende på 
om kommunen låg nära en större stad eller inte samt hur stort be-
byggelsetrycket var.

Översiktsplanernas struktur och innehåll skilde sig också markant,
d v s under vilken rubrik strandskyddet behandlas och i vilken om-
fattning. I vissa fall kunde strandskyddet eller strandområden finnas 
under en egen rubrik, men mer vanligt var att man fick leta sig fram 
under flera rubriker för att finna den information vi sökte. Jag fick 
uppfattningen att de flesta kommunerna hänvisar till eller skriver av 
strandskyddslagen för att det krävs. Få kommuner behandlar på eget 
initiativ dessa områden ytterligare. Det kan kanske bero på att lagen 
skyddar dessa områden och kommunen därmed anser att det inte är 
meningsfullt att ägna tid och utrymme åt dessa.

Intervju med kommuner och länsstyrelser

Intervjuerna gav en annan bild av kommunernas inställning till 
strandskyddet och strandområden än den som gavs i översikts-
planerna. Det som först slog mig var hur aktuella frågorna kring 
strandskyddet är. Många planeringsansvariga på kommunerna är 
engagerade i dessa frågor och har många åsikter, vilket kom fram 
under intervjuerna. Studierna av översiktsplanerna gav känsla av att 
strandskyddet är ett bortglömt ämne som man lite tvångsmässigt be-
handlar. Många blev under intervjuerna intresserade av vårt projekt 
och ville gärna ta del av det när det är klar.

Samtliga kommuner ansåg att strandskyddslagen är bristfällig och 
inte fungerar, de flesta var överens om att en nyansering skulle inne-
bära en förbättring och en möjlighet för kommunen.  Många ansåg 
också att kompetensen finns inom kommunerna att själva ansvara 
för sina strandområden. Några ansåg dock att kommunerna saknar 
både kompetens och resurser för att själva ta ställning till vilka 
strandområden som är mer känsliga än andra och därför behöver 

54



stöd och hjälp från annat håll. 
Många menar att attraktiva bostäder är det bästa sättet att locka nya 
invånare till kommunen. Inte i något fall uttryckte man önskemål 
om en ännu hårdare reglerad lagstiftning och i endast en intervju 
gav man uttryck för att vara nöjd med dagens lagstiftning. Samtliga 
kommuner jag intervjuade ansåg att översiktsplanen är ett bra medel 
för att tidigt behandla strandområden. 

I ett par kommuner har man själva tagit initiativ till kartläggning 
av strandområden för att lättare kunna ta ställning till dispenser och 
eventuella lättnader i strandskyddet. 

Min uppfattning efter att ha intervjuat sju kommuner är att ett stort 
intresse och engagemang finns för strandskydd och strandområden. 
Man ser möjligheterna med att exploatera olika områden men sam-
tidigt är man mycket mån om att bevara friluftsområden och skydda 
den biologiska mångfalden. Ingen av kommunerna anser att man ska 
bygga precis intill stranden utan att ett större område måste lämnas 
för allmänheten. Jag fick intrycket av att man både vill skydda och 
utveckla dessa områden. Några tycks ta mer ansvar för att friluftsliv 
och växt- och djurliv ska skyddas , andra talar mer om möjlighe-
terna i att exploatera.

Intervjuerna med tre länsstyrelserna gav ett liknande intryck som 
det jag fick av kommunerna. De ansåg att frågorna var svåra att ge 
ett enkelt svar på. Någon gav exempel på undantag och de visade 
alla tveksamhet när de svarade; ”Det beror på...”, ”Varken eller...”, 
”Både och...” var vanliga inledningar till svaren. Jag fick intrycket 
att de var positiva till en nyansering av strandskyddet som innebär 
en något större rörelsefrihet, men att det ska ske under ordnade for-
mer och med andra typer av regleringar.

I de allra flesta fall har länsstyrelserna delegerat ansvaret för dispens 
till kommunerna. De länsstyrelser som jag intervjuade var alla nöjda 
med det och tyckte att kommunerna skötte det bra.                        
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Sofies reflektioner 

