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Sammanfattning 
 
Den första provisoriska strandskyddslagstiftningen infördes i Sverige 1950, även om man tidigare 
hade skydd för vissa naturområden för att säkra allmänhetens tillgång. De första lagarna som gav 
stränderna ett skydd skulle fungera i samspel med allemansrätten som då lyftes fram och fick en 
ny betydelse i samhället. Den provisoriska strandskyddslagstiftningen ersattes av en permanent 
några år senare, och har därefter har kompletterats och förändrats. Den största förändringen 
skedde 1975, då strandskyddet blev generellt och därmed obligatoriskt.  
 
Strandskyddslagstiftningen gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag och innebär att inga 
byggnader, anläggningar eller verksamheter får uppföras inom 100 meter från strandlinjen, både i 
havet och på land. Strandskyddet kan utökas till 300 meter. Strandskyddslagstiftningen har fått 
kritik för att bland annat vara otydlig och inte anpassningsbar efter lokala förutsättningar. Det har 
lett till en alltför generös dispensgivning och bristande tillsyn, vilket i sin tur har lett till att alltfler 
stränder tagits i anspråk. 
 
I juli 2009 och februari 2010 trädde en förnyad strandskyddslagstiftning i kraft, vilket bland annat 
innebär:  

• Fortsatt generellt strandskydd i hela landet 
• De särskilda skäl som krävs för att få dispens från strandskyddet preciseras i lagen 
• Vissa lättnader i strandskyddslagstiftningen kan göras i områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) 
• Fri passage ska alltid finnas längs strandlinjen, även i områden som fått dispens för 

bebyggelse, anläggningar eller verksamheter. 
• Kommunerna får upphäva strandskydd i detaljplaner och hantera prövning och tillsyn 
• Länsstyrelsen överprövar dispenser och granskar kommunernas översiktsplaner 

 
Lättnader för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, samt preciseringen av de 
särskilda skäl som krävs för att få dispens, är tänkt att leda till en mer flexibel 
strandskyddslagstiftning som i sin tur ska leda till att lagarna för större acceptans och bättre 
tillämpning. Kommunerna får ett större ansvar än tidigare, vilket ska leda till en mer lokal 
anpassning av strandskyddet.
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Ordlista 
 
 
Differentiering 
I detta sammanhang handlar differentieringen om den nya strandskyddslagen. Detta innebär dels 
ett stärkt strandskydd i tätortsnära områden med högt bebyggelsetryck, dels vissa lättnader i 
glesbygdsområden. Kommunerna kommer i vissa fall ha möjlighet att välja områden där 
strandskyddet kan upphävas för att underlätta landsbygdsutvecklingen. 1  
 
Exploateringsgrad: 
Exploateringsgrad är ett mått på täthet i bebyggelse. 2 
 
Proposition 
En proposition är ett förslag eller framställning från regering till riksdag eller förslag till beslut. 3 
 
Förkortningar 
SFS   Svensk författningssamling 
SOU   Statens offentliga utredningar 
MB   Miljöbalken 
LIS-områden  Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
 
Strandskyddslagarna  
Lagarna om strandskydd står i 7kap MB, andra avdelningen (Se Bilaga 3). I uppsatsen kommer jag 
att skriva ”strandskyddslagarna” när jag syftar på de lagar i miljöbalken som berör strandskydd. 
 

                                                 
1 7 kap. MB 
2 Boverket, Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, 2004. 
3 Svenska akademien, Ordlista, 2007, <www.svenskaakademien.se/web/ordlista> 
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Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Ursprungligen infördes bestämmelserna om strandskydd för att trygga allmänhetens tillgång till 
stränderna, men därefter har det utvidgats till att också bevara goda livsvillkor för djur och 
växtlivet. Strandnära lägen har alltid haft en stor betydelse för oss människor. Vi har genom 
tiderna gärna bosatt oss nära vatten av flera andledningar, till exempel handel och fiske. Det gäller 
ännu idag, fast kanske av andra anledningar. Stränderna har skyddats sedan en relativt lång tid 
tillbaka, vilket har medfört att de idag i stor utsträckning är tillgängliga för allmänheten. 
Strandmiljöerna är en källa till stora upplevelsevärden, fysisk aktivitet och avkoppling. För 
båtlivet ger stränderna förutsättningar att lägga till på valfri plats, vilket många svenskar utnyttjar 
på sin fritid. Att stränderna är tillgängliga är också en förutsättning att nyttja allemansrätten, en 
unik rättighet ur ett internationellt perspektiv.  
 
Många tror att strandskydd handlar om att skydda allmänhetens friluftsliv i kustlandskap, men 
strandskyddets syfte är också att bevara värdefulla miljöer för växt- och djurlivet och det gäller 
även sjöar och vattendrag. I zonen där vatten möter land finns förutsättningar för en mångfald av 
olika livsmiljöer och en stor artrikedom. Strandområden fungerar också som skydd och passager i 
landskapet. Flera av de nationella miljömålen handlar också om stränder och strandskydd. Det 
gäller bland annat ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Hav i balans”, ”Levande kust och skärgård”.4 
 
Samtidigt som allmänhetens tillgänglighet till stränderna är mycket uppskattat, samt att stränderna 
är viktiga för djur- och växtlivet, finns det i dagens samhälle en strävan efter att bo i strandnära 
lägen. Detta innebär att det är mycket lönsamt för kommuner att exploatera i strandområden, då 
det gynnar kommunens besöksnäring och näringsliv. Detta har resulterat i att strandnära 
områden har bebyggts, och områden för rekreation, ostördhet och tystnad blir allt färre, 
framförallt nära tätorter. 
 
Strandskyddslagstiftningen har varit källa till mycket kritik och missnöje, och fått konkurrera med 
en stark drivkraft att bebygga strandnära områden. Detta har lett till stora regionala skillnader i 
hur lagarna tillämpats vid dispensgivning, samt att många tätortsnära stränder tagits i anspråk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Miljömålsrådet, Om miljömål, Uppdaterad 2009-02-20, <www.miljomal.se> (se Bilaga 4) 
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1.2 Syfte och problemställningar     
Strandskyddslagen är till för att bevara växt- och djurlivet i strandmiljön, samt göra stränderna 
tillgängliga för allmänheten. Samtidigt strävar flera kommuner efter att bygga i attraktiva lägen i 
strandnära miljöer och strandskyddslagarna har ansetts vara otydliga och har tolkats på olika sätt i 
olika fall. Detta har lett till att strandskyddslagens bestämmelser inte alltid har följts på ett korrekt 
sätt. I juli 2009 och februari 2010 förnyades strandskyddslagarna bland annat för att få dem mer 
tydliga och anpassningsbara efter lokala förutsättningar. Jag kommer i denna uppsats att utreda 
vad som ligger till bakgrund för de nya lagarna och hur kommunens arbete med planering och 
dispensgivning kan komma att förändras. Min fokus kommer att ligga på följande frågor: 

• Vad är det som har förändrats i lagarna om strandskydd?  
• Hur kan detta komma att påverka kommunernas dispensgivning? 

 
1.3 Metoder och material       
Till denna studie kommer fakta att inhämtas från rapporter och handböcker från Boverket och 
Naturvårdsverket. Viss litteratur som handlar om den svenska kusten och dess historia kommer 
även att behandlas. Lagarna i miljöbalken som berör strandskydd, stränder, natur och djurliv, 
samt friluftsliv och rekreation kommer att vara den största källan till information. Intervjuer 
kommer också att göras för att få åsikter om de förnyade lagarna som berör strandskyddet samt 
hur olika kommuner kan komma att arbeta med de nya förutsättningarna. Tre anställda på tre 
olika kommuner kommer att intervjuas samt en anställd på Boverket, myndigheten för planering, 
byggande och boende. För att personerna i fråga ska ha möjlighet att förbereda sig så kommer 
intervjufrågorna att skickas ut till i förväg och en tid kommer att bestämmas för telefonintervju. 
Intervjuerna kommer att ske i öppen diskussionsform, med frågorna är som underlag. 
 
1.4 Avgränsningar       
Denna studie omfattar vårterminen 2010. Den kommer att begränsas till att beröra 
förändringarna i strandskyddslagstiftningen, bakgrunden till dessa, och hur de kan komma att 
påverka prövningarna för dispens och upphävning från strandskyddet. Intervjuer kommer att 
göras med tre tjänstemän som är verksamma i kommuner som omfattas av möjligheten att 
använda sig av LIS-områden enligt den nya lagstiftningen, samt en anställd på Boverket. 
Intervjuerna kommer att göras per telefon. 
 
1.5 Disposition  
Efter en sammanfattning, en innehållsförteckning och en ordlista börjar första kapitlet som 
handlar om tillvägagångssättet bakom uppsatsen. Där presenteras en bakgrund, metod, material 
och avgränsningar. Andra kapitlet beskriver Sveriges kust och behovet av strandskydd, samt 
strandskyddets historia och utveckling av strandskyddslagarna vi har idag. Aktörer och intressen, 
samt hur strandskyddet har tillämpats och hur dispensgivningen har sett ut före de nya lagarna 
kommer också att presenteras.  
 
