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Det råder idag en stor efterfrågan på strandnära lägen då drömmen att bo vid 
vattnet lever hos många personer i Sverige. Efterfrågan på strandtomter är stor 
samtidigt som tillgången är begränsad vilket märks inte minst på huspriserna. Den 
första juli 2009 trädde den först delen av en ny strandskyddslag i kraft i Sverige. 
Undersökningar hade visat att det fanns brister i den gamla lagstiftningen vilket 
medförde att den bebyggelse som kom till i strandnära lägen allt som oftast gjorde 
så planlöst och ofta i strid med gällande regler. Den nya strandskyddslagen innebär 
att kommunerna kan planera och styra boendet utmed vattnet i större utsträckning. 

Syftet med den nya lagen är att göra strandskyddet mer ändamålsenligt och anpas-
sat till behovet av utveckling, både lokalt och regionalt. Den nya strandskyddslagen 
innebär bland annat att kommunerna i sin översiktsplan kan peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS-områden). Inom dessa kan dispens 
från strandskyddet ges om verksamheten eller bebyggelsen bidrar till landsbygdsut-
veckling genom att skapa befolknings- eller serviceunderlag. 

Den första strandskyddslagen kom till på 1950-talet för att förhindra en överexp-
loatering av framförallt fritidsbebyggelse samt för att skydda allmänhetens tillgång 
till natur och friluftsliv. År 1974 blev strandskyddet generellt vilket innebar att alla 
stränder vid hav, sjöar och vattendrag fick ett skyddsavstånd om 100 meter. År 1994 
kom strandskyddets syfte att utvidgas till att även innefatta skydd för växt- och 
djurliv.

Detta innebär att stränderna varit fredade områden för exploatering under en längre 
tid. Nu när en ny strandskyddslag trätt i kraft har nya möjligheter öppnat sig för 
utveckling av våra strandområden men på kommunerna har man inte arbetat med 
denna typ av planering på länge och det finns lite kunskap om hur man ska gå till-
väga. Den nya strandskyddslagen innefattar både exploateringsintressen (LIS) samt 
bevarandeintressen (biologisk mångfald). 

Syftet med examensarbetet är att undersöka strandskyddslagens tillämpbarhet med 
fokus på områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ur ett kommunalt 
planeringsperspektiv.

Vid Smålands östkust ligger Mönsterås kommun och där har befolkningsutveck-
lingen stått stilla de senaste åren. Det är en relativt glesbefolkad kommun och det 

Sammanfattning
finns en del mindre byar där närservicen riskerar att minska eller till och med försvinna 
p.g.a. negativ befolkningsutveckling.

För att studera strandskyddslagens tillämpbarhet ur ett kommunalt perspektiv tas en 
metodik fram för att hitta LIS- områden i Mönsterås kommun. Utgångspunkten för att 
hitta dessa områden i strandnära lägen som är lämpliga för LIS bygger på: efterfrågan, 
kommunala medel och vad naturen klarar av. Denna bygger på en GIS-analys utifrån 
befintliga planer, befintlig bebyggelse och service samt tillgången till kommunikationer 
och infrastruktur och intervjuer med tjänstemän och politiker. 

Av analysen framgår nio områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära 
områden. Dessa delas upp i tätortsnära och externa lägen där de externa lokaliserin-
garna lämpar sig mer för satsningar på turism och alternativt boende och de tätortsnära 
lämpar sig för förtätning av bebyggelse. Att kunna erbjuda tomter i strandnära lägen 
skulle absolut kunna bidra till en levande landsbygd, men man borde också se till var 
efterfrågan finns. Nya LIS-områden kommer med största sannolikhet inte bidra till några 
folkströmningar till landsbygden men i en kommun med negativ befolkningsutveckling 
räknas ”alla bäckar små”. 

Den nya strandskyddslagen innebär ett nytt moment i dagordningen hos den kommunala 
planeraren som ska ha hand om dispensgivningen som blivit kommunalt ansvar. Politiker 
vill se en blomstrande befolkningsutveckling och det är just politikerna som är planer-
arnas arbetsgivare. Man har tidigare funnit att en stor del av dispensbesluten inte varit 
korrekta och att det sker affärer under bordet har slagits upp inte minst i media. Planer-
aren är den professionella och ska göra sin avvägning men finns det en risk med att hela 
dispensgivningen hamnar på kommunalt bord? Att väga mellan allmänna och enskilda 
intressen är ytterst sällan svart på vitt.

Kommer allemansrätten och naturvårdsintresset få ta stryk av intresset för privatisering 
av landsbygdsområden i strandnära lägen? Det ökar tillgängligheten och turismen men 
kan det medföra att områden blir ointressanta, då deras dragningskraft varit just att de 
är orörda områden? Det är lättare att se konsekvenserna för allemansrätten på kort sikt 
jämfört med påverkan av naturvårdsintresset som sker på lång sikt. Vid planering av LIS-
områden är det viktigt att väga dessa aspekter mot varandra för att uppnå en god och 
hållbar planering.
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Intro
Mötet mellan land och vatten är något som människan värderar 
högt. Utsikten, landskapet och möjligheten till aktiviteter bidrar till 
strändernas stora attraktionskraft. Att bo vid stranden är för många 
en stor dröm. Ett vattennära läge med utsikt över en sjö eller ett hav 
har ett värde som märks inte minst vid försäljning av bostäder. Eft-
erfrågan på strandnära lägen är stor samtidigt som tillgången är rela-
tivt liten då den hittills gällande lagen om strandskydd har begränsat 
ny bebyggelse utmed vattnet. År 2009 trädde en ny strandskyddslag i 
kraft och med den nya krav men även möjligheter.

Den 29 april 2009 tog riksdagen beslut om en ny strandskyddslag. Den första 
delen trädde i kraft den första juli 2009 och den andra första februari 2010 (Prop., 
2008/09:119). En utredning av den föregående strandskyddslagen utförd av 
Naturvårdsverket visade att det fanns stora brister med den. Lagen ansågs medföra 
en tolkningsproblematik, leda till brister i tillämpningen och på vissa håll även brista 
i sin legitimitet (2002).

Syftet med den nya lagen är att göra strandskyddet mer ändamålsenligt och anpas-
sat till behovet av utveckling, både lokalt och regionalt (Strandskydd, 2009). Detta 
innebär mer praktiskt bland annat att kommunerna får möjlighet att peka ut om-
råden lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) dvs. områden där 
lättnader i strandskyddet kan ske (7 kap. MB 18 e§). Åtgärder som kan få dispens 
från strandskyddet i LIS-områden ska långsiktigt kunna antas bidra till positiva 
sysselsättningseffekter eller uppehålla ett serviceunderlag på landsbygden. Kom-
munerna ska ge anvisning om och peka ut LIS-områden där det kan bli lättare att 
få dispens från strandskyddet i sin översiktsplan. Tidigast den första februari 2010 
kunde beslut börja tas om dispenser för att sedan kunna börja bevilja bygglov. Det 
praktiska genomförandet och tillsynen överförs till kommunerna och länsstyrelserna 
kommer att sköta överprövningen.

Varför är det viktigt med strandnära boende? Att kunna erbjuda strandnära boende 
och möjligheter till turism kan verka ur konkurrensfördel för en kommun. I kom-

muner med liten befolkningsmängd i förhållande till ytan finns god 
tillgång till obebyggda stränder som kan vara lämpliga för landsby-
gdsutveckling. Vid Smålands östkust ligger Mönsterås kommun och 
där har befolkningsutvecklingen stått stilla de senaste åren. Det är en 
relativt glesbefolkad kommun och det finns en del mindre byar där 
närservicen riskerar att minska eller till och med försvinna  p.g.a. nega-
tiv befolkningsutveckling.  Att kunna locka med strandnära boende och 
turistattraktioner kan bidra till en positiv befolkningsutveckling. 

Problemformulering
Den tidigare strandskyddslagen medförde att den bebyggelse som kom 
till i strandnära lägen allt som oftast gjorde så på ett planlöst sätt och 
ofta i strid med gällande regler. Den nya strandskyddslagen innebär att 

kommunerna kan planera och styra boendet utmed vattnet i större utsträckning. 

Den gamla strandskyddslagen kom till på 1950-talet för att förhindra en överexploater-
ing samt för att skydda allmänhetens tillgång till natur och friluftsliv (Naturvårdsverket, 
2009). År 1974 blev strandskyddet generellt, vilket innebär att alla stränder vid hav, vat-
tendrag och sjöar har haft en skyddszon om minst 100 m.