Intervjuer med kommuner och länsstyrelser

Mitt tillvägagångssätt vid intervjuerna av kommunerna var, att 
först fråga efter huvudman för översiktsplanen och om någon sådan 
person inte fanns tillgänglig, säga att jag ville ställa några frågor 
rörande strandskydd. Detta medförde att jag i vissa kommuner fick 
prata med planerare och i andra kommuner med yrkesverksamma 
som mer arbetar med juridiska eller miljöbaserade frågor. Som jag 
ser det, är detta en av de främsta orsakerna till att frågorna blev 
så olika bemötta. De personer som arbetade med planering hade 
generellt sett starkare åsikter och fler tankegångar kring strandskydd 
än de som inte hade denna bakgrund. Att det var så, kan också tydas 
som ett bevis på hur långt planering och juridik står från varandra. 
Vid planering undersöker och utreder man förutsättningarna och tar 
hänsyn till detta när man gör sin bedömning, om det är juridiskt, 
appliceras bara lagtolkningen. En annan koppling var att de som 
arbetade med planering generellt sett också var mer positiva till 
en nyansering av strandskyddet. Trots att de t.ex. arbetade i en 
kustkommun och tyckte att skyddet behövdes stärkas i just den 
kommunen såg de positivt på att i andra kommuner kunna lätta på 
skyddet. Något annat som var påtagligt var att såg man restriktivt 
på en fråga så såg man restriktivt på alla frågor. Jag fick också 
uppfattningen av att de som var mindre insatta i strandskydds-
problematiken inte alltid förstod frågorna. Fanns det osäkerheter 
kring förståelsen tror jag också det speglade av sig i svaren och att 
man inte vågade uttala sig riktigt. Om de inte förstod så är det en 
brist som Sara och jag får stå till svars för eftersom det är vi som 
har formulerat frågorna. Gemensamt för nästan alla som jag pratade 
med var att de överlag var positiva till att använda översiktsplanen 
för att uppmärksamma markanvändningen i strandnära områden. 
Några kommuner hävdade också att de redan använder sin 
översiktsplan för detta ändamål. En annan tendens var att människor 
som arbetar i kustkommuner gärna bara uttalar sig om stränderna 
vid kusten. Det är där man lägger ner resurser och engagemang om
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man diskuterar strandskydd. Vid intervjuer med länsstyrelser gick jag 
till på ungefär motsvarande sätt som med kommunerna. Eftersom jag 
bara intervjuade två länsstyrelser så slumpade det sig också så att jag 
fick prata med två personer som hade helt olika yrkesroller på sina 
respektive länsstyrelser. På grund av detta tycker jag det är svårt att 
dra några generella slutsatser från bara dessa intervjuer. Jag tycker 
dock att man kan urskilja att länsstyrelserna är mer försiktiga i sina 
uttalanden än kommunerna. På detta sett märks det att länsstyrelserna 
bevakar statens intressen, det blir genast mer politiskt och svårare 
att uttala sig. Det verkar också som de olika personernas bakgrund  
spelade in om man arbetade med planering eller ej.     

Studier av översiktsplaner

Vid undersökningen av översiktsplanerna tycker jag att det var stor 
skillnad mellan att studera de som var från början av 90-talet mot de 
som var nyare. Det märktes att det tillägg i strandskyddslagen som 
gjordes –95 inte ens var påtänkt i de tidigare översiktsplanerna. Detta 
medför att man mellan raderna kan utläsa att strandskyddslagen inte 
upplevdes som så svåröverkomlig. Generellt kan sägas att det även 
står mindre om strandskydd i dessa tidiga översiktsplaner. Jag får 
känslan av att det är i dessa tidiga översiktsplaner som man tycker 
att strandskydd kan förbigås. Därför känns det heller inte konstigt 
att man tog beslut om att göra ett tillägg i strandskyddslagen, det 
verkar som om varje kommun gjorde lite som de tyckte. På senare 
år känns det som om det har blivit otroligt viktigt att få med eller 
uttrycka alla tänkbara regleringar i dokument som översiktsplanen. 
Strandskyddslagen nämns på något sätt; oftast tagen direkt från 
Miljöbalken. Ibland kan man få känslan av att det bara görs för 
sakens skull, att det inte finns någon bakomliggande tanke till varför 
det har blivit omnämnt, utan det är där för att det ska se bra ut och 
tillfredsställa länsstyrelsen. De kommuner som verkligen har funderat  
lite mer kring strandskydd är kustkommunerna. Dock känns det 
ofta som om de enbart har funderat på strandområden kring sina 
kuststräckor och helt glömt bort sina sjöar och vattendrag.  
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Slutsats

En stor skillnad i attityden till strandskyddet och strandområden kan 
utläsas mellan de översiktsplaner som antogs innan 1995 och de som 
antogs efter. Det tillägg som då gjordes i strandskyddslagen (säkra 
livsvillkoren för växt-och djurliv) innebar att kommuner i allmänhet 
håller en betydligt mer restriktiv attityd.

De flesta översiktsplanerna behandlar strandskyddet i någon form, 
men sättet och omfattningen skiljer sig dramatiskt.

Under intervjuerna med kommunerna framkom att strandskyddet 
är ett hett ämne som engagerar många planerare. De flesta är tvek-
samma till dagens lagstiftning och positiva till en förändring. Många 
ser exploatering av strandområden som en möjlighet för kommu-
nen, samtidigt som man betonar värdet av att skydda och bevara för 
främst friluftslivet. 

Länsstyrelserna är i sin tur mer restriktiva men är även de positiva 
till en mer nyanserad lagstiftning.

Visionerna som framkom i översiktsplanerna stämde dåligt överens 
med de attityder som gavs uttryck för under intervjuerna.





D E L  3
T E M AT I S K  Ö V E R S I K T S P L A N  S O M

             K O M P L E M E N T  T I L L
         S T R A N D S K Y D D S L A G E N         
      -    - B E S K R I V N I N G  AV  M E T O D

Utifrån de debatter och den undersökning som vi redogjort för tidigare 
i detta dokument, framgår det att översiktsplanen, med sitt öppna och 
visionära förhållningssätt, är det forum där många anser att strand-
skydd bör diskuteras. Med detta som bakgrund har vi valt att studera 
och illustrera ett nyanserat strandskydd genom en tematisk översikts-
plan.

Följande avsnitt har som syfte att visa en möjlig metod för hur man 
kan utse strandområden som kan omfattas av en nyansering samt hur 
man kan illustrera dessa i form av en tematisk översiktsplan. Målet 
är att visa en möjlig utveckling av dagens strandskyddslag och hur den 
kan tillämpas på ett mer effektivt sätt.