I tredje kapitlet beskrivs behovet av en ny strandskyddslagstiftning, naturvårdsverkets förslag och 
regeringens proposition till förnyelse av strandskyddslagarna, de förändringarna av 
strandskyddslagarna som sedan trädde i kraft 2009 och 2010. Därefter presenteras vad som 
framkom av intervjuerna som genomförts. 
 
Avslutningsvis kommer kapitel fyra att presentera en analys och allmän diskussion av de 
slutsatser som skulle kunna dras från denna studie. Femte kapitlet består av käll- och 
litteraturförteckning, och på de sista sidorna finns bilagor med utdrag från miljöbalken, Sveriges 
miljömål samt frågorna som användes vid intervjuerna. 
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2. Strandskydd 
 
2.1 Den svenska kusten 
Den svenska kusten är väldigt lång och olikartad. I väster är det en karg och klippig kust, en 
relativt smal skärgård, små grus- eller sandstränder, flera naturliga hamnar med fiskelägen och tät 
bebyggelse, några storskaliga industrianläggningar och en omfattande fritidsbebyggelse. I Halland 
övergår skärgården till öppen, flak och långgrund sandkust, med några få anlagda hamnar för 
yrkesfiske med en relativt gles bebyggelse, en växande fritidsbebyggelse och mycket bilburna 
turister. 5 
 
Skånes kust har mest långgrunda sandstränder, men även en del branta klippor. 
Sommarstugebebyggelsen är omfattande och stränderna lockar många för sol och bad. Blekinges 
kust består av ett smalt bälte med öar och skär, som blir bredare i Karlskronaområdet. Kalmar 
läns kust består av ett flackt slätt landskap i söder, en smal skärgård i norr, öppen och flack kust 
på Öland med många steniga stränder och sandstränder. I Kalmar län finns flera 
permanentbostäder på öar utan landsförbindelse och relativt många fritidshus. Gotland består 
främst av en hög brant klippkust på västra sidan och en låg kust med mindre sandstränder på 
östra sidan. 6 
 
Kusten från Kalmar län upp till Uppsala län är en mestadels omfattande skärgårdskust, med 
mycket klipp- och moränstränder. Där finns bra förutsättningar för jordbruk, och få stora 
fiskelägen finns. Stockholms skärgård är Sveriges geografiskt mest omfattande skärgård, och där 
är fritidbebyggelsen mycket omfattande. Norr om skärgårdsbältet varierar landskapet med allt 
från block- och klapperstenstränder, till fjärdar och glesa band av öar. Längs kusten finns 
storskaliga industrianläggningar, och en mindre fritidsbebyggelse kring tätorterna. 7 
 
Den svenska kusten är en viktig del i vår kultur- och naturmiljö och i ett historiskt perspektiv haft 
stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i landet. Den har varit produktionsområde för 
främst fiske, men också jordbruk och jakt. Sjöfarten har möjliggjort handelns och näringslivets 
utveckling och expansion. Kustområdena har också varit viktiga ur försvarssynpunkt. Med tiden 
har kustens betydelse ändrats något, då bland annat sjötransporter har minskat. Efter 1950 
skedde en viss avfolkning, men kusten och strandområdena har sedan fått en stor ökning av 
andra verksamheter, främst som rekreations- och fritidslandskap. 8 
 

                                                 
5 Segrell, Den attraktiva kusten, 1995 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 



Karla Blum Fagerström 
2010-08-04 

 8

2.2 Behovet av ett strandskydd 
Stränderna i Sverige är en värdefull naturtillgång med en viktig biologisk mångfald och en källa till 
naturupplevelse. Allemansrätten tillsammans med strandskyddslagarna har stor betydelse för att 
stränderna ska vara tillgängliga för friluftsliv och rekreation. Det finns gott om stränder i Sverige 
längs kuster, insjöar, älvar och åar, och folkmängden inte är särskilt stor. Detta gör att man i ett 
internationellt perspektiv har en god tillgång på stränder per person. Samtidigt är flera av våra 
stränder ianspråktagna av bostadsbebyggelse, anläggningar, industrier eller hamnar. Detta leder till 
att viktiga gemensamma värden får ge vika till förmån för ett privat utnyttjande som utestänger 
allmänheten. Stränderna bör därför ha ett långsiktigt hållbart skydd, så att även framtida 
generationer får ta del av strandmiljön.9  
 
Detta behov uttrycks väl i miljöbalkens portalparagraf: 
”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra 
och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.” 10 
 
Att stränderna är tillgängliga för allmänheten är förutsättningar för flera olika aktiviteter 
människor ägnar sig åt på sin fritid. Till exempel: 

• Visuell njutning av naturmiljöer vid mötet mellan land och vatten 
• Bad, både på allmänna och på spontana badplatser  
• Båtliv, kanotturer, brädsegling 
• Fritidsfiske, både sommartid från stränder och båtar, och pimpelfiske på vintern 11 

 
Strandmiljöer är inte en förutsättning, men mycket uppskattade områden för bland annat 
vandring, promenader, löpning, skidåkning, ridning, fågelskådning, skol- och barnomsorg och 
scoutverksamhet. Stränderna har därför betydande samhällsekonomiska värden som bland annat 
en resurs för en förbättrad folkhälsa, men också för en utveckling av näringslivet. Sveriges natur- 
och kulturlandskap kan ses som en viktig grundförutsättning för en framtida konkurrenskraftig 
svensk turistnäring.12 
 
Strandskyddslagarna är också väsentliga för att djur- och växtlivet ska få goda livsvillkor. I 
övergången mellan land och vatten finns förutsättningar för flera olika artrika miljöer. På 
stranden lever många strandnära djur- och växtarter, och även i havet ökar artrikedomen ju 
grundare vattnet blir. Strandzonen fungerar också som ett biologiskt filter. Vatten renas genom 
att växtligheten binder partiklar och tar upp näringsämnen, innan det transporteras ut i sjöar och 
hav.13 
 

                                                 
9 Regeringskansliet, Ett förnyat strandskydd, 2005. 
10 1 kap. 1 § MB, se Bilaga 1 
11 Regeringskansliet, Ett förnyat strandskydd, 2005. 
12 Ibid. 
13 Naturvårdsverket och Boverket, Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, 2002 
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Att stränderna är obebyggda är viktigt för växt- och djurlivet av flera olika anledningar. Här är 
några exempel: 

• Havsstrandängar är viktiga som häcknings- och rastplats för många fågelarter. 
• Grunda bottnar har en hög biologisk produktion och fungerar bland annat som 

yngelkammare för fisk. 
• Strandnära zonen ger skydd och plats för övervintring för många fiskar. 
• Strandlinjen fungerar som en korridor, vilket underlättar spridning av djur och växter. 
• Flera naturtyper med särskilt höga värden för den biologiska mångfalden ligger vid 

stränderna, till exempel öar, uddar och näs, klarvattensjöar med kransalger, sumpskogar 
och grunda bottnar med tångbälten. 14 

 
Strandskyddet har två huvudsyften. De två olika syftena med strandskyddet, människans behov 
av naturen och naturens behov av att skyddas, kompletterar varandra. Ibland är ett område 
svårtillgängligt för det rörliga friluftslivet, men kan innehålla viktiga biologiska värden. Ibland kan 
ett hygge vara mindre viktigt för djurlivet, men viktigt för bärplockare och de framtida 
generationernas tillgång till strandnära miljöer. 15 

                                                 
14 Regeringskansliet, Ett förnyat strandskydd, 2005. 
15 Ibid. 
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2.3 Strandskyddets historia fram till 1974 
Redan i mitten på 1930-talet diskuterade man behovet av friluftsmark i närområdet till tätorter, 
och man talade då om ett ständigt ökande behov av friluftsliv. Detta var innan bilismens 
genomslag och semesterreformerna. Sommarstugebebyggelsens okontrollerade expansion var 
redan då en källa till oro för ett hotat friluftsliv, i till exempel i Stockholms skärgård. 16 
 
1936 kom två friluftsmotioner som kan betraktas som de första officiella uttrycken för det sociala 
naturskyddet. Det sociala naturskyddet motiverades framförallt med en strävan att försöka 
tillfredställa människans och samhällets behov av att få uppleva natur. Naturområden skulle 
skyddas, men mer för människans skull än för naturens egen. Fram till 1930-talet hade ett visst 
naturskydd funnit, men det syftade på att skydda naturen från människan istället för att skydda 
naturen för människan. 17 
 
1937 påbörjades den första fritidsutredningen med uppgiften att göra en utredning och komma 
med ett förslag på hur friluftslivet för de som inte äger mark skulle kunna underlättas och tryggas. 
I denna presenterades också områden som skulle kunna vara lämpliga för allmänhetens friluftsliv. 
Lämpliga områden pekades ut och kallades ”riksallmänningar”, vilket var en typ av tänkta 
friluftsreservat som skulle kunna nyttjas för friluftsändamål av en större del av befolkningen. 
Möjligheterna till friluftsbad, både vid anordnade platser och naturliga badstränder var en viktig 
del av utredningen, och därför tog också konflikten upp mellan det moderna industrisamhällets 
vattenföroreningsproblem och friluftsbadandet, samt problemet med den ökande 
fritidshusbebyggelsen. 18 
 
Allemansrätten tog fokus från de föreslagna riksallmänningarna på 1940-talet då den 
”moderniserades”. Tidigare byggde allemansrätten främst på sedvana, men nu lyftes den fram 
som en urgammal och för Sverige unik rättighet för allmänheten. Den präglades av en stark 
nationalism och stora områden gjordes i ordning för att befolkningen skulle kunna vandra, 
idrotta, sola, bada, plocka svamp på privatägd mark. 19 
 
I samband med fritidsutredningen påpekade man igen problemen med en expanderande 
sommarstugebebyggelse och fritidsutredningen kom 1938 med ett förslag till en ny lag med 
följande tänkta konsekvenser: 

• De mest populära strandområdena ur friluftslivs- och rekreationssynpunkt, vid kusten och 
de stora fyra insjöarna, skulle hållas tillgängliga för den icke strandägande allmänheten, 
vilkas möjligheter att utnyttja dessa områden reglerades av allemansrätten. 