Detta innebär att stränderna varit fredade områden för exploatering under en längre tid. 
Strandskyddslagen version 2009 innebär en förändrad rollfördelning och många kom-
muner får nya arbetsuppgifter på sin dagordning. Den nya strandskyddslagen som trätt 
i kraft innebär att nya möjligheter öppnat sig för utveckling av strandområden men då 
man inte arbetat med denna typ av planering i många kommuner finns lite kunskap om 
hur man ska gå tillväga.

Den nya strandskyddslagen innefattar både exploateringsintressen samt bevarandein-
tressen (biologisk mångfald). Hur ska man som planerare se på detta och avväga mel-
lan enskilda och allmänna intressen på ett rimligt sätt? Vilket intresse bör rimligen väga 
tyngst i vilken situation? I examensarbetet undersöks hur kommunerna bör arbeta med 
sin planering av LIS-områden för att uppnå en god landsbygdsutveckling. 
Examensarbetet behandlar frågor kring hur den nya lagen tillkommit och dess syfte, hur 
man identifierar områden lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen samt hur 
man bör applicera lagen.
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Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka strandskyddslagens tillämpbarhet med fokus 
på områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ur ett kommunalt planeringsper-
spektiv. 

Metod och material
Genom en litteratur- och fallstudie undersöks problem och möjligheter med den nya 
strandskyddslagen och det särskilda skälet landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Exa-
mensarbetet består av en teoretisk del samt en fallstudie. 

Arbetet inleds med en litteraturstudie där den nya och gamla strandskyddslagen studeras 
för att belysa skillnader. Information som remissvar, t ex Strandskyddsvägledning, från 
Boverket och Naturvårdsverket studeras för att se deras bedömningar, rekommenda-
tioner och eventuella farhågor.  Även förstudierna, samt förarbetena, till den nya strand-
skyddslagen studeras för att se hur tankegångarna varit innan den slutgiltiga formulerin-
gen antogs.

Litteraturstudien kombineras med intervjuer med kommunala tjänstemän och politiker 
för att skapa en så informativ och bred bild som möjligt. Avsikten är att beskriva en 
kommunal syn på arbetet med den nya strandskyddslagen i förhållande till regeringens. 
Examensarbetet avslutas med en fallstudie med framtagande av ett tänkt LIS-om-
rådesförslag i Mönsterås kommun. Kommunen är lämplig för en fallstudie då det är en 
kommun med stagnerande befolkningsutveckling som skulle kunna dra nytta av den nya 
strandskyddslagen och skapa attraktiva bostadsområden och verksamhetsområden för 
turism och på så vis upprätthålla en levande landsbygd.

I Mönsterås kommun finns ett 40-tal mindre sjöar/vattendrag samt två stora åar, Emån 
och Alsterån. Dessa områden studeras närmare och examensarbetet ger rekommenda-
tioner till ett förslag på områden lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
Mönsterås kommun startar i samband med detta examensarbete sitt arbete med att iden-
tifiera LIS-områden. Undersökningarna och resultaten ska förhoppningsvis bli använd-
bara när kommunen ska ta med LIS-områden i det fortsatta arbetet med översiktsplanen 
för Emåns och Alsteråns avrinningsområden.

Avgränsning
Examensarbetet kommer att behandla del två av den nya strandskyddslagen, landsby-
gdsutveckling i strandnära lägen. En fallstudie kommer även att genomföras i Mönsterås 
kommun där de framtagna rekommendationerna och metoderna appliceras på hela kom-
munen.

Struktur
Examensarbetet består av fyra delar:

Del 1: Inledning
Inledande beskrivs bakgrunden och syftet med arbetet. Vidare beskrivs problemformul-
eringen och de frågeställningar som behandlas i arbetet samt metod och avgränsning.

Del 2: Teori 
Den andra delen beskriver vikten av stranden och de intressekonflikter som har uppstått 
runt den. Strandskyddslagens historia och utveckling samt den nya strandskyddslagen 
beskrivs och en jämförelse görs mellan de båda. Den andra delen av strandskyddslagen 
behandlar områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen och en studie görs i vad 
som räknas som landsbygd och hur landsbygdsproblematiken ser ut.

Del 3: Fallstudie 
För att undersöka lagens tillämpbarhet görs en fallstudie av LIS-områden i Mönsterås 
kommun.

Del 4: Analys
I den avslutande delen görs en analys av tillämpbarheten av strandskyddslagen ur ett 
kommunalt perspektiv. Problem och möjligheter undersöks och resulterar i rekommen-
dation för vidare arbete men även frågeställningar som behöver utredas.



>> Sondering : strandSkyddet



del 2

Teori
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Den attraktiva stranden

I Sverige finns 385 000 km kust och stränder vilket innebär 9,5 varv runt jorden 
och av denna sträcka är 10 procent bebyggelsepåverkad, mest i Stockholm med 26 
procent medan det i Norrbotten är 4 procent (Friström, 2008). Detta innebär att 
Sverige har en sträcka motsvarande 8,5 varv runt jorden med kust och strand som 
inte är bebyggelsepåverkad.

Det märks att det är populärt att bo vid stranden. Var sjunde byggnad ligger inom 
100 meter från en strand varav ungefär hälften är fritidsbebyggelse. Sammanlagt 
bor runt 40 procent av befolkningen inom 5 km från kusten. I Sverige finns vis-
serligen en lång kuststräcka och en liten befolkningsgrad men vid detta så populära 
område finns många anspråk som inte sällan leder till konflikter. För att kunna ha 
en levande kust krävs en befolkning som bor där året runt samtidigt som området 
är viktigt som fritidsmiljö (Boverket, 2006). Kusterna är under ett ständigt förän-
dringstryck vilket kan komma att påverka ”[…] såväl kustlandskapets karaktär som 
de ekologiskt, sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningarna inför framtiden” 
(Boverket, 2006, s.24).

Slaget om stranden
Sveriges kustområden har genom olika perioder i historien spelat en viktig roll för 
den ekonomiska och sociala utvecklingen. Det var vid stränderna som de första 

bosättningarna spred sig då läget utgjorde goda möjligheter till trans-
porter. Under 1900-talet har den svenska kusten blivit ett fokusområde 
för flera olika intressegrupper. Detta har lett till många konflikter, 
en del väldigt komplexa, inte minst i attraktiva kustområden. Björn 
Segrell forskare vid Linköpings universitet delar in dessa konflikter i 
två trender: konflikter mellan intressegrupper i staden (centrala) och de 
på landet (perifera) samt konflikter mellan de som vill bevara och de 
som vill exploatera (1993). Dessa konflikter korsar samtidigt varandra, 
exempelvis intressegruppen i staden arbetar för allmänhetens till-
gänglighet till friluftsliv samtidigt som de lobbar för en expansion av 
fritidhus. Ett ökat inflytande från den centrala gruppen har lett till att 
de lokala grupperna har tappat makt och samtidigt som marknadskraft-
erna har lett till en försvagning av landsbygden har inflytandet utifrån 
ökat.    

Våra stränder inrymmer flera olika värden och funktioner: ekono-
miska, sociala, kulturella och ekologiska. Dit vill vi åka för det fina 
landskapet, vi vill kunna röra oss fritt utmed dem samtidigt som vi 
vill bo vid dem. Stränderna utgör livsmiljöer för flera olika djur- och 
växter och är attraktiva områden för etablering av industrier. De är 
av stor betydelse lokalt, regionalt och internationellt. Denna inled-
ande teoridel behandlar frågan varför våra stränder är så attraktiva, 
vilka intressekonflikter som har uppstått om dem och hur man har 
försökt och försöker lösa dessa med lagstiftning. 

Modell av intressekonflikter vid kusten enligt Segrell, 1993.
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Dessa komplexa intressekonflikter har delvis sin grund i politiska ideologier och han-
dlingar och delvis i de socio- ekonomiska förändringar som genomfördes speciellt under 
första delen av 1900-talet.

Allemansrätten
Allemansrätten innebär en begränsad rätt att färdas och uppehålla sig på annans egen-
dom och är en viktig förutsättning för friluftslivet och har även en stor betydelse för
turismen i Sverige. Den har blivit ett ”andningshål för stadsbor, ett viktigt element i 
statlig och kommunal rekreationspolitik samt en omdiskuterad tillgång för kommersiell 
turism” (Sandell, 1997 s.10). Det som kallas för allemansrätt består av flera olika delar, 
ex rätt att plocka bär, rätt att färdas över annans mark etc. Allemansrätten i dagligt tal 
innebär en rätt som ”gäller för envar, den är positivt angiven i lag och den ska i princip 
utgöra en oskyldig bruksrätt avseende annans mark” (Sandell, 1997, s.9).