Inledning

Nyansering av strandskyddet

Genom studierna av pågående debatter och undersökningen av at-
tityder gentemot strandområden har två huvudåsikter kunnat utläsas; 
-  dagens strandskydd utgör inte ett tillräckligt starkt skydd och det 
efterfrågas möjligheter till ett starkare skydd
-  dagens generella strandskydd anses orimligt och lägger en död 
hand över alla strandområden; det efterfrågas möjligheter för att 
kunna medge lättnader från strandskyddet. 

I detta dokument vill vi diskutera möjligheterna till en mer flexibel 
lag som ställer högre krav på kunskap och information och som ger 
andra intressen en möjlighet att samsas med friluftsliv och biolo-
gisk mångfald. Ett nyanserat stranskydd behöver inte innebära att 
alla sjöar i hela landet ska omfattas av förändringar, i många fall är 
dagens strandskyddslag fullt tillräckligt för att skydda och reglera 
exploatering. Det vi efterfrågar är en möjlighet att nyansera strand-
skyddet där det behövs och där det är intressant. 

Genom att indela sjöarna i olika kategorier får man fram ett använ-
bart material som tydligt visar vilka sjöar som är särskilt värdefulla 
och vilka som har lägre värden. Följande tre kategorier bör vara en 
rimlig indelning: 

1. Sjöar som har sådana värden att de inte lämpar sig för exploate-
    ring men där dagens skydd anses vara tillräckligt.
2. Sjöar som har sådana värden att de inte lämpar sig för exploate-          
    ring och där dagens skydd inte anses vara tillräckligt.
3. Sjöar där planläggning på utsedda platser kan vara möjlig.

Förhoppningen är att en nyansering kan göra kommuner mer förut-
seende vad gäller planerad och medveten reglering av strandområ-
den.
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Varför en tematisk översiktsplan och vad ska den behandla?

I praktiken innebär detta förhållningssätt att man genom studier 
och analyser tar ställning till var upphävande av strandskyddet kan 
medges. 

Inventeringar inleder en process som slutligen leder till en doku-
mentation av sjöars förutsättningar och värden samt en redogörelse 
för framtida visioner. Detta samlas under en gemensam rubrik i 
översiktsplanen, som ett tema där en övergripande bild av kom-
munens samtliga sjöar ges. Detta underlättar inte bara arbetet med 
dessa områden utan ökar också insynen för allmänheten av framtida 
förändringar.

Varför behövs en metod?

Den metod som tagits fram här har till syfte att visa hur man kan få 
fram det urval av sjöar som antingen behöver starkare skydd eller 
kan medges lättnader. 

Målet är att metoden ska vara lätt att använda av kommuner som vill 
ha mer kontroll på sina sjöar och strandområden. Den visar hur man 
stegvis avgränsar antalet sjöar för att få fram det specifika urval som 
är intressant för den tematiska översiktsplanen. Förhoppningen är att 
den ska kunna användas som mall för hur man får fram rätt informa-
tion och hur man gör avvägningar. Detta är nödvändigt att kunna 
förmedla i översiktsplanen, för att allmänheten ska kunna förlita sig 
på det slutliga materialet.
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Avgränsning

Att avgränsa innehållet i den tematiska översiktsplanen är nödvän-
digt. Målet med denna metod är att den ska kunna användas av kom-
munerna själva och därför måste rimliga krav ställas på tillgång till 
tid och resurser.

Den första avgränsningen innebär, som nämnts, att endast de sjöar 
som är intressanta för, eller hotas av, exploatering behandlas i över-
siktsplanen. Därmed är det endast dessa som kan innefattas av ett 
nyanserat strandskydd. Övrigt vatten regleras genom dagens strand-
skyddslag. (Se bild 2).

Detta innebär att vattendrag, vilka inte anses vara lika attraktiva för 
boende som sjöar, inte behandlas. Likaså behandlas inte kust och 
skärgård då dessa anses vara så pass attraktiva att de bör behandlas 
separat, något många kustkommuner redan gör idag. Kusten anses 
ofta vara värdefull för kommunen varför de redan håller ett vakande 
öga över den, något som minskar risken för felaktiga och oplanerade 
dispensbeslut. 

Det ges även utrymme för ytterligare avgränsningar i den metod vi 
presenterar här. Dessa avgränsningar görs av kommunerna själva för 
att det ska ge möjlighet att själva påverka antalet områden.
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Alla sjöar

Sjöar som i ett
första skede är 
intressanta för 
exploatering

Sjöar som genomgår 
metoden

Sjöar där dagens strand-
skydd anses 
tillräckligt

Dagens skydd

Utökat skydd

Kan medges
lättnader

Bild 2. Figuren visar hur urvalet går till för 
att utse de sjöar som ska genomgå metoden.



Bild 3. (Site Analysis linking pro-
gram and concept in landplanning and 
design, s 8)
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Site Analysis

Site Analysis - linking program 
and concept in land planning 
and design är till skillnad från 
många andra analysmodeller 
lämplig att använda för projekt på 
landsbygden.
 
Den kan lämpa sig som utgångs-
modell för en tematisk översikts-
plan avseende strandnära områden, 
då den har en tydlig process med 
olika steg. Processen inleds med ett 
program som tydliggör projektets 
mål och funktion och som 
inventeringar och platsanalyser 
senare ska svara till. På så sätt 
avgränsas och effektiviseras 
inventering och analys, något som 
anses positivt då ett projekt av det 
här slaget kan bli ganska 
omfattande. 