• Andra intressen, framförallt fritidshusbebyggelse men även bostadsbyggande och 
industrietableringar skulle stå tillbaka till förmån för den icke strandägande allmänheten 
(med vissa undantag). 

• Strandmarksägarnas möjlighet att utnyttja sina områden enligt egna önskemål skulle minska. 
• Natur- och skönhetsvärden vid kusten och de fyra stora insjöarna skulle skyddas från 

förstörande och förfulande bebyggelse, reklamskyltar och dylikt. 20 
 

                                                 
16 Segrell, Den attraktiva kusten, 1995 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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Den föreslagna lagen skulle fungera i samspel med allemansrätten, för att skydda obebyggda 
strandområden. Förslaget ledde dock inte till några direkta åtgärder, och andra världskriget sköt 
frågan om friluftslivet på framtiden. Kriget hade också lett att expansionen av 
sommarstugebebyggelsen stannande upp, vilket ledde till att det inte längre fanns samma behov 
av en lag som hindrade sommarstugebebyggelsen. 21 
 
Efter kriget kom nya möjligheter att kunna utöva friluftsliv, tack vare bland annat ett ökat 
bilinnehav och en lagstadgat rätt till semester för stora delar av befolkningen. Det fanns också ett 
ökat behov av friluftsliv och tillgång till strandnära miljöer på grund av det ökade jäktet i 
samhällslivet. Sommarstugebebyggelsen förväntades att expandera åter igen, om än något 
långsammare på grund av byggnadsrestriktionerna som infördes 1943. En promemoria skrevs 
med ett förslag på en ny provisorisk lag som skulle införa byggnadsförbud inom vissa 
strandområden och den hänvisade direkt till fritidsutredningen. En arbetsgrupp tillsattes för att 
diskutera ett nytt provisoriskt lagförslag. 22 
 
1950 antogs första svenska strandskyddslagstiftningen, med syftet att för allmänheten trygga 
tillgången till platser för bad och friluftsliv vid havet, insjöar och vattendrag. Den fick den 
officiella benämningen ”Lag om tillfälligt byggnadsförbud inom vissa strandområden” 23, men 
den kallades ”provisoriska strandlagen”. Den innebar att länsstyrelserna kunde bestämma att 
byggnader inte fick uppföras inom vissa särskilda strandområden vid havet eller insjöar och 
vattendrag utan länsstyrelsernas tillstånd. Bredden skulle avgöras från fall till fall, men maximalt 
vara 300 meter. Lagen gällde inte alla områden och innehöll många undantag. Till exempel gällde 
lagen inte för områden som omfattades av stads- eller byggnadsplan, eller för byggnader som 
behövdes till jordbruk, skogsbruk, fiske eller försvaret. 24 
 
Den provisoriska strandlagen var begränsad att gälla till 1952, så 1950 tillsattes en 
strandskyddsutredning som skulle ta fram förslag till en permanent strandskyddslagstiftning. De 
lämnade sitt slutbetänkande 1951 med ett förslag till ”Lag om förbud mot bebyggelse m.m. inom 
vissa strandområden.”. 25 Förslaget var mycket likt den provisoriska lagen, den enda större 
skillnaden var att markägare som påverkades negativt i ekonomiskt hänseende kunde få 
ersättning. Lagförslaget framfördes 1952 i riksdagen, och 1953 trädde den permanenta lagen i 
kraft. Lagen verkade sedan fram till årsskiftet 1964/1965. Därefter blev den en del av den nya 
naturvårdslagen. 26 
 

                                                 
21 Segrell, Den attraktiva kusten, 1995 
22 Segrell, Den attraktiva kusten, 1995 
23 SFS 1950:639 
24 SOU 1951:40 
25 Ibid. 
26 Segrell, Den attraktiva kusten, 1995 
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10 år efter den provisoriska strandskyddslagen trädde i kraft, ville regeringen undersöka dess 
funktion. Detta tillsammans med oron för ett snabbt växande vägnät, en återigen ökande 
fritidsbebyggelse samt ett ökat badande och annat rörligt friluftsliv, gjorde att en skärpning av 
strandlagen efterlystes. Naturvårdsutredningen sysselsatte sig 1961 återigen med 
strandskyddsfrågan. Naturvårdsutredningen menade att lagen i stort sett var tillfredställande, men 
de gav ändå förslag på några olika förändringar: 

• Strandskyddslagarna skulle bli en del av den nya naturvårdslagen. 
• En ny myndighet skulle inrättas som skulle arbeta på central nivå. Huvudansvaret skulle 

vara kvar hos länsstyrelserna, och kommunen skulle fortfarande ha ett visst inflytande. 
• Några specificeringar i strandskyddets tillämpning skulle göras i redan befintliga 

bestämmelser. 
• Organisationen och ekonomin skulle få förstärkta resurser för att främja användningen av 

strandskyddslagen. 
Några större förändringar gjordes inte i själva lagen, förutom att renskötseln skrevs in bland de 
verksamheter vars anläggningar inte skulle omfattas av strandskyddslagens bebyggelseförbud. 
Strandlagsbestämmelserna inkluderades dock som planerat i den nya naturvårdslagen som trädde 
i kraft 1965. 27 
 

                                                 
27 Segrell, Den attraktiva kusten, 1995 
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2.4 Det generella strandskyddet  
Naturvårdsverkets lag från 1965 ändrades och kompletterades flera gånger. De största 
förändringarna gjordes 1972 och 1974. Ersättningsreglerna som var kopplade till 
strandskyddslagarna togs bort helt 1972 och det generella strandskyddet infördes 1974. 
Länsstyrelserna skulle inte längre besluta vilka strandområden som skulle skyddas, utan ett 
generellt skydd skulle gälla.28 
 
Det generella strandskyddet gäller ännu, och det gäller i hela landet. Bestämmelserna gäller 
oavsett om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte, och oavsett vilka naturtyper och 
arter som finns i området. Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag, oavsett 
storlek. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, vilket gäller både 
landområdet och vattenområdet (undervattensmiljön inkluderat). En utvidgning kan göras av 
länsstyrelsen upp till 300 meter på båda sidor om strandlinjen om det behövs för att tillgodose 
något av strandskyddslagarnas syfte. 29 
 
Strandskyddet innebär främst att det är förbjudet att bygga nytt eller ändra befintliga byggnader så 
att de kan användas till något annat ändamål, gräva eller förbereda för byggnationer, samt 
uppföra anläggningar eller anordningar som hindrar eller försvårar för allmänheten att beträda ett 
område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten. Ingrepp i området får inte väsentligt 
försämra livsvillkoren för djurliv och växlighet, vilket till exempel båthamnar, bryggor, 
parkeringsplatser, golfbanor, trädfällning eller gödsling kan göra. 30 
 
2009/2010 förnyades strandskyddet, och en av förändringarna innebär att i vissa områden kan 
lättnader ske för att underlätta landsbygdsutvecklingen. Detta gäller främst i glesbebyggda 
områden i inlandet. Detta kommer att förklaras närmre i kapitel 3 om ”Förnyat strandskydd”. 
1994 kom syftet med strandskyddslagarna att omfatta även goda livsvillkor på land och i vatten 
för djur- och växtliv. De nu gällande strandskyddsbestämmelserna syftar därför till att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 
djur och växtliv. 31 