Allemansrättens rötter sträcker sig långt bak i historien, redan under medeltiden fanns 
landskapslagar och sedvänjor som kommit att prägla dagens allemansrätt. I det pre-
industriella Sverige som var glesbefolkat och hade bristande kommunikationer behövdes 
möjligheten att stanna på annan persons mark och övernatta, plocka bär och laga mat. 
Rättigheterna för vad man fick göra i skog och mark skiljde sig mellan olika delar av 
landet och sedvänjorna var utformade på olika sätt och anpassade efter lokala förhål-
landen, i vissa fick man som fattig plocka övergiven potatis medan man i andra delar fick 
böta om man plockade ollon till sina svin. Dessa lokala rättigheter fanns av tradition kvar 
en bra bit in på 1900-talet (Ahlström, 2008).

Den moderna allemansrättens utveckling, som sedvana och rätt som ger möjlighet 
till fritids- och friluftsliv, är dock starkt kopplad till industrisamhällets framväxt under 
1900-talet. Miljövårdsideologin har sina rötter i senare delen av 1800-talet då ett stort 
intresse växte fram för naturen präglat av urbanisering och romantiken (Segrell, 1993).  
Sandell som skrivit om allemansrätten i Svensk geografisk årsbok identifierar fyra te-
man som kom att prägla 1900-talets natur- miljö- och utvecklingsdebatt. För det första 
fanns ett behov a att skapa en ”ny rumslig och social identitet” (1997 s.12) för att fylla 
tomrummet efter bysamhället. För det andra rådde det allmänt en upptäckariver. För det 
tredje växte ett intresse fram för att skydda naturen då man såg konsekvenserna av indus-
trisamhället. För det fjärde så fick folk mer fritid och turismen tog fart i form av friluft-
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sliv, alpinism blomstrade i Europa och vildmarkslivet tog fart i USA. Tillgängligheten till 
friluftslandskap och friluftsliv blev parallellt med industrisamhällets framväxt ett viktigt 
ämne i allt från stora övergripande frågor om nationell identitet och fysisk planering ner 
till individnivå och privatpersonens livskvalitet (Sandell, 1997).

Det var dock först 1994 som allemansrätten kom att bli skyddad i lagen då den skrevs 
in i grundlag 2 kap, 18 § regeringsformen. Allemansrätten är samtidigt ingen lag och 
begreppet finns inte definierat någonstans men omfattas av lagar som anger vad som är 
tillåtet (Naturvårdsverkets hemsida, 2010).

Från landbygd till stadsbygd
I och med det ökade intresset för natur- och kulturlandskap så blev även frågan om 
tillgänglighet mer intressant. Från 1900 till 1930 hade antalet människor i jordbruks-
samhället minskat från 85 till 35 procent av befolkningen samtidigt som antalet som 
arbetade vid industrierna ökade från 10 till 40 procent. En stor del av befolkningen i 
städerna hade sina rötter från landet och hade på sätt och vis blivit åtskilda från na-
turen. Behovet av tätortsnära friluftsområden ökade drastiskt och ideologin skiftade från 
miljövård till bevarande (Segrell, 1993). Det var 1930 som ”folkhemmet” slog igenom i 
Sverige genom socialdemokraternas Per Albin Hansson och det var i och med det som 
den moderna frilufts- och fritidspolitiken formulerades då man såg behov (sett utifrån 
hälsan) och möjlighet (sett utifrån socialdemokratisk makt) att göra en satsning för att få 
människor att röra sig ut i naturen. I samband med folkhemmets framväxt skapades en 
offentlig frilufts- och fritidspolitik. Den viktigaste milstolpen för det nya politikområdet 
var fritidsutredningen som tillsattes 1937. Syftet med utredningen var att undersöka hur 
befolkningens friluftslivsvanor såg ut och hur invånarna i tätorten lättare skulle kunna 
ta sig ut i naturen (Sandell, 1997). Man ändrade under denna tid synen på användningen 
av naturen då man gick från att vara ”preservationister” till ”conservationister”. ”Pres-
ervationisternas” mål var att skydda naturen från människan och hindra deras inverkan 
på vissa miljöer. ”Conservationisterna” å andra sidan ville skydda naturen för människan 
och menade att ett långsiktigt hållbart nyttjande skulle gynna allmänhetens intressen 
(Segrell, 1993).

Resultatet blev att man skulle skapa fritidsreservat i anslutning till städer och tätorter 
men man upptäckte att det inte skulle räcka med att etablera dessa på mark som redan 
ägdes av staten och kommunerna (SOU 1938). För att kunna tillmötesgå det stora be-

hovet av friluftsliv skulle man 
bli tvungen att köpa privatägd 
mark i stor utsträckning för 
att ha en möjlighet att täcka 
behovet och detta skulle in-
nebära stora kostnader för 
samhället. Istället valde man 
att ”damma av” den gamla 
sedvanerätten allemansrätten 
och göra den allmänt accept-
erad. På så vis blev i princip 
all mark tillgänglig för offent-
ligheten till ingen kostnad för 
staten och kommunerna. Vid 
denna tid rådde en utbredd 
nationalism och genom att 
framställa allemansrätten som 
en gammal svensk sedvanerätt 
blev det på grund av historis-
ka och nationalistiska orsaker 
svårt för enskilda markägare 

Fritidshusbebyggelse. En allt extensivare fritidshus-
bebyggelse bidrog till skärpningar i strandskydd-

slagen och 1975 införs genrellt strandskydd.

att motsätta sig rätten (Segrell, 1993). 

Allemansrätten som diskuterades på 1930-talet skiljde sig dock ganska mycket från den 
gamla allemansrätten. Dess syfte hade förskjutits från allmän nytta kopplad till be-
hovet av att uppehålla sig och korsa annans mark till allmänt nöje och hälsa i form av 
rekreation och friluftsliv. I och med allemansrätten fanns det nu egentligen inget behov 
av att skapa reservat för friluftsliv. Men utmed vissa kuster och sjöar fanns det andra 
starka intressen, bl.a. byggande av fritidshus, som slogs om de attraktiva områdena. Krav 
började höjas på en lagstiftning som i samband med allemansrätten skulle säkra allmän-
hetens tillgänglighet till naturen (Segrell, 1993).

År 1938 infördes lag om två veckors semester och behovet att begränsa byggnation av 
fritidshus ökade. Att fritidshus ansågs vara ett sådant problem grundades på utbrednin-
gen i Stockholms skärgård och västkusten. Ett förslag till lag togs fram där inga byg-
gnader skulle få uppföras inom 500 m från stranden vid kusten och större sjöar. Syftet 
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med lagen var att bevara stränderna av sociala skäl, vid denna tid diskuterade man inte de 
kulturella eller vetenskapliga värdena. När andra världskriget bröt ut lades strandskydd-
sfrågan på is och samtidigt var den inte så alarmerande som tidigare då byggandet av 
fritidshus tillfälligt stannade av. Det kom att dröja till 1949 innan frågan togs upp igen i 
regeringen (Segrell, 1993).

Första strandskyddslagen
Strandskyddet är en utvidgning av allemansrätten och har funnits i Sverige sedan 
1950-talet med syftet att säkra allmänhetens tillgänglighet till stränderna. Lagen har ge-
nomgått en del förändringar och tillägg genom tiden (Prop. 2008/09:119).

Redan på 1940-talet fanns bestämmelser i dåvarande byggnadslagen som lät länsstyrelsen 
förbjuda byggnation i område utanför stads- och byggnadsplan i områden som var sär-
skilt skyddsvärda. Orsaken till detta var att tillgängligheten till strandområden, speciellt 
de i närhet till tätorter, höll på att byggas igen och med denna bestämmelse kunde man 
skydda områdens naturskönhet och växtlighet (Prop. 2008/09:119). 

Under 1950- och 1960-talet etablerades och expanderade många storskaliga industrier i 
Sverige speciellt i kustnära områden, ex kärnkraftsverk. Expanderingen byggde på starka 
ekonomiska intressen, både privata och offentliga, och hotade andra intressen i samma 
område bl.a. tillgången till rekreationsområden. Samtidigt värnade myndigheterna om 
rekreationsområden och möjligheterna till friluftsliv och de försökte uppnå en balans-
gång mellan de två intressena. Parallellt med den industriella etableringen blomstrade 
välfärdssamhället och folk fick både tid och råd att åka på semester utanför städerna 
(Segrell, 1993). Under denna tid kom fritidsboendet att bli populärt i Sverige och antalet 
fritidshus ökade markant. År 1960 fanns ca 250 000 fritidshus, 1975 hade denna siffra 
stigit till 600 000 och 1990 fanns det runt 650 000 fritidshus (Segrell, 1993). Alla dessa 
finns självklart inte i närheten till stränder och strandskyddsområden men många gör det 
och påverkar allmänhetens tillgänglighet till stränderna.