Samtidigt som man utformar 
programmet väljer man också 
plats för projektet. Detta innebär 
att modellen i ett tidigt skede 
avgränsar sitt intresseområde. 

Modellen för platsanalys illustreras 
i bild 3. (Site Analysis linking 
program and concept in land 
planning and design, s 7) 
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Utveckling av metod

Utifrån Site Analysis modellen har en modifiering 
och anpassning skett till aktuellt projekt. Den 
modifierade modellen illustereras i bild 4 och 
leder fram till en tematisk översiktsplan avseende 
strandområden, i arbetet förkortad TÖS-modellen.

Site Analysis utgår normalt ifrån visionen om 
exploatering, så är inte fallet med TÖS-modellen.  
Med hjälp av TÖS-modellen kan utgången bli att 
platser bör lämnas fria från exploatering 
p g a höga värden avseende friluftsliv och biologisk 
mångfald. En annan skillnad är detaljeringsnivån. I 
Site Analysis modellen är inte alla steg intressanta 
vid analys av strandområden varför en del steg 
förändrats eller tagits bort. Med hjälp av olika 
skalor hålls hela arbetsprocessen på en annan 
detaljeringsnivå jämfört med Site Analysis process. 
Andra skillnader är att val av plats har döpts om till 
urval eftersom den utgår från konkreta urvalskriterier. 
Inventeringsdelen skiljer sig också då den utgår från 
både strandskyddets syften och exploatering.

Varje steg i metoden kommer nu att presenteras mer 
utförligt.

Bild 4. Modell 
för tematisk 
översiktsplan 
avseende 
strandområden

→

Inventering 
Plats

Urval
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→
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→
→
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Program

Första steget kallas program och är normalt en beskrivning 
av den avsedda användningen för en eller flera platser. I 
TÖS-modellen definieras tre användningsområden:

  - friluftsliv
  - biologisk mångfald 
  - bebyggelse 

Programmets syfte är att ge stöd och riktlinjer för hur man 
ska bedöma och välja vad de utsedda platserna bör ha för 
framtida användning. 

Programmet beskriver de tre användningsområdena och 
förutsättningar och rekommendationer för dessa. Den ger 
dock utrymme för egna tillägg varför det beroende på de 
mål som finns definierade samt platsernas egenskaper/
föutsättningar kommer att skilja något från kommun till 
kommun. 

I TÖS-modellen finns det således endast ett 
utgångsprogram, vilket gör att programmet i denna metod 
på många sätt skiljer sig från den i Site Analysis modellen, 
där man alltid utgår från en specifik situation och förändrar 
programmet i samband med inventeringar mm. 

På följande sida beskrivs de generella riktlinjerna för de 
tre användningsområden som är grunden för en vidare 
bedömning av sjöarna.

→

Inventering 
Plats

Urval

Program

Plats-
analys

Tematisk
översikts-

plan

→

Tre 
kategorier

→
→

→

67



68

Friluftsliv 
Markanvändning utifrån aspekten friluftsliv innebär att sjön eller 
de platser som undersöks har eller kan komma att få betydelse för 
friluftslivet. Sjöar av värde för friluftslivet bör därför bevaras eller 
utvecklas ytterligare utifrån denna aspekt. Generella riktlinjer för 
dessa sjöar är att de behöver dagens skydd eller ett starkare skydd 
än vad dagens lagstiftning medger.

Biologisk mångfald
Markanvändning utifrån biologisk mångfald innebär att sjön eller 
platsen har eller kan komma att få stor betydelse för biologisk 
mångfald. Dessa sjöar/platser bör därför bevaras eller utvecklas för 
att trygga dessa värden. Generella riktlinjer för sjöar av värde för 
biologisk mångfald är att de behöver dagens skydd eller ett starkare 
skydd än vad dagens lagstiftning medger. 

För att finna de områden som bör tilldelas ett starkare skydd, utgår 
man alltså från friluftsliv och biologisk mångfald och tittar då efter 
följande aspekter:
-  sjöar som idag har mycket höga värden 
-  sjöar som kan komma att få stor betydelse i framtiden
-  sjöar som är mättade på bebyggelse varför de värden som finns 
idag är hotade av all ny exploatering 

Bebyggelse
Detta utgör främst avgränsade platser som inte anses ha någon 
avgörande betydelse för friluftslivet eller biologisk mångfald. 
Platserna har dock sådana värden att människor skulle vilja bosätta 
sig där. Generella riktlinjer för dessa är att de kan medges lättnader 
från strandskyddet.
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När man genomför denna granskning av sjöar bör man utgå 
ifrån några generella riktlinjer för att skapa goda planerings-
förutsättningar.

1. Det bör finnas en strävan efter att nå en mångsidighet bland 
    strandområden i en kommun. Detta innebär att man måste  
    bemöta flera olika intressen, (främst) friluftslivet och den    
    biologiska mångfalden, men också boende, forskning m m.

2. Långsiktigt tänkande är nödvändigt. Sjöar som idag inte har höga 
    värden beträffande friluftsliv och biologisk mångfald kan få det i 
    framtiden. 