                                                 
28 Segrell, Den attraktiva kusten, 1995  
29 Ibid. 
30 Naturvårdsverket, Våra stränder och bestämmelser om strandskydd, 2002. 
31 Prop. 2008/09:119; Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden 
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2.5 Aktörer och intressen 
Aktörerna som berörs och engagerar sig i strändernas användande är såväl myndigheter som 
enskilda personer och grupper. Grupper kan vara organiserade sammanslutningar som 
hembygdsrörelser, miljöorganisationer, friluftsorganisationer. Dessa grupper kan i vissa frågor ha 
mycket stor inflytande. ”Intresse” brukar i sammanhanget användas för ett större antal individer 
eller grupper av människor som delar samma värderingar, attityd, ambitioner eller liknande men 
inte är med i en organiserad sammanslutning, till exempel fritidsboende, rörligt friluftsliv, de med 
särskilda ekonomiska intressen eller andra gemensamma aktiviteter. Begreppet ”allmänna 
intressen” förekommer också, vilket är intressen som den politiska styrningen i samhället har gett 
en högre prioritet. 32 
 
De olika aktörerna och intressena kan oftast delas upp i olika kategorier. Det finns på ena sidan 
de som har ett urbant baserat intresse. De har ofta en nationell styrning över lokala miljöer. Dessa 
kan i sin tur delas upp mellan dem som vill bevara och beskydda (till exempel strandskydd, rörligt 
friluftsliv, nationalparker) och dem som vill exploatera (med till exempel fritidsbebyggelse, 
försvarsanläggningar). 33 
 
På andra sidan finns de som har ett icke-urbant baserat intresse där styrningen sker från en mer 
lokal eller regional nivå. Bland dem som vill bevara och beskydda på denna sida finns 
hembygdsföreningar, lokala miljögrupper och så vidare. De lokala och icke-urbant baserade 
intressen vill exploatera för att utveckla det lokala näringslivet i form av till exempel fiske eller 
jordbruk. 34 
 
Fritidsboende är ett viktigt nyttjandeintresse i strandnära miljöer. Människorna bakom detta 
intresse är sällan organiserade i föreringar. Det är ofta människor som lever i urbana miljöer som 
vill ha ett fritidshus utanför det urbana. Antalet fritidshus har vuxit starkt sedan efterkrigstiden 
och på flera håll uppstår konflikter med andra intressen. Samhället har bakåt i tiden främst sett 
fritidbebyggelsen som ett hot mot allmänhetens möjligheter till ett rörligt friluftsliv och har 
försökt minska expansionen med till exempel lagarna om strandskydd.35 
 
 

                                                 
32 Segrell, Den attraktiva kusten, 1995 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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2.5 Upphävning och dispensgivning 
Det här kapitlet handlar om strandskyddslagarna som gällde före de nya lagarna trädde i kraft juli 
2009 samt februari 2010. 
 
Den första permanenta strandskyddslagstiftningen gällde 1953-1964. Då användes den i 
glesbefolkade områden för att främst peka ut punktområden för att skydda platser med särskilda 
naturvärden, och i tätbefolkade områden med få orörda stränder för att ge ett generellt 
strandskydd. Det rådde en viss oklarhet huruvida vattenområden skulle inkluderas i 
strandskyddslagstiftningen. En tredjedel av länsstyrelserna hade med vattenområden, en tredjedel 
hade det inte och en tredjedel hade det i vissa fall. 36 
 
Detta trots att strandlagens första paragraf löd:  
”Förordnande/…/skall avse land- och vattenområden inom det avstånd från strandlinjen som 
prövas erforderligt med hänsyn till omständigheterna i varje särskilt fall, dock högst 300 m från 
nämnda linje vid normalt medelvattenstånd”.37 
 
Lagstiftningen var tydligen inte självklar i det hänseendet. Det skiljde också på hur västkusten och 
östkusten valde att tillämpa lagen. Ersättningsbestämmelserna hade inte använts i särskilt stor 
utsträckning, och detta berodde enligt Naturvårdsutredningen delvis på att länsstyrelsen i många 
fall beviljat byggnadsdispens för att slippa betala ersättning, samt att de markägare som inte fått 
dispens inte sökt ersättning. Enligt Segrell, delades Sveriges stränder upp i tre kategorier: 

• Strandområden som inte omfattades av lagen överhuvudtaget (till exempel stränder 
som enligt undanstagsbestämmelserna som inte skyddades av 
strandskyddslagstiftningen). 

• Strandområden som omfattades av lagen men där länsstyrelserna var jämförelsevis 
generösa i sin dispensgivning. 

• Strandområden som omfattades av lagen och där länsstyrelserna var restriktiva med 
dispenser. 38 

 
Flera kompletteringar och ändringar till lagen som infördes 1965 har gjorts, och den största var 
1974 när strandskyddet blev generellt. Sedan dess har följande lagar gällt: 
 
Ansvaret för strandskyddsfrågor har legat hos länsstyrelsen men den har kunnat delegera hela 
eller delar av ansvaret till kommunerna. För att kunna få dispens från strandskyddet krävs att 
”särskilda skäl” finns. Ett exempel kan vara att marken redan är ianspråktagen, att en byggnad 
ersätter en tidigare byggnad som rivits eller brunnit ner. Dessutom måste åtgärden som dispensen 
avser vara förenlig med strandskyddets syften, till exempel att åtgärden tillgodoser friluftslivets 
behov utan att försämra livsvillkoren för växt- och djurlivet. Båda dessa aspekter måste alltid tas i 
beaktning vid prövning för dispens. Strandskyddet är ett allmänt intresse som är mycket viktigt, 
därför ska en prövning om eventuell dispens alltid bedömas restriktivt.39 
 
Inom särskilt skyddsvärda områden skulle särskilt stor restriktivitet gälla. Det kan vara 
naturreservat, tidigare naturvårdsområden, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och 
växtskyddsområden, riksintressen för naturvård och friluftsliv (3 och 4 kap MB) och andra 
områden men höga naturvärden eller stor betydelse för friluftslivet. 40 
 
                                                 
36 Segrell, Den attraktiva kusten, 1995. 
37 SOU 1962:36 
38 Segrell, Den attraktiva kusten, 1995, sida 89. 
39 Segrell, Den attraktiva kusten, 1995. 
40 Naturvårdsverket, Våra stränder och bestämmelser om strandskydd, 2002. 
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En ansökan om dispens från strandskyddslagen skulle innehålla: 

• En beskrivning av vad som avses i dispensen och de särskilda skäl man hänvisar till 
• Kartunderlag och fotografier och/eller annat beskrivande underlag 
• En beskrivning om värden för friluftslivet och djur- och växtlivet i områden, samt påverkan 

som byggnaden/anläggningen/åtgärden bedöms ha på dessa värden. 
• Uppgifter om området har något annat områdesskydd enligt 7 kap MB 
• Uppgifter om området är riksintresse enligt 3 och 4 kap MB 41 

 
Från den dag beslutet om dispens har vunnit laga kraft måste åtgärden som avses ha påbörjats 
inom två år och ha avslutats inom fem år, annars upphör dispensen att gälla. En dispens kan även 
vara tidsbegränsad, och då anges giltighetstiden i beslutet. Ett beslut om nekad dispens kan 
överklagas av den sökande inom tre veckor från dess att den sökande fått ta del av beslutet. 
Naturvårdsverket, samt vissa natur- och miljöskyddsföreningar (se 16 kap MB) kan överklaga en 
godkänd dispens för att se till de allmänna intressen som strandskyddet ska bevara. En 
överklagan görs till länsstyrelsen, vilken i sin tur kan överklaga till Miljödomstolen. 42 
 
Det finns återgärder som inte behöver dispens, då de inte omfattas av det generella förbudet. Det 
gäller anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för jordbruk, skogsbruk, fiske eller 
renskötsel, förutsatt att det behövs inom näringen och ligger inom strandskyddat område. 43 
 
Strandskyddet kan i vissa fall upphävas i ett område om det uppenbart saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 44 
 
 
 

                                                 
41 Naturvårdsverket, Våra stränder och bestämmelser om strandskydd, 2002. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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3. Ett förnyat strandskydd 
 
3.1 Behovet av en ny strandskyddslagstiftning  
Enligt bland annat Naturvårdsverkets utredning har det funnits stora brister i tillämpningen av 
strandskyddsbestämmelserna. Strandskyddslagarna tillämpades på olika sätt i olika delar av landet, 
och ibland upprätthölls inte strandskyddet alls. Naturvårdsverket skriver i rapporten att en 
anledning kan vara är att reglerna ansågs vara komplicerade och svåra att tillämpa. Många av 
reglerna upplevdes också som onödigt stränga och inte tillräckligt flexibla efter regionala 
förutsättningar. 45 
 
Regeringskansliet har i sin publikation ”Ett förnyat strandskydd” också tagit upp bristerna i 
tillämpningen av strandskyddslagarna och dess konsekvenser. De skriver att generösa 
dispensbeslut, få överklaganden, och sporadisk tillsyn har orsakat att stränderna, främst i 
kustområdena har tagits i anspråk. Det gäller längs hela kusten och inte bara i anslutning till 
storstäderna. 46 
 
Även regeringskansliet menar att bristerna beror på oklarheter i regelverket. Det saknades bland 
annat tydliga riktlinjer för vad som gällde i samband med upphävande av strandskyddet vid 
planläggning. De menar också att onödiga prövningar sker av komplementbyggnader och 
liknande som byggs i direkt anslutning till bostadshus. 47 
 