År 1950 tillkom den första strandskyddslagstiftningen, som var provisorisk (SFS 
1950:639). Syftet var att säkra allmänhetens tillgång till bad och friluftsliv och för att göra 
vissa åtgärder krävdes tillstånd. Lagen gav länsstyrelsen rätt att förbjuda nya byggnader 
inom en zon av max 300 meter inom vissa strandområden. Undantaget från denna regel 
var byggnader för jord- och skogsbruk, fiske, försvar, den allmänna trafiken eller som 

fanns inom stads- och byggnadsplan. De markägare som drabbades av byggnadsförbud 
hade ingen rätt till ersättning och brott mot lagen var straffbart. Detta ledde till högljud-
da protester från högerpartierna men lagen antogs trots dessa. År 1952 blev strandla-
gen permanent och den innefattade även regleringar för hur markägare skulle ersättas 
ekonomiskt. Denna ändring gjorde att lagen fick stort stöd i riksdagen. Precis som under 
diskussionerna på 1930-talet ansåg man att det var utbredningen av fritidshus som var 
det stora hotet mot friluftslivet. Detta trots att ingen undersökning hade gjorts om hur 
många fritidshus som faktiskt fanns. Den första beräkningen på nationell nivå genom-
fördes 1957, d.v.s. fem år efter att den första permanenta strandlagen antogs (Segrell, 
1993).

Naturvårdslagen
Strandlagen blev 1964 inkorporerad i den nya Naturvårdslagen (NVL) utan några större 
ändringar (SFS 1964:822). Syftet var: 

 För att åt allmänheten trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv råder 
 strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag. 
       15§ NVL, 1964  

Konflikten var fortfarande densamma att fritidshus tog upp mark och folk ville spendera 
sin fritid i orörda naturområden. Skillnaden var att konflikten hade växt i skala bl.a. då 
folk kunde röra sig över längre sträckor på sin semester (Segrell, 1993)..

Generellt strandskydd
Lagen ansågs inte vara tillräckligt stark då bebyggelsen, framförallt fritidsbebyggelsen, på 
1960- till 1970-talet ansågs allt för expansiv. Socialdemokraterna ville strama åt reglerna 
och prioritera utomhusaktiviteter (Segrell, 1993). År 1975 skärptes lagen och ett ge-
nerellt strandskydd infördes genom en ändring i Naturvårdslagen. Ett generellt skydd 
innebar att vid alla stränder vid vattendrag, sjöar och hav kom ett skyddsavstånd om 
100 meter att gälla från strandlinjen i vardera riktning, d.v.s. mot land och vatten. Läns-
styrelsen kunde utvidga avståndet till 300 meter om de ansåg det nödvändigt samtidigt 
som de kunde upphäva strandskyddet inom områden om de ansåg att det uppenbart 
saknade betydelse för det rörliga friluftslivet. Rätten att ansöka om dispens kvarstod (SFS 
1974:1025).
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I samband med det generella strandskyddet kunde länsstyrelserna överlåta beslutsrätten 
om dispenser, delvis eller helt, till kommunen (Segrell, 1993). Om detta var bra eller inte 
finns olika uppfattningar. Vissa menar att kommunerna kan hantera dispensgivningen 
bättre från den lokala nivån andra hävdar motsatsen. Då runt 4 000 dispenser medges år-
ligen menar Segrell att den generella strandskyddslagen ”snarare blivit selektiv istället för 
generell” (1993, s. 174). Mer om dispensgivningen diskuteras längre fram. År 1988 kom 
en utvärdering av NVL som kom fram till att lagen fungerade tillfredsställande. Däremot 
motsatte sig moderaterna det generella strandskyddet som de ansåg alltför byråkratiskt . 
De ville istället ha ett selektivt strandskydd då intresset för stränderna varierar i olika de-
lar av landet, men det dröjde fram till 2009 och de nya strandskyddsförändringarna som 
moderaterna fick sin vilja igenom.

Fysisk riksplanering
Den svenska regeringen etablerade 1972 Fysisk Riksplanering (FRP) som ett svar på 
de allt mer utbredda konflikterna om markanvändningen i attraktiva områden. Under 
1960-talet hade industrierna exploderat i antal utmed kusten, bl.a. kärnkraftverk, oljeraf-
finaderier och stora konflikter verkade svåra att undvika. Andra konflikter som växte 
under denna tid var mellan stadsutveckling och jordbruk, fritidshus och friluftsaktiviteter 
samt mellan fritidsaktiviteter och miljövård. Tanken med FRP var bl.a. att de skulle lösa 
och förhindra konflikter mellan olika intressegrupper gällande mark- och vattenanvän-
dningen samt uppnå en ändamålsenlig användning av de begränsade fysiska resurserna 
(Segrell, 1993). 

Som en del av FRP togs en undersökning fram där Sveriges kust delades in i tre zoner: 
högexploaterad, orörd och övrig kust. Syftet var att från zonindelningen skulle man 
koncentrera de aktiviteter (ex. fritidshus, industrier och friluftsaktiviteter) som ansågs 
lämpligast i respektive område.  På så vis skulle man hantera olika ekonomiska och 
kulturella intressen och undvika konflikter. I denna process var vissa intressegrupper väl 
representerade, bl.a. intressegrupperna från industrin, som hade stora möjligheter att 
föra fram sina behov och önskemål och öronmärka platser för sin expansion utan att 
behöva redovisa alternativa lokaliseringar (Segrell, 1993).

FRP blev aldrig någon lag i sig men togs 1987 upp i Naturresurslagen (NRL) och dess 
riktlinjer blev på så vis lagstadgade genom bl.a. riksintressen. Segrell menar att imple-

Olika kustzoner i Sverige enligt FRP
(illustration baserad på karta 3, 
Kommissionsrapport 1979).
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menteringen av FRP/NRL ökade den centrala makten över markanvändningen och 
speciellt i kustområden (1993).

Skydd för växt- och djurliv
En av de stora förändringarna kom 1994 då syftet med strandskyddslagen utvidgades till 
att även innefatta ett ekologiskt skydd (SFS 1994:854) till skillnad från innan då syftet var 
att skydda allmänhetens tillgång till stränderna, ett socialt skydd.

 Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med 
 strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
 och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. 
       (15§ NVL, 1994) 

Diskussioner om denna ändring fanns redan 1974 då man införde det generella strand-
skyddet men man ansåg vid den tiden att det inte var nödvändigt. Ändringen till att även 
innefatta ett ekologiskt skydd var en stor förändring. Växt- och djurlivet hade visserligen 
tidigare indirekt blivit skyddat då ny bebyggelse blev begränsad vid stränderna men fick 
nu ett starkt skydd i sig självt. En problematik uppstod dock när strandskyddets syften 
utvidgades och den nya lagen omfattade två intressen som kanske inte alltid är förenliga. 
Allmänhetens rätt att röra sig längs stränderna, speciellt de populära, påverkar och kan 
störa växt- och djurlivet.  Frågan är hur förenliga dessa två intressen är. Samtidigt blev 
det svårare att få dispens från strandskyddet. Om regeringen, eller den utsedda myn-
digheten, ansåg att strandområdet uppenbart saknade betydelse för att tillgodose strand-
skyddets syften skulle området inte omfattas av strandskydd. Även om ett område inte 
var viktigt för allmänhetens tillgång så var det säkert av uppenbar betydelse för växt- och 
djurlivet då många skyddade arter har sin livsmiljö vid stränderna (Segrell, 1995).

Redan i förarbetet till strandskyddslagen 1994 (prop. 1993/94:229, Strandskydd) föreslås 
ett differentierat strandskydd, det som senare kom att bli fallet med 2009 års strand-
skyddslag.