3. Orörda sjöar bör skyddas från all typ av påverkan eftersom de kan  
    få stor betydelse i framtiden.

4. Kompensation kan vara aktuellt vid lättnader i skyddet.

5. Sjöar som har låga värden beträffande friluftsliv och biologisk 
    mångfald kan ändå vara betydelsefulla för t.ex. forskning.
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Urval 

Urval innebär en grövre avgränsning för att få fram de 
sjöar som skulle kunna lämpa sig för en nyansering av 
strandskyddet. Urvalet grundar sig på frågeställningar 
av följande karaktär: 

Här bör varje kommun identifiera vilka sjöar som är 
strategiska att exploatera och vad det är som gör dem 
strategiska. Ett enkelt sätt kan vara att stapla upp några 
kriterier för sjöar som kan vara intressanta att inventera. 
Kriterierna kan t ex vara av följande karaktär:

-  Sjöar som ligger nära samhälle/annan bebyggelse
-  Sjöar som i någon mån redan är ianspråktagna av 
bebyggelse, större vägar etc.
-  Sjöar med ganska god tillgänglighet, dvs att de går att 
nå med bil eller till fots på ett enkelt sätt
-  Sjöar med ett bra läge för pendling till större orter 
både inom och utom kommunen
-  Sjöar med en viss storlek

Detta urval genomförs genom kartstudier och följs 
därefter av ett andra urval som har för avsikt att få fram 
de specifika platser som kan vara intressanta vid de 
utpekade sjöarna. Liksom första urvalet grundar det sig 
på en frågeställning

→
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-  Vilka sjöar är strategiska att exploatera?
-  Var skulle det vara attraktivt att exploatera?
-  Vilka sjöar bör inte exploateras p g a höga värden     
avseende friluftsliv och biologisk mångfald?

-  Vilka platser vid en sjö är intressanta för ny 
bebyggelse?
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Även om en sjö visar sig vara intressant att inventera så är det 
inte säkert att det är intressant att studera hela sjön, därav denna 
avgränsning. 

Liksom första urvalet kan det här vara intressant att fundera kring 
vilka aspekter som man tycker är viktiga för platser som bör 
undersökas. Aspekterna kan t ex vara av följande karaktär:
 
-  så nära befintlig infrastruktur som möjligt
-  om möjligt; i söder- eller västläge
-  platser dit man kan ta sig enkelt med bil eller till fots
-  platser i direkt anslutning till ett påverkat område
-  platser där det kan finnas möjlighet att söka dispens från 
strandskyddet genom de särskilda skälen

Även detta urval genomförs med hjälp av kartstudier.



Inventering av Plats

När man genom Urvalet utsett ett antal platser som är 
intressanta att titta djupare på genomförs inventeringen. 
Dessa platser kommer sedan att falla under någon av 
de tre grupperna som det nyanserade strandskyddet 
innebär.(d v s utökat skydd, lägre skydd eller samma 
skydd som idag).

Inventeringarna grundar sig främst på fältstudier men 
även sådant material som kan vara av intresse, t ex 
studier av kartor, ortofoton, tidigare inventeringar, 
intervjuer m.m. Inventeringen utgår från tre 
frågeställningar:

-  Finns tecken som tyder på att platsen används för 
friluftsliv?
-  Finns tecken som tyder på höga värden avseende 
biologisk mångfald?
-  Är platsen attraktiv/intressant för exploatering?

Detta är ett sätt att urskilja befintliga förutsättningar och 
värden på de platser som utsetts. De flesta av faktorerna 
avser hela sjön medan andra avser den specifika platsen. 
Detta är nödvändigt då upplevelsen på platsen starkt 
hänger samman med hela sjöns förutsättningar.
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Friluftsliv
Den första inventeringskategorin är 
friluftsliv. Man letar då efter tecken 
som tyder på att platsen används för 
friluftsliv. Sådana tecken kan t.ex. vara 
stigar, båtar, badplatser, lägerplatser, 
eldstäder, bärväxter m.m. Ett enkelt sätt 
kan vara att ha en lista med saker som 
man anser talar för friluftsanvändning 
och som man bockar av när man väl 
är på plats. För att få en riktig bild av 
platsen bör den besökas vid ett flertal 
tillfällen, t.ex. vid olika årstider.

En annan aspekt som också är 
intressant för värderingen av 
friluftslivet är påverkan, d v s hur 
påverkad platsen upplevs vara av 
människan. Detta kan påverka 
betydelsen för friluftslivet i framtiden. 
Upplevs platsen eller hela sjön som 
orörd kan den få betydelse i framtiden, 
även om inga tecken på friluftsliv 
förekommer i dagsläget. 

Bild 5. exempel på invente-
ringsfaktorer som i fält kan 
listas som tecken på friluftliv

För att möjliggöra en bedömning krävs att det insamlade materialet 
tydliggörs. Detta sker rimligtvis i en tabell så att en övergripande 
bedömning av varje plats blir möjlig, och där olika platsers värden 
och förutsättningar kan jämföras. Bild 5 är ett exempel på hur en 
sådan tabell kan se ut.