Det verkar, enligt regeringskansliet, finnas en bristande legitimitet som bedömdes bottna framför 
allt i bestämmelsernas brist på flexibilitet, som medförde att en dispens i princip borde bedömts 
lika strängt i kommuner med stor tillgång till oexploaterade stränder och lågt bebyggelsetryck 
som kommuner med lägre tillgång till oexploaterade stränder och högt bebyggelsetryck. 48 
 
Problemen med strandskyddslagstiftningen kan sammanfattningsvis delas upp i tre kategorier: 

• Brister i tillämpningen vid prövning och tillsyn 
• Generella brister och oklarheter i regelverket som förhindrar eller försvårar ändamålsenlig 

tillämpning  
• Bristande acceptans framför allt på grund av att samma bestämmelser gäller för såväl de 

mest som de minst ianspråktagna områdena i landet. 49 
 

 

                                                 
45 Naturvårdsverket och Boverket, Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, 2002 
46 Regeringskansliet, Ett förnyat strandskydd, 2005. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
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3.2 Naturvårdsverkets förslag 
Naturvårdsverket fick i uppdrag av regering att göra en utredning om strandskyddslagarna, för att 
bland annat kartlägga tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna, och bedöma om syftet med 
dem nås och vid behov förslå åtgärder. Uppdraget var också att göra en utredning av 
förutsättningar för, och eventuella konsekvenser av, ett differentierat strandskydd (med stärkt 
skydd i tätortsnära områden och lättnader i glesbebyggda områden). 50 
 
Resultatet redovisades i rapport 5185 som kom 2002, kallad ”Kartläggning m.m. av 
strandskyddsbestämmelserna”. I rapporten redovisas förslag till förändringar av 
strandskyddsreglerna för att möta bristerna i strandskyddslagstiftningen samt ett förslag till ett 
differentierat strandskydd. 51 
 
Kartläggningen visade att det fanns stora brister i tillämpningen, och att strandskyddet inte 
upprätthålls inom vissa delar av landet. Detta kunde bero på att reglerna var för komplicerade, 
och svårtillämpade samt inte anpassade till lokala och regionala förutsättningar. Rapporten 
redovisar några förslag om förtydliganden och förbättringar. Ett av förslagen är att det generella 
strandskyddet ska tas bort för de allra minsta sjöarna och vattendragen, men att länsstyrelsen kan 
införa det vid behov för att skydda växt- och djurlivet. Samtidigt ska länsstyrelsen också kunna 
införa ett starkare skydd i vissa strandskyddade områden. 52 
 
Enligt deras förslag till lättnader och skärpningar skulle stränderna få tre skyddsnivåer: 

• Samma regler som tidigare; strandskyddet är normalt 100 m från strandlinjen både på land 
och i vattnet och det kan utökas till 300 m. För att få dispens krävs särskilda skäl. 
Reglerna blir enligt förslaget tydligare och enklare att tillämpa. 

• Möjlighet att införa lättnader inom vissa områden för att underlätta den lokala och 
regionala utvecklingen. För att införa en lättnad krävs en detaljplan med en precisering av 
upphävandet, samt en miljökonsekvensbeskrivning som visar att kraven är uppfyllda. 
Inom dessa områden ska behovet av utveckling ha varit stort sen tidigare, samtidigt som 
exploateringstrycket är mestadels lågt. Områden med särskild betydelse för friluftslivet 
eller naturvården omfattas inte av denna möjlighet. 

• Möjlighet för länsstyrelsen att skärpa strandskyddet i de områden där det behövs för att 
strandskyddets syften ska upprätthållas på lång sikt. Det gäller områden med särskilt 
värde, till exempel områden med riksintresse för naturvård och friluftslivet eller områden 
som är i särskilt stor risk för hög exploatering (t.ex. på grund av att de är nära större 
tätort). I dessa ska synnerliga skäl för dispens krävas. 53 

 
Naturvårdsverket menar att dessa förändringar kommer att leda till ett effektivare strandskydd, 
som är mer anpassar efter regionala och lokala förutsättningar. 54 
 

                                                 
50 Naturvårdsverket och Boverket, Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, 2002 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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3.3 Regeringens proposition  
Regeringens proposition 2008/09:119, ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden”, ligger 
till grund för de nya strandskyddslagarna. Nedan är en kort redogörelse för tyngdpunkterna i 
förslaget: 
 
Förbättra tillämpningen och att särskilt värna om de mest värdefulla områdena ur strandskyddssynpunkt, samt 
förtydliga strandskyddets syften i lagtexten 
Strandskyddets syften ska förtydligas i lagtexten, bland annat så ska det framgå tydligare att alla 
ändringar av en byggnad eller dess användning som kan påverka strandskyddets syften är 
förbjudna och kräver därför dispens. Flera mindre förändringar bör göras i lagtexten för att 
förstärka och förtydliga syftet med strandskyddet. 55 
 
Länsstyrelsen ska inte kunna delegera dispensbeslut inom vissa typer av områden, men de ska kunna på eget 
initiativ överpröva kommunala beslut 
Länsstyrelsen ges rätt att på eget initiativ överpröva dispensbeslut i vissa fall, till exempel när 
beslutet misstänks innehålla allvarliga formella brister eller då dispensen kan ha åsidosatt 
värdefulla naturvårds- eller allemansrättsliga intressen. Möjligheterna för länsstyrelsen att 
överpröva ska trots det vara begränsade så att delegationen inte sätts ur spel. Om länsstyrelsen 
skulle finna att möjligheten att överpröva är tillräcklig för att en god tillämpning görs så ska de 
kunna återkalla delegationen. 56 
 
Beslut om upphävande av strandskyddet ska omprövas  
När en detaljplan eller områdesbestämmelser ändras eller ersätts ska strandskyddet återinföras 
automatiskt. Strandskyddet kan då prövas på nytt mot förutsättningarna som finns i den nya 
planen. 57 
 
En differentiering av strandskyddet ska införas  
Differentieringen ska baseras på en geografisk indelning efter tillgången på stränder för att öka 
legitimiteten för strandskyddet. Det blir då lättare att få dispens för åtgärder som kan kopplas till 
regional eller lokal utveckling i kommuner som har god tillgång till stränder som kan bebyggas 
utan att strandskyddets syften riskerar att skadas ens på lång sikt. Strandskyddet stärks genom att 
kraven för att upphäva eller ge dispens från strandskyddet preciseras. Fri passage skall alltid 
lämnas utmed strandkanten vid dispens och upphävning. 58 
 
Lättnader i strandskyddet föreslås  
Förslaget ska skapa tydligare ramar för när strandskyddet skall kunna upphävas vid planläggning, 
och det ska gynna lokal och regional utveckling. Utrymmet i lagen för att ta ny mark i anspråk har 
varit ytterst begränsat, och tungt vägande skäl ska fortfarande krävas för att få upphäva 
strandskyddet. Men det ska ändå finnas utrymme för ett upphävande av strandskyddet till 
exempel för angelägna allmänna intressen där annan lokalisering saknas och där strandskyddets 
syften inte motverkas. Kommunerna ska i sin översiktsplan redovisa vilka områden i strandnära 
lägen som är lämpliga för landsbygdsutveckling. 59 
 

                                                 
55 Prop. 2008/09:119; Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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Vägledning, information och tillsyn ska förbättras för att förmedla och omsätta innebörden med strandskyddet. 
För att strandskyddslagarna ska få en större acceptans och bättre tillämpning räcker det inte att 
förtydliga lagarna. Information, vägledning och tillsyn är viktiga för att strandskyddets syften ska 
tillgodoses. 60 
 
3.4 Den nya strandskyddslagstiftningen  
I juli 2009 började stora delar av lagförslaget att gälla, och från februari 2010 gäller de nya 
strandskyddslagarna fullt ut. De nya strandskyddslagarna har sin utgångspunkt i ett fortsatt 
generellt strandskydd i hela landet. Strandskyddet differentieras däremot med syftet att underlätta 
landsbygdsutvecklingen i områden med god tillgång till stränder och med låg exploateringsgrad. 
Kommunen får mer ansvar för att kunna inkludera differentieringen i översiktsplanen och för att 
det lokala inflytandet över strandskyddet ska öka. Kraven på att redovisa de särskilda skäl som 
begärs vid dispens eller upphävanden stärks, samtidigt som de särskilda skälen kommer att 
preciseras i strandskyddslagen. Länsstyrelsen ska precis som tidigare granska besluten som 
kommunen tar.  61  
 
Lagarna kan läsas i sin helhet i Bilaga 3. 
 
3.4.1 Förändringar i lagen 
Förändringarna som gjorts i strandskyddslagarna är i stora drag: 

• Stärkt strandskydd genom att skäl för dispens eller upphävanden har preciserats och att 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan hindras i högexploaterade tätorts- och 
kustområden. 