 Enligt förslaget kan en differentierad tillämpning av strandskyddsbestämmelserna 
 användas i glesbygd i inlandet där tillgången till sjöar och vattendrag är riklig. 
 Områdena skall vara sjörika och ligga på betryggande avstånd från stora och 
 medelstora tätorter samt ha lågt bebyggelsetryck. Med differentierad tillämpning 
 avses möjlighet till regional och lokal anpassning av de generella reglerna varvid 

 hänsyn tas till befolkningstäthet, sjö- och vattendragsrikedom och avstånd till 
 större tätorter.      (prop. 1993/94:229, Strandskydd, s.11)

Detta skulle ge ett ”flexibelt strandskydd i mer glest befolkade områden av landet” (prop. 
1993/94:229, Strandskydd, s.11). Men vad som räknades som glest befolkade områden 
hade myndigheter och organisationer olika uppfattning om. Kommunerna i norr var mer 
positiva till förslagen än de i söder och väster, som lider av en hård exploatering kring 
kusterna (Segrell, 1995). Förslaget om ett differentierad strandskydd ledde till ett regler-
ingsbrev att ta fram en vägledning men i och med regeringsskiftet togs uppdraget tillbaka 
och det blev inget med ett differentierat strandskydd (Ds 2005:23).

Miljöbalken
Miljöbalken (MB) trädde i kraft 1 januari 1999 och i den är de tidigare sexton miljöl-
agarna inarbetade, däribland NVL och NRL (Naturvårdsverkets hemsida, 2010). Detta 
innebar att strandskyddslagen flyttades över i MB, utan några ändringar. Syftet med 
miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Detta innebär att vid tillämpningen av 
MB måste ett långsiktigt synsätt tillämpas. Vid bedömning av upphävande eller dispenser 
från strandskyddet ska då ett långsiktigt hållbart synsätt anammas. 

Strandskyddet innan 2009
Strandskyddet regleras enligt miljöbalken 7 kap. och är ett generellt områdesskydd som 
innebär förbud mot att uppföra nya byggnader, anläggningar och annat som kan hindra 
friluftslivet och skada eller försämra villkoren för växt- och djurlivet inom 100 m från 
strandlinjen på båda sidor. Detta avstånd kan komma att utvidgas upp till 300 m av en 
länsstyrelse vilket många gjort i någon omfattning. Strandskyddsbestämmelserna gäller 
vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett graden av bebyggelse, typ av natur eller till-
gång till vattendrag och sjöar (Prop. 2008/09).

Strandskyddet kan upphävas av länsstyrelsen om ett strandområde uppenbart inte har 
betydelse för strandskyddets syfte. Kommunen har dock rätt att ansöka om dispens från 
strandskyddet hos länsstyrelsen om särskilda skäl föreligger (Alarik, 2008).
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Särskilda skäl kan vara:
• Mark som redan tagits i anspråk så att det saknad betydelse för strandskyddets  
 syften.

•  Områden som inte längre är tillgängliga då de skurits av genom ex. väg, järnväg,  
 bebyggelse eller verksamhet.
• Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet.

Inom lagen måste en avvägning göras mellan enskilda och allmänna intressen då skyddet 
inte får inskränka mer än nödvändigt på en markägares intressen (Alarik, 2008).

Länsstyrelsen är den instans som har haft ansvaret för dispenser och upphävande av 
strandskydd. Dem har dock haft rätt att delegera beslutsbefogenheter och tillsynsansvar 
till kommuner vilket dem flesta gjort (243 av 289 kommuner) antingen delvis eller helt 
(Naturvårdsverket, 2002).
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Ett nytt strandskydd
Inom områden som omfattas av strandskydd kan man söka dispens 
från det generella förbudet att uppföra byggnader etc. Eftersom det 
är attraktivt att vistas vid stranden har det inneburit många dispen-
sansökningar som på många håll även lett till ett flertal lättnader 
i strandskyddet. Under 2000-talet var rösterna många som ansåg 
den då gällande strandskyddslagstiftning delvis urholkad och delvis 
alltför stelbent och krävde en ny lagstiftning. Den första juli 2009 
trädde den första delen av en ny strandskyddslag i kraft. I detta 
avsnitt redogörs för arbetet med lagen, svängningar mellan olika in-
tressegrupper, beslut som togs och de slutgiltiga ändringar som blev.

Arbetet med en ny lag
Enligt bl.a. naturvårdsverket och regeringen har det funnits och finns en prob-
lematik kring tillämpningen av strandskyddslagen. Naturvårdsverket fick 2001 i 
uppdrag av regeringen att undersöka tillämpningen av strandskyddet och utreda 
konsekvenserna av strandskyddet samt möjligheterna till dels skärpningar dels 
lättnader i strandskyddet. Resultatet blev rapporten Kartläggning m.m. av strandskydds-
bestämmelserna . En arbetsgrupp inom Miljödepartementet gjorde en utvärdering av 
rapporten som resulterade i promemorian Ett förnyat strandskydd (Ds 2005:23). Efter 
regeringsskiftet 2006 tillsattes en ny grupp inom Miljödepartementet att arbeta 
med strandskyddsfrågan och det är resultatet därifrån (Ds 2008:21) och det är dessa 
promemorior som legat till grund för den nya strandskyddslagen.

Varför behövs en förnyad lag?
Vid kusten råder som tidigare nämnts ett stort bebyggelsetryck. Stränderna vid 
kusterna utgör 4 procent av den totala strandsträckan men det är där ca 30 procent 
av all strandnära bebyggelse finns (Ds 2005:23). I promemorian från Miljödeparte-
mentet framgår tre orsaker till varför strandskyddslagstiftningen inte fungerar: 
oklara regler, bristande legitimitet och brister i tillämpningen från myndigheter (Ds 
2008:21).

I den tidigare strandskyddslagen har det inte funnits några tydliga 
riktlinjer för vad som gäller vid upphävande av strandskyddet (Ds 
2005:23). En orsak till tolkningsproblematiken kan vara att endast en 
tredjedel av de undersökta kommunerna bedöms ha kompetens att 
skatta naturvärdena. Detta medför brister i att se konsekvenserna av 
dispenser på lång sikt och hur kommunen kommer att påverkas. Natur-
skyddsföreningen m.fl. anser dock i sin analys att oklara regler inte kan 
vara en orsak till bristerna i strandskyddet. De menar att bristen i så fall 
ligger på tjänstemannen som när han/hon ska ta beslutet om en dis-
pens måste läsa förarbeten till lagen eller handledningar och inte endast 
lagtexten. (Alarik, 2008).

Strandskyddslagen ansågs från många håll brista i legitimitet och 
därmed även i genomslagskraft. Miljödepartementet menar att detta 
berodde på det generella strandskyddet och dess brist på anpass-

ningsbarhet. Då lagen upplevdes som stram skulle detta ha bidragit till att den inte blev 
accepterad i de delar landet där det finns mycket stränder men som är glesbefolkat (Ds 
2005:23). Naturvårdsverket däremot menar att ”den generella utformningen av strand-
skyddet har varit en styrka eftersom skyddet är okomplicerat och heltäckande.” (2002, s. 
31). Problemet med det generella strandskyddet är att då det innefattar så mycket har det 
ibland varit svårt att rent praktiskt förstå syftet med skyddet. Det har inte varit anpassat 
till geografiska förutsättningar och i vissa områden där det finns många små vattendrag 
har det inneburit att stora områden har blivit undantagna från byggnation (Naturvårds-
verket, 2002). Naturskyddsföreningen menar dock att bristen på legitimitet grundade 
sig i att stödet för strandskyddet var svagt hos vissa politiker och tjänstemän och att det 
istället för en ändring i lagtexten behövdes en ändring i attityd (Alarik, 2008).

Den tredje orsaken, brist i tillämpningen menar Miljödepartementet på ” […] bl.a. 
dispensbeslut som inte följer gällande bestämmelser, få överklaganden och en sporadisk 
tillsyn” (Ds 2008:21, s.47). I en kartläggning utförd av SCB och Boverket mellan 1970 
och 1992 visar det sig att bebyggelsetätheten är störst i kustkommunerna och att tillväx-
ten är starkast i kustområden som utgör riksintresse enligt 3 och 4 kap. MB. Miljöde-
partementet fastlägger dock att sedan införandet av det generella strandskyddet har 
tempot på byggnation utmed stränderna avtagit till 25-50 procent av den nivå som var 
innan det generella strandskyddet började gälla. Man menar att en trolig orsak till detta är 
att man i dispensprövningen inte tar någon större hänsyn till konsekvenserna i ett längre 
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perspektiv. De enskilda dispenserna medför sällan någon större fara för de värden som 
strandskyddet skyddar. På detta sätt sker en urholkning av strandskyddet när många små 
åtgärder tillsammans skapar en brist på ex sammanhängande strandområden, ett exempel 
på ”de små stegens tyranni”. I och med likställighetsprincipen kan det vara svårt att neka 
en person dispens från strandskyddet om dess granne har fått det. På så vis uppstår lätt 
en dominoeffekt i strandskyddsdispenser (Ds 2005:23).