Inventeringsfaktorer
Friluftsliv

badplats 
lägerplats
grillplats
stig
vandringsled
naturcamping
bärbuskar
svamp
båtar
fiskekort
ingen påverkan
liten påverkan
stor påverkan

Storsjön    

-    

-    
x   
-    

-   

-  

x   
-    

-    

-    
-    

-   
-  

x = finns tecken
- = finns inga tecken
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Bild 6. Exempel på inventeringsfaktorer 
som genom fältstudier och relevant ma-

terial, t ex kommunens naturvärdesbe-
dömning, kan listas som tecken på höga 

värden avseende biologisk mångfald

Biologisk mångfald
Den andra inventeringskategorin 
gäller livsmiljöer för djur och 
växter. Liksom för friluftsliv 
är det obligatoriska steget här 
en inventering i fält av varje 
plats. Här krävs att personer 
med rätt kompetens involveras i 
inventeringen. En förutsättning är att 
de kan avgöra om en plats inhyser 
känsliga livsmiljöer eller inte. 
Annat material i form av t ex kartor, 
ortofoton, naturvärdesbedömningar 
m.m kan också vara till hjälp för 
att göra en riktig bedömning. Det 
kan också vara klokt att intervjua 
lokalbefolkning och organisationer 
med intresse för natur och miljö. 

På samma sätt som vid inventeringen 
av friluftsliv går det att jämföra den 
information man fått fram genom 
att föra in den i en enkel figur enligt 
exemplet i bild 6. Även här går det 
att skilja på vad som kan utgöra ett 
värde för en hel sjö och vad som 
gäller för en specifik plats.

Inventeringsfaktorer
Biologisk mångfald

klass 1
klass 2
klass 3
lågt antal fiskarter
ordinärt antal fiskarter
högt antal fiskarter
ornitologiskt värde
näringsfattig
försurningskänslig
höga halter av gifter
flikig strandlinje
igenväxningsproblem
varierad natur
häckningsområde
övervintringsområde
stor lövrikedom
måttlig lövrikedom
lite lövträd
låga stränder
fuktig lövskog
sumpskog
våtmarker
strandäng
mad
naturlig sandstrand

x = finns tecken
- = finns inga tecken

Storsjön
-
x
-
-

-
-
-

-
x

-
-
x

x

-
-
x
x
-
x

-
-

-
-
x
x



x = finns tecken
- = finns inga tecken

Storsjön

-
-
-
x
-
-
x
-
-
-
x

-
x
-

x
-

x
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Exploatering  
Den tredje kategorin gäller 
exploatering. Inventeringen innebär 
en analys av förutsättningarna 
att bebygga en plats utifrån 
fysiska och kulturella egenskaper. 
Normalt brukar även biologiska 
egenskaper hanteras som en 
inventeringsaspekt vid bebyggelse. 
Den anses dock redan vara gjord i 
och med inventeringen av biologisk 
mångfald.

Liksom de tidigare inventeringarna 
kan man föra in datan i en enkel 
figur (se bild 7). Skillnaden från 
de andra inventer-ingarna är att 
denna enbart ger information om 
en specifik plats. Den grundar sig 
enbart på fältstudier och ger först 
och främst svar på konkreta frågor 
rörande den praktiska möjligheten 
att bebygga platsen.

Även för kategorin exploatering är 
den obligatoriska delen att studera 
platsen i fält. Inventeringen ger 
svar på hur lämplig platsen är att 
bebygga, vad den har för relation till 
omgivande landskap, vad den har för 
karaktär etc. Beslut om att utveckla 
eller återskapa ett stycke land

Inventeringsfaktorer
Exploatering

    

Fysiska förutsättningar
sumpigt
blockigt
berg i dagen
torrt
jordbruksmark
brant
flackt
sluttning
höjd
risk för översvämning
avrinningsområde

Estetiska förutsättningar
bra solförhållanden
dåliga solförhållanden
bra utsikt
dålig utsikt

Landskapsbild
känslig för påverkan
tål påverkan

Tillgänglighet
bra tillgänglighet
dålig tillgänglighet idag
känslig för påverkan 
tål påverkan
skulle bli bättre

Bild 7. exempel på inventeringsfaktorer 
som genom fältstudier och relevant 
material kan listas som tecken på att 
platsen är intressant för exploatering
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kräver förståelse av platsen såväl som det intilliggande landskapet. 
För att erhålla relevant information bör olika yrkesgrupper 
involveras i inventeringen. 

Inventeringen kompletteras därmed allteftersom arbetet fortskrider. 
Det första steget vid all inventering för exploatering är att skapa 
sig ett första intryck av platsen, detta för att identifiera utmärkande 
tillgångar och svagheter. Ett tillvägagångssätt kan vara att märka ut 
all data på en grundkarta. Ett annat sätt, som passar bättre här är att 
dela upp inventeringen i olika steg som först och främst svarar på 
frågorna:
 
 -  Är platsen möjlig att bebygga? - Fysiska förutsättningar 
 -  Skulle man vilja bo där? Estetiska förutsättningar
 -  Hur förväntas bebyggelsen påverka; 
     Estetiska värden, t ex landskapsbild? 
     Friluftsliv?
     Biologisk mångfald?



-
-
x
-
-
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Platsanalys

Platsanalys är normalt sett en programbaserad 
värdering av en plats fysiska, biologiska och kultu-
rella egenskaper. Den identifierar möjligheter och 
hinder för ett specifikt markanvändningsprogram. 
Vår platsanlys utgår också från ett markanvändnings-
program, men där det till skillnad från andra program 
finns möjlighet att välja mellan tre olika 
användningsområden beroende på platsens förutsätt-
ningar. Projektets övergripande skala bibehålls vid 
platsanalysen och de inventeringar som gjorts ligger 
till grund för analysen. (Site Analysis, linking program and 
concept in landplanning and design, s 117,)