• Huvudansvaret för att besluta om dispenser och upphävande av strandskyddet i 
detaljplaner ges till kommunen 

• Kommunerna ska i översiktsplanen ange områden för landbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS-områden). I dessa lägen betraktas åtgärder som långsiktigt främjat utvecklingen 
på landsbygden som ett särskilt skäl för dispens eller upphävande. Bostadshus ska i 
sådana områden placeras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

• En fri passage ska lämnas vid varje beslut om dispens eller upphävande, för att behålla 
allmänhetens tillgänglighet och bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. 

• Strandskyddet återinträder automatiskt när en detaljplan upphävs eller ändras. 
• Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets intressen vid kommunal planläggning och pröva 

kommunala beslut vid behov. 62 
 

                                                 
60 Prop. 2008/09:119; Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden 
61 Prop. 2008/09:119; Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden 
62 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd - En vägledning för planering och prövning, 2009. 
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3.4.2 Ansvarsfördelning 
Kommunerna tar beslut om dispens och upphävande av strandskydd i detaljplan, utom i vissa 
särskilda fall då länsstyrelsen beslutar. Dispens eller upphävning får ges om särskilda skäl finns 
och om det inte strider mot strandskyddets syften. Ett strandskydd bör inte upphävas i större 
omfattning än vad som krävs för att genomför planen. Kommunen ska i översiktsplanen ange 
vilka områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kommunen ansvarar 
också för tillsyn (med några få undantag). 63 
 
Länsstyrelserna ska vägleda kommunerna i arbetet med tillämpning av lagarna och granska de 
beslut som kommunen tar i strandskyddsärenden. Länsstyrelsen beslutar om dispens i ärenden 
som rör försvarsanläggningar, allmänna vägar och järnvägar, och ansvarar för tillsynen av dessa 
områden. Länsstyrelsen kan inte upphäva strandskyddet i skyddade områden om det gäller ett 
områdesskydd som inte är beslutat av kommunen, till exempel nationalparker, kulturreservat, 
biotopskyddsområde eller Natura 2000-område. De beslutar om dispens för områden som rör 
flera kommuner, granskar översiktsplanerna och LIS-områdena, samt överprövar de kommunala 
besluten (och har möjlighet att upphäva dessa). 64 
 
Naturvårdsverket ska vägleda kommunerna och länsstyrelserna i arbetet med strandskyddet enligt 
miljöbalken. Naturvårdsverkat ska följa domstolarna arbete för att bevaka hur praxis utvecklas, 
samt granska de fall där länsstyrelserna beslutar om upphävande och dispenser. De har också 
möjlighet att överklaga länsstyrelsens beslut65 
 
Boverket ska vägleda kommunerna och länsstyrelserna i tillämpningen av de nya reglerna i plan- 
och bygglagen.66 
 
Ideella föreningar 
De ideella föreningar som enligt stadgarna verkar för naturskydd, miljöskydd och friluftsintressen 
ges möjlighet att överklaga beslut om dispenser förutsatt att föreningen har varit verksam i tre år 
och har minst 2000 medlemmar i Sverige.67 
 

                                                 
63 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd - En vägledning för planering och prövning, 2009. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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3.4.3 Särskilda skäl 
Upphävning eller dispens från strandskyddet kräver att det finns, och att man redovisar, särskilda 
skäl. Utöver det krävs det att strandskyddets syften inte får motverkas. Det finns sex stycken 
särskilda skäl, sju för LIS-områden. De särskilda skälen som krävs för att ett område ska kunna 
prövas för att få dispens eller upphävning av strandskyddet är att det är minst ett av följande: 68 
 
Taget i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddens syften. 
Ianspråktagen mark kan innebära en etablerad tomtplats eller hemfridszon kring enskild bostad 
alternativt mark använd för särskilt ändamål till exempel camping- eller industriområde. Området 
får inte vara allmänrättsligt tillgängligt när dispensen ges. Dispens kan därför ges till en ny 
byggnad vars syfte är att ersätta en äldre likvärdig byggnad med samma användningsområde (till 
exempel bostad), men dispens kan inte till en bostadsbyggnad som ska ersätta en förrådsbyggnad. 
Ett annat exempel som oftast kan ges dispens för är en ny förrådsbyggnad eller ett garage i 
anslutning till ett bostadshus, förutsatt att det inte är för långt ifrån bostaden eller för nära 
strandlinjen.69 
 
Väl avskilt från området närmast strandlinjen på grund av väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering. 
Området är då avskiljt av till exempel järnväg, större väg, eller viss typ av bebyggelse så att 
allmänheten inte har tillgång till strandområdet. En brant eller slänt räknas inte som avskärmande. 
Trots att ett område är avskärmat, så kan det vara viktigt för allmänheten som till exempel som 
rastplats för trafikanter eller viktigt som lokal för hotade växt- eller djurarter, då ges ingen 
dispens.70 
 
Nödvändigt för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet. 
En anläggning som måste ligga vid vattnet kan till exempel vara en båthamn, brygga, pir, båthus 
eller liknande. Restriktivitet ska krävas vid bedömningen om anläggningen tar i anspråk ett 
allmänrättligt tillgängligt område eller ett område som är biologiskt viktigt. Hänsyn måste också 
tas till vattenlagstiftningen. Samlokalisering av bryggor och båthus ska göras om det är möjligt 
och en fri passage måste lämnas.71 
 
Behövs för att en befintlig verksamhet ska kunnas utvidgas. 
En befintlig verksamhet som kan få strandskydd för att utvidgas kan till exempel vara en industri 
eller ett hamnområde som inte kan expandera utanför strandskyddat område. Bostadsbebyggelse, 
fritidshus och campingstugor är exempel på verksamhet som inte är godtagen.72 
 
Ett angeläget allmänt intresse som tillgodoses och som inte kan tillgodoses utanför 
området. 
Vid en ansökan om dispens men hänvisning till detta som särskilt skäl ska en prövning ska göras 
om åtgärden måste ske inom strandområdet. För att det ska anses som ett angeläget intresse 
måste den planerade åtgärden också ge fördelar för samhället. Åtgärder som kan få dispens är 
åtgärder som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika infrastrukturanläggningar, 
tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade eller åtgärder som behövs för frilufts-, naturvårds 
eller miljöintressen eller kulturhistoriska värden som ligger inom området.73 

                                                 
68 7 kap 18 c – d §§ MB samt Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd - En vägledning för planering och prövning, 2009. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
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Nödvändigt för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
Detta är ett särskilt skäl som godtas för dispens vid mycket speciella omständigheter som är unika 
till sin karaktär. Det finns endast en liten möjlighet att nyttja detta skäl, då strandskyddet i sig är 
ett strakt allmänt intresse som ofta har företräde framför andra allmänna och enskilda intressen. 
Bestämmelsen gäller främst allmänna intressen, medan enskilda intressen ska bedömas mycket 
restriktivt. 74 
 
 
Särskilda skäl utöver de ovan nämna, vilka gäller i LIS-områden: 
 
Bidragande till att en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till 
utvecklingen av landsbygden.  
Det generella strandskyddet gäller i hela landet, även i LIS-områden (det upphävs alltså inte av att 
kommunen redovisar ett sådant område i översiktsplanen). För att kunna tillämpa de särskilda 
skälen för LIS-områden är det att en förutsättning att det som söks dispens för ligger inom ett 
sådant i översiktsplanet utpekat område. Om en ansökan görs utanför dessa bör den avslås.75 
 
Dispens i kan ges för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd som bidrar till utveckling 
av landsbygden. Förutom att strandskydddslagarnas syften inte får motverkar ska också en 
bedömning göras om hur den planerade åtgärden kan bidra till ökad ekonomisk utveckling på 
längre sikt, lokalt och regionalt. Exempel på åtgärder kan vara mindre anläggningar för turism 
som campingstugor och servicebyggnader, mindre anläggningar för näringsverksamhet som 
strandcafé eller fiskförsäljning eller byggnader för ideell verksamhet som lokaler för kanotklubb 
eller scoutverksamhet. Dispens kan också ges för större verksamheter, till exempel golfbanor 
men då ställs särskilda krav på placering och utformning. 
 
Ny bebyggelse bör om möjligt uppföras i anslutning till befintlig. Att stranden aldrig besöks, att 
stranden är stenig/dyig/otillgänglig, att åtgärden ger arbetstillfällen på närliggande ort eller fördel 
för enskild person är inte motiv som ger dispens från strandskyddet. Enstaka hus kan i vissa fall 
få dispens om det placeras i anslutning till befintlig bebyggelse. För komplementbyggnader gäller 
de vanliga dispensreglerna, och samma sak gäller för tillbyggnader, ändringar och liknande för 
befintliga hur i områden.76

                                                 
74 7 kap 18 c – d §§ MB samt Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd - En vägledning för planering och prövning, 2009. 
75 Ljungby kommun har i sin översiktsplan redovisat att i kommunen är ansökningar utanför LIS-områden 
accepterade. Se intervjuerna på sida 26-27. 
76 Ibid.  
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3.4.3 LIS-områden  
LIS-områden är områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, det vill säga områden som 
är lämpliga för utvecklingen av landsbygden och som är lokaliserade nära hav, sjöar eller 
vattendrag. Det är kommunernas ansvar att peka ut områden där lättnader i strandskyddet är 
lämpliga. Dessa ska redovisas i kommunens översiktsplan, vilka länsstyrelsen ska granska. Syftet 
med differentieringen av strandskyddslagen är att underlätta landsbygdens utveckling.77 Det finns 
tre olika nivåer för kommunernas möjlighet att använda sig av LIS-områden. En del kommuner 
får tillämpa användningen av LIS-områden med en viss begränsning, detta gäller även i tätorter. I 
en del kommuner får inte reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen alls tillämpas, men 
i övriga kommuner gäller att reglerna om LIS-områden får tillämpas. För att se vilka kommuner 
det gäller, se lagtexten nedan samt kartan på nästa sida. 78 
 
Utdrag från Miljöbalken om LIS-områden79 : 
 
  ”I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som anges i 
första stycket, om prövningen gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen som avses i 18 e §. Lag (2009:532). 
 