Det verkar uppenbarligen finnas en problematik för tjänstemän när de hanterar strand-
skyddet. Frågan jag ställer mig är om de verkligen saknar kunskap, dvs. att de saknar en 
samlad bild av problemet eller är det så att de helt enkelt försöker hitta luckor för att 
göra markägare (dvs. skattebetalare) till viljes? Då kommunala medel kan vara ganska be-
gränsade kan det nog lätt bli så att framstående personer får slingra sig förbi de gällande 
reglerna. Går det att reglera detta med lagtext och finns det möjlighet att påverka kom-
munernas politiker och därigenom tjänstemännen genom det?

Dispenser och upphävande av strandskyddet
Strandskyddsdispenserna har kommit att bli ganska många trots att de enligt regeringen 
ska användas restriktivt. Dessutom har inte regelverket alltid följts. Enligt statistik från 
SCB angående markanvändningen i södra Sverige har det byggts mer i strandskyddade 
områden än strax utanför (Naturvårdsverket, 2002). Från 2003 till 2006 ökade antalet 
strandskyddsdispenser med 40 procent till ca 4 500 per år. Av dessa fick 4 procent avslag 
(Friström, 2008).

Naturvårdsverket gjorde 2002 en undersökning där de granskade ett antal strandskydd-
särenden där de fann väldigt många felaktiga beslut. De bedömde att endast 32 procent 
av dispenserna som granskades var välgrundade. Resterande beslut var antingen formellt 
felaktiga eller saknade relevant underlag. SNV fann också stora brister angående syftet 
för ”växt- och djurlivet” där endast en tredjedel av kommunerna hade tillräcklig kun-
skap för att bedöma strandområdens naturvärde (Naturvårdsverket, 2002). Som tidigare 
nämnts har länsstyrelsen kunnat ge delegation på dispensrätten till kommunerna. De 
flesta beslut om delegation togs innan 1994 då strandskyddslagens syfte även kom att in-
nefatta skydd för växt- och djurlivet. Undantagen från delegation har oftast berott på att 
det finns områden av riksintresse eller områdesskydd enligt MB. Trots att en stor del av 
kommunerna haft ansvaret för dispensgivningen har endast en liten del, 16 procent, haft 
fullt tillsynsansvar medan 60 procent helt saknat tillsynsansvar (Naturvårdsverket, 2002). 

Kommunernas dispensprövning har endast utvärderats sju gånger av länsstyrelsen och 
endast två gånger har dispensrätten dragits in (Alarik, 2008). Detta tycks lite märkligt då 
endast en tredjedel av de beslut som Naturvårdsverket granskade var välgrundade.

För att kunna ge en dispens är det under förutsättning att det finns särskilda skäl. I de 
beslut som granskades saknades information om särskilda skäl eller så överrensstämde 
de inte med bestämmelsen om vad särskilda skäl är. Trots att så många beslut brister i 
sin legitimitet är det endast 1 procent av alla beslut som överklagas. Detta leder till att 
kommunerna fortsätter i samma takt med dispensgivning eftersom dem inte får några 
varningssignaler. Detta kan delvis bero på att beslut om dispens kan överklagas av den 
sökande, kommuner, Naturvårdsverket och miljöorganisationer, men enligt miljööver-
domstolen har inte närboende rätt att överklaga beslut (Naturvårdsverket, 2002).

Naturvårdsverket menar att det inte finns några särskilda skäl och att de är ett hot mot 
allmänhetens tillgänglighet till stränderna. De menar att det inte är förenligt med strand-
skyddslagen och att det inte finns något ”särskilt skäl”. Segrell menar att denna nationella 
myndighetssyn skiljer sig mycket från den lokala där just de särskilda skälen ses som en 

Dispenserna från strandskyddet har de senaste åren ökat och en endast en liten del 
av besluten överklagas. 
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nödvändighet för att skapa en levande landsbygd genom att locka nya invånare och in-
vesterare speciellt i glesbefolkade områden. Just i de glesbefolkade områdena är utövande 
av friluftslivet dessutom begränsat och en ny byggnation stör ej friluftslivet i någon 
större utsträckning (Segrell, 1993).

Många av de dispenser som har utfärdats har gjorts så, på tveksamma grunder och är 
diskutabla ur en juridisk synvinkel. Detta har uppmärksammats inte minst av pressen där 
en del uppseendeväckande fall har uppmärksammats . Ett exempel som väckte stor up-
pståndelse var den dispens som utfärdades på Gotland sommaren 2009. Landshövdingen 
på Gotlands län medgav en dispens från strandskyddet med motiveringen att den sökan-
de var en framstående person på Gotland. Detta ledde till ramaskri och landshövdingen 
fick senare avgå. Fallet gick vidare till Miljödomstolen som ansåg att länsstyrelsen gjort 
rätt då de fann att särskilda skäl för dispens fanns (Schill, 2010). Landshövdingen må 
ha gjort en rätt bedömning rent professionellt men man kan undra i vilken utsträckning 
denna typ av motivering förekommer inofficiellt vid dispensgivning från strandskyddet.

Naturvårdsverket kom i sin rapport från 2002 fram till att det fanns ett behov av en ny 
strandskyddslagstiftning som är enklare och lokalt anpassad för att på så vis uppnå den 
legitimitet som saknats. År 2009 lade regeringen fram propositionen Strandskyddet och 
utvecklingen av landsbygden (Prop. 2008/09).

Förändringar i strandskyddet
Den nya strandskyddslagstiftningens bas är ett fortsatt generellt skydd för hela landet 
samt ett differentierat skydd i landsbygdsområden där tillgången till stränder är stor 
samtidigt som bebyggelsen är gles. Syftet med detta är att skapa ett mer ändamålsenligt 
strandskydd som öppnar upp för utveckling i hela landet samtidigt som strändernas be-
varandevärden inte riskerar att gå förlorade (Strandskydd, 2009). De största ändringarna 
är:

• Kommunerna får huvudansvaret för att ge dispenser från strandskyddet samt att  
 upphäva strandskyddet i detaljplan.
• Kommunerna ska i översiktsplanen peka ut områden som är lämpliga för lands 
 bygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).
• Länsstyrelsen granskar och vägleder kommunernas beslut och bevakar strand 
 skyddets intressen. Länsstyrelsen gör även vissa dispensprövningar.

• Skälen för att ge dispens preciseras samt högexploaterade områden undantas  
 från LIS.
• En fri passage närmast vattnet ska sparas vid dispens från strandskyddet.
• När en detaljplan upphävs gäller strandskyddet på nytt automatiskt.

Naturvårdsverkets roll blir att övervaka utvecklingen och ge vägledning, granska länssty-
relsernas dispensbeslut samt bevaka praxis. Boverket kommer fortsatt ha en vägledande 
roll i DP och ÖP.

Ändringar i plan- och bygglagen
Ett av huvudsyftena med strandskyddslagen är att stimulera till en utveckling av landsby-
gden. Ändringarna av strandskyddet i plan- och bygglagen (PBL) underbygger detta mål 
med tre åtgärder (Prop. 2008/09:119).

• Kommunen ska redovisa LIS- områden i sin översiktsplan: i samband med   
 framtagandet av en översiktsplan, i samband med en fördjupad översiktsplan  
 (FÖP) för ett begränsat geografiskt område eller genom ett tematiskt tillägg.
• Kommunen kan upphäva strandskyddet genom detaljplan om särskilda skäl   
 föreligger (7 kap.18 c - e § MB) ”[…] och intresset av att ta området i anspråk på  
 det sätt  som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset” 
 (5 kap. PBL 7 a §).  Det får inte vara ett område som omfattas av länsstyrelsens  
 beslutanderätt.
• En ändrad rollfördelning sker mellan kommunen och länsstyrelsen där ‘
 kommunen får en beslutsfattande roll och Länsstyrelsen en granskande.

Ändringar i miljöbalken

Strandskyddets syften
Syftet med strandskyddet stärks igenom 7 kap. 13 § som ändras till att det långsiktigt ska 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden istället för innan 
endast trygga.

Strandskyddets omfattning
Strandskyddets omfattning ändras (7 kap 14 §) då det kommer att bli svårare för läns-
styrelsen att utvidga strandskyddet från 100 m till 300 m. Länsstyrelsen får i det enskilda 
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fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till 300 m från strandlinjen om det behövs 
för att säkerställa (innan tillgodose) strandskyddets syften. Tidigare beslut tagna om ett 
utvidgat strandskydd kommer att gälla till 31 december 2014, Länsstyrelsen måste in-
nan detta datum besluta i varje enskilt fall om det utvidgade strandskyddet ska fortsätta 
gälla och görs inte detta återinträder det generella strandskyddet om 300 m (Prop. 
2008/09:119).