En rimlig angreppsvinkel för platsanalysen avgörs 
av den specifika platsen och vad programmet säger. 
Målet med platsanalysen är att klargöra vilka platser 
som lämpar sig för exploatering och vilka som bör 
bevaras för friluftsliv och biologisk mångfald. 
Därför baseras platsanalysen i stora drag på en 
lämplighetsanalys. En plats lämplighet för någon av 
dessa tre möjligheter kan uttryckas på flera sätt. För 
t ex exploatering innebär lämpligheten generellt sett 
möjligheten att anlägga vägar och byggnader. Det 
som analysen ska svara på är vilka hinder och 
möjligheter som finns på platsen och i omgivningarna. 
Lämplighetsanalysen är uppbyggd utifrån 
exploatering. En plats anses lämplig för bebyggelse 
om den inte hindras av:
  
  -  Friluftsliv
  -  Biologisk mångfald 
  -  Praktiska förutsättningar för bebyggelse
  -  Negativ påverkan på landskapsbild, tillgänglighet
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Praktiskt illustreras lämplighetsanalysen genom att varje kategori 
utifrån några specifika aspekter bedöms och ges ett värde. Dessa 
värden förs därefter in i ett diagram som stegvis visar vilka sjöar/
platser som är lämpliga att exploatera och vilka som bör bevaras.  

Vilka apekter som kommer med under varje kategori i lämplighets-
bedömningen beror på vilka aspekter man utgått från vid 
inventeringen. Här visar vi exempel på kategorier vi anser vara 
betydelsefulla, dessa kan dock utökas ytterligare. De värden man 
finner kan symboliseras med färgrutor (visas nedan). De olika 
färgerna symboliserar olika grad av lämplighet för en plats/sjö att 
exploateras (se Bilaga 3:1). Färgerna svart, grå och vit visar hur 
värdefull en sjö eller plats är. Ja/Nej rutorna visar därefter den 
bedömning man gör för om platsen är lämplig att bebygga eller inte. 
Den slutliga bedömningen som följer varje sjös lämplighetsanalys 
kan även kort motiveras för att förtydliga bedömningen. Exempel 
visas genom bild 8.

Platsen har sådana värden att den inte
lämpar sig för exploatering.

Det finns motstridiga uppgifter, platsen visar
inga tecken på värden att ta hänsyn till, men
material över sjön visar på värden Huruvida
exploatering är lämpligt vägs samman med
andra kategorier.

Varken sjön eller platsen visar tecken på att
ha några hinder för bebyggelse. 
 
Bedömningen är att platsen lämpar sig för
exploatering utifrån angiven aspekt.

Bedömningen är att platsen inte lämpar sig
för exploatering utifrån angiven aspekt.

Ja

Nej
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NEJSLUTLIG 
BEDÖMNING

Storsjön

Ja

värde idag

värde i 
framtiden

Bedömning

värde idag

värde i fram-
tiden

Bedömning

Fysiskt lämplig 
för bebyggelse

Estetiskt lämp-
lig för bebyg-
gelse

Bedömning

 landskapsbild

 friluftsliv

Bedömning

Ja

Ja

Nej

BEBYGGELSENS 
PÅVERKAN

FÖRUTSÄTTNING 
BEBYGGELSE

BIOLOGISK 
MÅNGFALD

FRILUFTSLIV

Bild 8
Figur över hur
platsanalysen/lämplighets-
bedömningen kan illustreras.
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Sjöar med utökat skydd

Dessa sjöar har ett mycket högt värde avseende friluftsliv och/
eller biologisk mångfald och bör därför skyddas från all typ 
av exploatering. Det är också sjöar som har nått gränsen för
hur mycket bebyggelse den tål och därför bör skyddas från 
vidare exploatering. En skyddszon på minst 300 meter gäller, 
dessutom innefattas dessa sjöar inte av de särskilda skälen. Kom-
munen, andra myndigheter och intresseorganisationer bör vara de 
enda tillåtna att ansöka om bygglov. Privatpersoner bör inte ha 
möjlighet att ansöka om bygglov. Finns mycket höga värden be-
träffande friluftsliv kan endast byggnader som gynnar friluftslivet 
ytterligare godkännas, med förutsättning att inte den biologiska 
mångfalden påverkas negativt. Vid dessa sjöar bör det vara i stort 
sett omöjligt att exploatera. Enda godkända tillfället bör vara då 
friluftslivet kan gynnas genom tillkomsten av en byggnad. Vid 
bygglovsansökningar bör kommunen, länsstyrelsen och Natur-
vårdsverket godkänna ansökan innan bygget påbörjas.

Rekommendationer
- Intressen som gynnar friluftsliv och biologisk mångfald bör vara 
de enda rådande intressena på dessa platser. 
- Målet bör vara att frilägga zoner från all typ av mänsklig påverkan 
som inte direkt gynnar sjöns växt- och djurliv eller friluftslivet.



Platser med möjlighet till lättnader

Platser som inte omfattas av höga värden beträffande 
friluftsliv och biologisk mångfald kan medges lättnader från 
strandskyddet. Lättnader från strandskyddet omfattar i första 
hand utsedda platser. Lättnaderna gäller vid detalj-
planeläggning av området, därmed måste det detaljplane-
fastställas innan enskilda ansökningar kan godkännas. En ekologiskt 
anpassad byggprocess bör stå över andra intressen. Inga strandtom-
ter bör tillkomma (d v s tomter som sträcker sig fram till vattnet) 
däremot kan gemensamma byggnader som gynnar friluftslivet 
godkännas. Program för detaljplan med konsekvensbeskrivning bör 
föregå detaljplaneläggningen. Först efter godkännande av detaljplan 
kan exploatering bli möjlig. Enskilda personer, byggföretag eller 
andra intressenter lämnar in ansökan om bygglov till kommunen 
som godkänner den.