18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta 
om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen 
av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus 
med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller 
husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532). 
 
18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § 
ett område som  
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses långsiktigt, 
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften 
a) i eller i närheten av tätorter, 
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Veda vid Storfjärden i Ångermanland 
eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland, 
c) på Gotland, eller 
d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan 
Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området, och 
4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark, utmed 
Ölands kust eller i Ångermanland från Veda vid Storfjärden till Skataudden vid Näskefjärden. 
   En översiktsplan enligt 4 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10) ska ge vägledning vid 
bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. 
Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda. Lag (2009:532).”  
 

                                                 
77 Exempel på åtgärder som kan få dispens hittas på förgående sida (s23) 
78 Naturvårdsverket och Boverket, Strandskydd - En vägledning för planering och prövning, 2009. 
79 7 kap 18 e § MB (Se bilaga 3) 
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Översiktskarta, nya regler för strandskydd och landsbygdsutveckling 

 
Karta80 över olika kommuners möjlighet att använda sig av LIS-områden. 81 
 

                                                 
80 Kartan är framställd i ArcGIS med data från: © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande: 2010/0027-0060 
81 7 kap 18 e § MB 
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3.6 Intervjuer 
Jag har valt att intervjua några tjänstemäns om den nya strandskyddslagstiftningen, för att få en 
känsla av hur insatta de är i den nya lagen och vad de tror att den kommer få för konsekvenser. 
Av de fyra intervjuade är tre anställda på kommuner som har möjlighet att använda sig av LIS-
områden enligt den nya strandskyddslagen och en är anställd på Boverket, myndigheten för 
planering, byggande och boende. Tid för intervjuerna har bokats i förväg och intervjufrågorna 
har skickats ut några dagar innan intervjutillfället. Intervjuerna har sedan skett per telefon. Ulla är 
planhandläggare och projektledare i Ljungby kommun, Malena är planarkitekt i Älmhults 
kommun, Anna är planchef i Tingsryds kommun och Börje är anställd på Boverket 
 
Alla fyra intervjuade var av den meningen att strandskyddslagarna varit otydliga och att det därför 
fanns ett tydligt behov av en förändring av dessa. Både Anna och Ulla menar att det ledde till att 
det var lättare att göra egna tolkningar av lagen innan. Malena tar också upp att har känts orättvist 
att länsstyrelsen har överlåtit ansvaret för dispensärenden endast till vissa kommuner. Anna tror 
att det har blivit så att olika praxis och vanor har utvecklats innan, men tror att man kan slippa 
det nu när de särskilda skälen är preciserade i lagtexten.  
 
Alla intervjudeltagare tycker att lagarna är mycket enklare och tydligare nu och därmed lättare att 
tillämpa. De tror också att detta kommer bidra till att lagarna får större acceptans. Malena lägger 
till att det är bra att kommunen fått tydligare regler och att länsstyrelsen granskar. Börje menar att 
lagen skärpts, vilket gör det lättare för alla parter att veta vad som gäller. Samtidigt är han kritisk 
och tror att det fortfarande till en viss mån går att göra egna tolkningar av lagen. 
”Landsbygdsyutveckling, vad är det?” frågar han sig, och ”Vad är definitionen av landsbygd?”. 
Han misstänker att LIS-områderna kan komma att användas för att bygga i områden nära tätorter 
istället för områden som verkligen behöver utvecklas som det antagligen var tänkt med lagen. 
Trots det tror Börje att förändringarna i strandskyddslagarna kommer att ha en positiv inverkan 
när det gäller att skydda stränderna på lång sikt. 
 
Angående dispensgivningen så tror Ulla att den kommer att förändras mer i vissa kommuner än i 
andra. I deras kommun kommer det inte att bli någon större skillnad, då de har varit restriktiva 
med att medge strandskyddsdispenser hela tiden medan i vissa kommuner kommer de nya 
lagarna troligen göra stor skillnad för dispensgivningarna. Hon tror att ”det finns kommuner som 
måste ändra på sig för att få tillbaka sina möjligheter att ge dispens, då de tidigare har överträtt 
sina befogenheter”. Malena tror att det inte kommer ske någon större skillnad, förutom att det är 
lättare att vara restriktiv då det finns ett tydligt stöd i lagen och länsstyrelsen granskar besluten.  
 
Anna och Björn säger att det är positivt när man medger eller avslår en dispens att kunna hänvisa 
direkt till de särskilda skälen i lagtexten. Anna tror också att detta kommer leda till att 
länsstyrelserna som nu ska överpröva besluten inte kommer att ”överklaga i onödan”. Hon tror 
inte heller att det kommer bli någon större skillnad på kommunen, då de hade ungefär samma 
ansvarsområden innan fast då på delegation. Hon tillägger också att det är en fördel när 
kommunen har ansvaret, då deras lokalkännedom är viktig. 
 
I diskussionen om hur väl insatta de anställda på kommunen är berättar Anna att de håller de på 
med ett tillägg om vindkraft till översiktsplanen. Sen ska de titta mer på möjligheterna att använda 
sig av LIS-områden. Malena berättar de har pratat om de nya strandskyddslagarna en hel del på 
deras kommun, och att vissa är mycket insatta. Det är många som är inblandade och påverkas av 
de nya lagarna, till exempel de som jobbar med byggolv, miljö och avlopp. Malena inflikar också 
att kommunens tillsynsansvar är svårt att följa. Om alla mindre och gamla brott som man skulle 
kunna hitta följas upp så skulle det vara fruktansvärt mycket jobb, och de resurserna finns inte. 
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Situationer då någon anmält sin granne, eller om större, nyare eller tätortsnära tveksamheter hittas 
så följs de upp.  
Malena berättar att en anställd på kommunen har gjort mycket arbete inför en strandskyddsplan. 
Den är nästena klar för samråd, men ligger på is för tillfället. De har diskussioner med politiker 
nu och troligen kommer strandskyddsplanen att införas i den nya översiktsplanen som också är 
under arbete.  
 
Ulla berättade att i deras kommun har de på kommunens kontor engagerat sig i lagarna på olika 
sätt. På plankontoret har fem anställda arbetat med att ta fram en strandskyddsplan där de 
kommer att använda sig av landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De ansvariga har arbetet 
mycket för att få med sig invånarna i kommunen, genom att sätta upp kartor och information i 
affärer och bjuda in till ett flertal möten. De har inte tagit med alla de områden som utpekats som 
förslag bland kommunens invånare. Dock står det i strandskyddsplanen att det finns möjlighet att 
söka dispens även i områden som inte är utpekade, förutsatt att man kan visa på vilket sätt det 
bidrar till landsbygdsutvecklingen.  
 
Då intervjun genomfördes med Ulla hade de precis avslutat samråden för strandskyddsplanen 
och var mycket nöjda med resultatet. Invånarna har engagerat sig, kommer med bra frågor och 
huvudsakligen gett ett positivt mottagande. En vanlig kommentar på samråden att 
kommuninvånarna inte vill ha för mycket och för tät bebyggelse i landsbygden. Troligen kommer 
många försöka att söka dispens även utanför de utpekade områdena och vi kommer inte att ge 
dispens för orörda områden eller områden som redan är högexploaterade, säger hon. För att få 
dispens krävs att det finns befintlig byggnation i närheten. Politiker har varit med på alla möten 
och Ulla tycker det är viktigt att kommunen har ett bra samarbete med dem. Kommunen tror och 
hoppas att strandskyddsplanen kommer att bli ett bra stöd för strandskyddsärenden och 
kommunens utveckling.  
 
Tidningarna skriver mycket om landsbygdsutveckling, både sanningar och osanningar, säger Ulla. 
Folk ringer också och frågar vad som är osant och vad som gäller. Det handlar mest om 
förfrågningar från dem som vill bygga ut tomter eller stycka av för att säljas till 
bostadsbebyggelse. Vissa förfrågningar ha de också fått om turistsatsningar.  
 