Förbud
Regeringen vill strama åt dispensgivningen vid ändringar av byggnaders användningssätt 
och lägger till att byggnader och byggnaders användningssätt inte får ändras om det 
påverkar allmänhetens tillgänglighet. Syftet är att undvika en privatisering genom att ex. 
ekonomibyggnader byggs om till bostäder.

Tidigare var det förbjudet att vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för 
växt- och djurlivet, formuleringen medgav egna tolkningar då förändring både kan vara 
i positiv och negativ mening. Ändringen är att det är förbjudet att vidta åtgärder som 
väsentligen försämrar livsvillkoren för växt- och djurlivet. Detta är ett tyliggörande av att 
det är prövningsmyndigheten som avgör betydelsen av dessa frågor (Prop. 2008/09:119).

Generella undantag från förbuden
Förbuden gäller även fortsättningsvis inte vid byggnader, anläggningar, anordningar eller 
åtgärder som behövs för t ex jordbruk, renskötsel och som inte avser bostadsändamål. 
Förbuden gäller inte heller vid byggande av allmän väg el järnväg som är fastställd av 
arbets- järnvägsplan. Syftet är att rent administrativt förenkla prövningen genom att ta 
bort ett moment då strandskyddsprövningen försvinner.

De flesta dispenserna handlar om komplementbyggnader. Tidigare har det inte funnits 
någon regel om hur långt det får vara mellan huvudbyggnaden och komplementbyg-
gnaden. För att undvika en utökad privatisering formuleras en begränsning i avstånd i 
7 kap. 17 §. Kompletteringsåtgärder får inte ske närmare strandlinjen än 25 m och inte 
längre ifrån huvudbyggnaden än 15 m (Prop. 2008/09:119). Denna regel passar dock inte 
så bra på större gårdar utan är nog mest anpassade till ordinära villatomter.

Dispens och upphävande av strandskyddet
I 7 kap. 18§ MB anges vem som beslutar när och vilka undantag som gäller. Kommunen 
får inte besluta om att upphäva strandskyddet i områden som enligt detaljplanen avsätts 

för byggande av försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg. De får inte heller besluta 
om strandskydd för de områden som länsstyrelsen utfärdat skydd för enligt 7 kap MB 
(t ex Natura 2000-områden, nationalparker och naturreservat) utan de ev. dispenserna 
beslutas av länsstyrelsen (7 kap MB 18 §). 

Kommunerna ger beslut om dispens om intresset för att ta området i anspråk väger 
tyngre än strandskyddsintresset eller om det finns särskilda skäl. De särskilda skälen finns 
beskrivna i 17 kap. MB § 18c och avser område som:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets  
 syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från  
 området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan  
 tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför  
 området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses  
 utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Den stora ändringen är de tre sista punkterna. Den sista punkten lämnar det öppet för 
kommunerna att göra bedömningen om vad som är just ett angeläget intresse.

Vid upphävande av strandskyddet ska man […] säkerställa fri passage för allmänheten 
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet” (7 kap. MB 18f  §). Undantag får 
göras om området vid strandlinjen måste tas i anspråk p.g.a. de planerade byggnadernas/
verksamheternas funktion. I remissversionen av Strandskydddsvägledning från Boverket 
och Naturvårdsverket nämndes ett avstånd på 25 m. Denna precisering togs bort i den 
första utgåvan (2009). 
I miljöbalken införs också en tidsfrist för dispenser. En dispens upphör att gälla efter 
två år om den åtgärd som dispensen gäller inte har påbörjats inom den tiden samt att 
åtgärden måste avslutas inom 5 år från det att dispensen vunnit laga kraft (7 kap. MB 18h 
§).

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
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I 17 kap MB § 18 d anges landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) som ett särskilt 
skäl för prövning och upphävande och dispens från strandskyddet. Detta är mer in-
gående beskrivet i det följande kapitlet Landsbygd.

Samordning av PBL och MB
Den nya strandskyddslagen öppnar upp för en större samordning mellan PBL och MB. 
Prövningen vid upphävandet av strandskyddet överförs till PBL och blir en del i kom-
munens planering. Tidigare prövades strandskyddet av länsstyrelsen och byggnaderna av 
kommunen vid två olika tillfällen. En samordning för med sig en förenklad planprocess 
där strandskyddet kommer in i ett tidigt skede i prövningen (Prop. 2008/09:119). 

Länsstyrelsen ansvarar för att prövningen går rätt till och ska kontrollera kommunens 
beslut och om de finner att dispensen inte är förenlig med MB ska de överklaga beslutet 
till miljödomstol inom tre veckor. De ska även vid översiktsplanearbetet bistå med infor-
mation samt kontrollera att LIS-områden som pekas ut stämmer överrens med MB.
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Landsbygd
I den nya strandskyddslagen finns ett tillägg om landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen (LIS). Syftet är att främja en utveckling på 
landsbygden genom att tillåta strandnära verksamheter och bebyg-
gelse i områden speciellt utpekade i kommunernas översiktsplan. 
I detta avsnitt diskuteras vad landsbygd är, hur man definierar och 
avgränsar det samt hur lagändringen är tänkt att kunna bidra till en 
levande landsbygd.
Det sker en eskalerande urbanisering världen över, år 1800 bodde tre procent av 
jordens befolkning i städer med fler än 20 000 invånare och efter 2008 har antalet 
stigit till över hälften av jordens befolkning. Och om 50 år beräknas två tredjedelar 
av jordens befolkning vara bosatta i urbana miljöer (Öberg, 2010). 

I Sverige bor idag 85 procent av befolkningen i tätorter, dvs med fler än 200 in-
vånare, och det sker en stor omflyttning från landsbygden till storstäder. Nedskärn-
ingar och avtagande service har kommit att bli vardag bland befolkningen på lands-
bygden. Fram till 1970-talet och oljekrisen skedde en urbanisering från landsbygden 
till närmaste bruksort och flera städer har på detta vis växt fram. Trenden ändrades 
efter 1970 då urbaniseringstakten avstannade och den har sedan dess inte ökat till 
samma grad. Idag är det inte främst landsbygden som avfolkas utan det är ofta 
tätorter och mindre städer som har dåliga förbindelser med större näringslivscentra 
samt ensidigt näringsliv. Avfolkningen på landsbygden sker idag delvis på grund av 
avflyttning, men till största del på grund av att det råder ett negativt födelsenetto 
(SCB, 1993).

De minskande befolkningsnivåerna på landsbygden för med sig en ökad levnads-
kostnad för de som väljer att bo kvar. Transportbehovet blir en stor kostnad för de 
boende då bil är en förutsättning för att förflytta sig då det många gånger är svårt 
att upprätthålla en kollektivtrafik i glesbygden. I kombination med ökande bensin-
priser blir bilen en stor kostnad. 

Genom att öppna upp för möjligheten för LIS hoppas regeringen att folk ska flytta 
till och starta upp verksamheter i landsbygden. Ett bredare befolkningsunderlag 

de flestas centrum medan landsbygden blir det perifera. Begreppet landsbygd definieras 
ofta utifrån vad det inte är istället för vad det är. Detta leder till att det är svårt att skapa 
en generell bild av vad landsbygd faktiskt är. Svenska Akademins Ordbok beskriver 
landsbygd som “sammanfattande beteckning för de delar av ett land i en landsdel som 
icke ha stadsmässig bebyggelse” (SAOB, 2010). Vad som räknas in som lands- och gles-
bygd och vad som faller utanför är inte alltid så självklart. I Sverige och världen finns inte 
en utan flera definitioner av vad som räknas som landsbygd (Glesbygdsverket, 2008).
 
Olika geografiska avgränsningar och bestämmelser råder beroende på vilket syfte eller 
behov som ska tillgodoses. Vanligtvis sker avgränsningen efter administrativa gränser t 
ex. län, kommuner etc. ,men den indelningen ger inte alltid relevant information då det 
inom gränserna finns tätorter och landsbygdsområden av olika storlekar. Skillnaden mel-
lan landsbygd och tätort kan vara den fysiska miljön, de olika strukturerna eller avståndet 
mellan tätort och landsbygd. Andra faktorer som kan spela in är socioekonomiska och 
politiska eller administrativa överväganden. Frågan om vad som ska analyseras, vilken 
nivå man ska analysera och hur förhållandena ser ut måste ställas eftersom det kan vara 
en stor skillnad ekonomiskt, miljömässigt eller socialt inom landsbygden (Glesbygdsver-
ket, 2008).