Rekommendationer
- Det bör alltid finnas ett släpp mellan planområdet och vattnet.
- Området mellan vattnet och planområdet bör också regleras i pla-
nen för att undvika successiv privatisering.
- Anläggandet av stigar, bryggor m m kan godkännas om det mins-
kar belastningen på omgivningen. 
- Någon form av kompensation till boende i närområdet, t ex bad-
brygga, kan vara aktuell för att stranden inte ska upplevas som 
ockuperad av de nytillkomna invånarna.
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Kompensation

Kompensation kan antingen innebära att boende kompenseras då 
ett närliggande strandområde exploateras. Även om ny bebyggelse 
placeras en bit från vattenlinjen så att det fortfarande finns goda 
möjligheter för allmänheten att ta sig fram och använda stranden, 
så kan området upplevas som privatiserat genom att stranden i för-
sta hand förväntas användas av de nyinflyttade. Genom en utveck-
ling av stranden kan man göra den mer offentlig och tillgänglig för 
allmänheten. Exempel kan vara badplatser, båtbryggor och anlagda 
stigar som tydligt markerar att vem som helst kan nyttja stranden.

Kompensation kan också innebära att öka skyddet på en annan 
strand eller en annan sjö, eller att återskapa stränder som blivit för-
störda, t ex genom mänsklig påverkan. Om en generell inställning 
är att kompensation alltid ska följa en exploatering inom strand-
skyddat område, minskas risken för att exploatering går före andra 
intressen. Kommunerna ser naturligtvis möjligheter i att exploatera 
stränder och eventuellt kan detta intresset bli mer dominerande än 
andra. En generell regel som ställer krav på kompensation säkrar 
att andra intressen också blir lika viktiga i kommunens planering.
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Tematisk översiktsplan

En tematisk översiktsplan är ett begrepp som disku-
terats alltmer under senare år. Det är planer som ska 
beskriva hur kommunen tänker hantera kommunomfat-
tande företeelser som t.ex. vindkraftverk, mobilmaster, 
infrastruktur och liknande, ofta med anknytning till 
Miljöbalksfrågor. Dessa kan vara kommunövergripande 
och ange vilken målsättning kommunen har och vilka 
beslut som behöver tas för att tillåta eller inte tillåta 
etablering. Dessa bör hanteras och ha samma status som 
fördjupade översiktsplaner. (Sveriges Arkitekter, Kata-
rina Nilsson, arkitekt SAR/MSA, ansvarig för arkitektur 
och proffesionsfrågor, www.arkitekt.se/doc1646/pbl-
skrivelse041102.pdf)

Eftersom översiktsplaner inte har bindande verkan ska 
en tematisk översiktsplan för nyansering av strandnära 
områden ses som en möjlighet att skapa visioner 
för framtiden. Den ska öppna upp för en diskussion 
mellan allmänhet, kommun och länsstyrelse om 
hur en kommun kan utvecklas i framtiden. Den ska 
också vara en hjälp för kommunen att kunna styra 
var bebyggelseutveckling av strandnära boende ska 
kunna ske, samt vilka sjöar som är viktiga att skydda 
för framtiden. Därmed underlättas också förfrågningar 
om dispens och upphävande av strandskydd eftersom 
man redan tagit ställning till vilka sjöar som man är 
varsam om och vid vilka sjöar som man kan tänka sig 
en mindre restriktiv hållning.

Den tematiska översiktsplanen avseende strandområden 
avses i sin uppbyggnad påminna om en fördjupad över-
siktsplan med skillnaden att den behandlar ett tema som 
således pekar ut ett antal platser. Dessa platser ligger till 
grund för den tematiska översiktsplanen och som 
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nämnts tidigare så är de indelade i tre kategorier. Kategorierna utgår 
från vilket skydd som anses lämpligt för att erhålla önskad markan-
vändning.  Dessa tre kategorier av sjöar behandlas i översiktsplanen 
var för sig.

Dagens skydd
De sjöar vars framtida markanvändning anses tillgodosedd med da-
gens lagstiftning presenteras som en grupp i den tematiska översikts-
planen De beskrivs enbart via namn och för utförligare information 
ges en hänvisning till platsanalysen i metoddelen.

Utökat skydd
De sjöar som anses ha sådana värden att de behöver ett starkare 
skydd än vad dagens lagstiftning kan erbjuda beskrivs individuellt. 
Här beskriver man utförligt orsaken till varför sjön anses behöva ett 
utökat skydd och hur man bör hantera den framöver.

Både dagens skydd och utökat skydd utgår från hela sjön i sin be-
skrivning. På detta sätt skiljer sig den tredje gruppen, sjöar som kan 
medges lättnader, den utgår från en specifik plats vid en sjö.

Sjöar som kan medges lättnader 
Alla de platser som anses kunna medges lättnader beskrivs utförligt 
med  analyser och riktlinjer för hur exploatering kan äga rum. Det 
beskrivs också hur arbetet med de utpekade områdena bör fortsätta. 
Denna del följs av ett stycke med generella riktlinjer för hur exploa-
tering i strandnära områden bör gå till och hur arbetet med platserna 
bör fortsätta.