Glesbygdsverket (numera Tillväxtverket och Tillväxtanalys) specificerar landsbygd 
genom en indelning i bl.a. områdestyper. Utgångspunkten bygger på tillgänglighet till 
tätorter med mer än 3 000 invånare. Till tätortsnära landsbygder räknas områden som 
ligger inom 5-45 minuters bilresa från tätorter med mer är 3000 invånare. Områden som 
finns på över 45 minuters bilresa från tätorter definieras som glesbygd. I Sverige bor 
24 procent av befolkningen i gles- eller landsbygdsområden enligt denna definition. På 

skulle kunna hjälpa till att upprätthålla servicen, minska kostnader 
för infrastruktur och skapa ett bättre underlag för kollektivtrafik och 
skolskjutsar. Men jag ställer mig frågan hur troligt det är befolknin-
gen kommer att blomstra i stagnerade kommuner för att man kan får 
bygga vid en sjö? Krävs det inte mer än så för att vända en negativ 
befolkningsutveckling?

Vad är landsbygd?
Många lever idag i städer och ser på landsbygden, ”landet”, som en 
plats för rekreation, fritidsboende och friluftsaktiviteter. Staden utgör 
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kommunal nivå innefattar landsbygd oftast byar och mindre tätorter men inte kommuncentrat 
eller större tätorter. Områdestyperna kan dock skilja sig en hel del beroende på var i landet de 
befinner sig och hur miljön ser ut, därför görs även en indelning i regioner, närmare bestämt 
fyra stycken i Sverige. Till sist gör Glesbygdsverket en indelning i kommunklasser som bygger 
på boendestruktur: tätortskommuner, tätortsnära landsbygdskommuner eller glesbygdskom-
muner (2008). Andra som har definierat landsbygd är bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting 
och Statens Jordbruksverk. Ungefär hälften av landets län använder sig av Glesbygdsverkets 
definition och den är allmänt accepterad som metod för avgränsning. 

SCB gör däremot ingen direkt skillnad på landsbygd och glesbygd utan beräknar tätort som 
hussamlingar med minst 200 invånare och max 200 m mellan husen. Enligt denna definition 
bor 85 procent av Sveriges befolkning i tätorter (Glesbygdsverket, 2008). 

OECD definierar landsbygd som kommuner med en lägre befolkningstäthet än 150 inv./km2. 
Detta innebär att 70 procent av Sveriges befolkning i så fall bor på landsbygden med undantag 
för Stockholm och Skåne län (Glesbygdsverket, 2008).

I strandskyddslagen specificeras inte vad som räknas som landsbygd och inte heller vad som 
menas med landsbygdsutveckling. Av förarbetena framgår att det inte anses lämpligt att 
definiera landsbygd då det riskerar att bli ett stelt verktyg. Men finns det inte då en risk att 
kommunerna i Sverige definierar landsbygd och landsbygdsutveckling så olika att syftet risk-
erar få ett annat mål?

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Stränderna har många funktioner och värden dvs. både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 
De utgör en viktig livsmiljö för många arter, bidrar till olika aktiviteter och är inte minst viktig 
för besöksnäringen (Strandskydd, 2009). Nya verksamheter skapar arbetstillfällen och strand-
nära boende har en stark attraktionskraft vilket i sin tur kan komma att påverka företags och 
näringslivets lokalisering. Samtidigt ger nya bostäder ett bättre underlag för service, skolor, 
kollektivtrafik samt vatten och avlopp. 

Vilka verksamheter eller åtgärder som kan vara lämpliga för landsbygdsutveckling framgår inte 
av lagen utan det är upp till varje kommun att komma fram till i en dialog med länsstyrelsen. 
Detta öppnar upp för fria tolkningar samtidigt som det blir mer flexibelt att anpassa till lokala 
och regionala förhållanden. För att kunna upphäva eller få dispens från strandskyddet ska 
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Områden där det är möjligt att peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden)

1. Här kan kommunerna 
peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen
• om ett strandnära läge
långsiktigt bidrar till
positiva sysselsättningseffekter 
eller ökat serviceunderlag på 
landsbygden
•  om tillgången till strandom-
råden för allmänheten och för att 
bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet tillgodoses långsiktig

2. Här kan kommunerna 
peka ut områden för LIS 
men med viss begränsning
•  om ett strandnära läge
långsiktigt bidrar till
positiva sysselsättningseffekter 
eller ökat serviceunderlag på 
landsbygden
• om tillgången till strandom-
råden för allmänheten och för att 
bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet tillgodoses långsiktig
• om området endast har
liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften

3. Här kan kommunerna 
inte peka ut områden för
landsbygdsutveckling i
strandnära lägen:

1. Hela Sverige med undan-
tag, se punkt 2 och 3.
Även Vänern, Vättern, 
Mälaren och Siljanområdet, 
om det INTE råder stor 
efterfrågan på mark för 
bebyggelse i området

3. Kusterna i Bohuslän, 
Halland, Skåne, Blekinge, 
Öland, Småland, Östergöt-
land, Sörmland, Uppland 
upp till Forsmark och Höga 
Kusten. Med kusten avses ett 
landområde som sträcker sig 
100 meter från strandlinjen, 
eller maximalt 300 meter om 
strandskyddsområdet är
utvidgat. Gäller även strand-
skyddsområdena längs 
havsstranden på öar utanför 
kusten. 7 Jämför punkt 1

2. I och i närheten av 
tätorter, längs kusten och i 
skärgårdarna från Forsmark 
i Uppland till gränsen mot 
Finland. På Gotland, Vän-
ern, Vättern, Mälaren och 
Siljanområdet om det råder 
stor efterfrågan på mark för 
bebyggelse i området

(Strandskydd, 2009)

Översiktskarta

Karta baserad på Översiktskarta 
-Nya regler om strandskydd och 
landsbygdsutveckling, 
Lantmäteriet Gävle 2009
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åtgärderna vara långsiktiga och skapa serviceunderlag eller arbetstillfällen. Men vilka 
dessa åtgärder är kommer alltså att skilja sig utifrån olika förutsättningar (Strandskydd, 
2009).

För att få peka ut ett område för LIS krävs att det finns särskilda skäl angivna. För att ett 
LIS- område ska ses som rimligt ska ett upphävande av strandskyddslagen ge långsiktiga 
och positiva sysselsättningseffekter och/eller bidra till att skapa förutsättningar för ett 
serviceunderlag. Utpekandet av LIS- områden ska samtidigt inte hindra en god tillgång 
till strandområden samt att de ska bevara bra livsvillkor för växt- och djurlivet (7 kap. 
MB 18 d §). 

För att inte spärra tillgängligheten till stranden och bevara goda livsmiljöer ska en fri 
passage bevaras närmast strandlinjen d.v.s. strandskyddet ska finnas kvar vid strandlinjen. 
Undantag finns dock för anläggningar som måste anläggas vid strandlinjen på grund av 
dess funktion (7 kap. MB 18 f  §). Detta innebär att en fri passage inte alltid kommer att 
kunna garanteras. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 februari 2010.

Att peka ut LIS-områden
LIS- områdena ska, som tidigare nämnts pekas ut i den kommunala översiktsplanen. 
Syftet med detta är att tydligare koppla strandskyddet till den kommunala markanvänd-
ningsstrategin (Regeringens hemsida, 2009). LIS- områden kan pekas ut i samband med 
framtagandet av en ÖP, i samband med en FÖP eller genom ett tematiskt tillägg (Strand-
skydd, 2009).

För att peka ut LIS-områden ska kommunen:

• göra en övergripande bedömning av hur ett strandskyddsområde kan bidra till  
 ekonomisk aktivitet på orten på lång sikt, samt en inriktning på utveckling.
• identifiera vilka stränder som finns och hur de används och bedöma deras 
 tillgänglighet och bevarandevärden för växt- och djurliv.
• bedöma utifrån 3 och 4 kap MB hushållning med mark- och vattenområden,  
 dvs. använda mark etc. till det de är mest lämpliga för.
• beakta skydd mot olyckor, erosion och översvämning 
• se LIS i ett större perspektiv och samordna med angränsande kommuner.

Verksamhet vid stranden kan bidra tilll
landsbygsutveckling

Det finns en stor efterfrågan på hästgårdar 
och LIS-områden är en möjlig lokalisering.