Däremot säger Malena att de inte märkt särskilt mycket påtryck från invånare eller exploatörer, 
men tror att det kommer mer av det på sikt. De förutspår redan nu ett område som många 
troligen kommer att vilja exploatera på med främst bostäder. Hon tycker att det är en fördel då 
området i fråga inte har särskilt höga naturvärden, ligger bra geografiskt samt att de kan passa på 
att dra dit kommunalt vatten och avlopp samt gång- och cykelvägar även till befintlig bebyggelse. 
Malena menar samtidigt att risken finns med LIS-områden att man uppmuntrar invånarna att bo 
på ett sätt som kräver att man måste köra mycket bil, vilket går emot kommunens målsättning.  
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4. Analys och diskussion 
 
4.1  
Det finns flera anledningar till att skydda Sveriges stränder och att ha en lagstiftning som hanterar 
användningen av dem. Det är många intressen som krockar när det gäller stränderna, till exempel 
de som vill bevara djurlivet, utveckla friluftslivet, bygga privata lyxvillor, anlägga hamnar eller 
starta verksamheter. De olika användningarna går sällan att kombinera. Vi har gott om stränder i 
Sverige längs våra kuster, sjöar och vattendrag, och folkmängden är inte särskilt stor. Därför har 
Sverige en god tillgång på stränder, vilket jag tror kan påverka att vi inte ser stränderna som en 
obegränsad resurs och exploaterar dem med till exempel bostäder, hamnar eller andra 
verksamheter.  
 
Strandskyddet är en förutsättning för att kunna bevara stränderna obebyggda, trots att många 
aktörer inte har samma mål. För kommunledningen så kanske målet är just att få dispens från 
eller upphävning av strandskyddet. Strandskyddslagen fokuserar på att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtliv, samt allmänhetens tillgång till stränderna. Jag tror att personliga åsikter och 
företags eller kommuners gynnsamhet är en av orsakerna till den allt ökade exploateringen av 
stränderna. Exploateringen har varit möjlig att genomföra på grund av en otydlig lagstiftning som 
lämnat utrymme för egna tolkningar, generösa dispenser och utveckling av lokal praxis.  
 
Från de intervjuade framgår det tydligt att ett förnyat strandskydd ansetts behövts. Den nya lagen 
har till syfte att förtydliga lagstiftningen och på så sätt göra den mer lika för alla. En 
differentiering av strandskyddslagarna inför samtidigt vilket gör att i vissa områden kan lättnader 
ske och i vissa områden stärks skyddet. Dessutom får kommunen ett betydligt större 
ansvarsområde i den nya lagstiftningen, och lokalkännedomen de har verkar vara en positiv 
egenskap i beslutsfattandet. Det känns som om syftet med differentieringen är väldigt bra, med 
att gynna landsbygdsutveckling och bevara strandområden där de är mer sällsynta samt göra lagen 
mer anpassad efter lokala förutsättningar. Jag anser dock att lagen sägen lite emot sig själv när 
den tar bort möjligheten för kommunen att själva ”tolka” lagen från fall till fall och sen inför den 
igen. En stor fördel, enligt mig, är att kommunen måste peka ut vilka områden som kan vara 
lämpliga för landskapsutveckling i strandnära lägen i översiktsplanen, vilket borde innebära att 
dess framkomst och lokalisering är en mer politisk och demokratisk överenskommelse än vad 
den hade varit annars samt att det är tydligt för alla inblandade vad som gäller. 
 
En av de intervjuade tror att det finns en risk att kommunen utnyttjar differentieringen för att 
kunna bebygga stränder i ”attraktiva” lägen, vilket i sammanhanget ofta syftar till strandnära lägen 
i anslutning till någon tätort. Detta skulle kunna medföra att stränder bebyggs som skulle kunna 
vara väldigt betydelsefulla för de som bor i närheten och i tätorten samt för växt- och djurliv.  
Han ifrågasatte också definitionen på ordet ”landsbygd”? Det är en bra fråga, som jag kan tänka 
mig kommer att diskuteras i framtida beslut om prövningar för dispens. De anställda på de olika 
kommunerna som intervjuades tyckte alla att de nya strandskyddslagarna kändes enklare och 
tydligare och trodde att de kommer få en större acceptans än de tidigare. Även om jag tycker att 
lagarna nu är betydligt klarare så reagerar jag på lagens specificering av vilka nivåer som gäller i 
vilka områden. Den känns väldigt rörig (7 kap. 18 e § MB), och jag misstänker att den kan skapa 
mer förvirring i sin första anblick än att vara förtydligande. Risken finns att man tappar lite av 
den tydlighet och acceptans man eftersträvade med den nya strandskyddslagstiftningen. 
Framförallt för de som inte är anställda av en specifik kommun och har lärt sig vad som gäller 
där.  
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De särskilda skäl som krävs för en ansökan om dispens eller upphävning, är betydligt tydligare i 
den nya strandskyddslagstiftningen. Skälen är nu preciserade direkt i lagtexten (7 kap. 18 § MB) 
istället för i förarbetena som tidigare. En annan nyhet är att strandskyddet återinfaller automatiskt 
när en plan ändras eller upphävs och då måste dispenser eller upphävanden prövas igen. Dessa 
förändringar tror jag är bra för alla parter. Även om det blir några färre dispenser så vet alla 
intressenter vad som gäller i den första grundläggande frågan om prövningen av dispens eller 
upphävning från strandskyddet. Detta ser jag som en bra lösning på kritiken om en otydlig 
lagstiftning samt de brister i tillämpningen av lagen som naturvårdsverkets utredning 
identifierade.  
 
Vägledning, information och tillsyn, är en av de tyngdpunkter som lades fram i regeringens 
proposition till den nya lagstiftningen. Jag tror inte att det räcker med att förtydliga lagtexten för 
att uppnå ett långsiktigt hållbart strandskydd, utan vägledning och tillsyn är också en väldigt viktig 
del i en förbättrad tillämpning av lagen. Särskilt informationen om strandskyddslagens syften och 
då inte bara för handläggare av planärenden och dispensprövanden utan även för andra 
verksamma tjänstemän och för allmänheten. Jag har fått en uppfattning av att de som inte jobbar 
med samhällsplanering och byggande vet varför vi har ett strandskydd och att det till exempel 
omfattar alla kuster, sjöar och vattendrag. Om fler av de olika intressenterna hade större kunskap 
om strandskyddet, så skulle strandskyddslagstiftningen troligen få större acceptans.  
 
Förhoppningsvis så innebär också möjligheten för lättnader i områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen att fler av kommunens invånare får upp ögonen för strandskyddet i och med att 
lämpliga LIS-områden ska inkluderas i kommunens översiktsplan. Tillsynen är enligt de nya 
strandskyddslagarna kommunernas ansvarsområde, och jag tror att det kommer bli en stor 
skillnad i hur olika kommuner hanterar detta uppdrag. Från intervjuerna framgår det att 
kommunanställda ofta ser tveksamma fall, men att kontrollera dessa samt andra misstänksamma 
projekt finns det varken tid eller resurser till. Jag tror inte heller att det kan begäras att varje 
enskilt fall kontrolleras, men samtidigt tror jag inte att det kommer vara ett större problem. De 
större fallen bör kontrolleras, men jag tror att ofta rör det små förändringar i byggnation eller 
markanvändning. Flera av dessa fall kan nog bero på okunskap, vilket är ytterliggare en anledning 
varför det är så viktigt för kommunerna att ha en dialog med kommuninvånarna och att 
information om strandskyddslagarna finns tillgänglig och förståeligt presenterad.   
 
Förutom att ange lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i sin 
översiktsplan så har kommunen även fått större ansvar och möjlighet när det gäller upphävande 
av strandskyddet i vissa fall, och större ansvar när det gäller tillsyn av strandskyddet. Detta kan 
vara positivt då ansvaret samlas mer, och kommunledningen kan använda sig av sin 
lokalkännedom i beslutsfattande. Det kan också leda till att medborgarna får större inflytande och 
deltagande, men det kräver att kommunen ger dem den möjligheten. Det kräver också att 
kommunen sätter arbetskraft och resurser på att sätta sig in i de nya strandskyddslagarna och att 
de kommuner som berörs av differentieringen gör en strandskyddsplan där de pekar ut lämpliga 
områden i samråd med invånarna och miljö- och kulturvetare.  
 
Länsstyrelsen som tidigare haft stort ansvar, men delegerat ut många arbetsuppgifter till 
kommunen, kommer nu att ha en mera granskande roll. Den kommer också att hantera större 
och mer generella frågor som berör till exempel försvarsanläggningar, infrastruktur och större 
områden. Jag tror att denna ansvarsfördelning är en förbättring, förutsatt att alla parter kommer 
att ta sitt ansvar. Det är väsentligt att kommunerna följer strandskyddslagstiftningens syfte och att 
länsstyrelsen faktiskt granskar kommunens beslut.  
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Sammanfattningsvis så tror jag att strandskyddet har haft, och fortfarande har, brister i sin 
tillämpning. Trots det har strandskyddet varit mycket viktigt för de svenska invånarnas fritid och 
rekreation, samt för växt- och djurlivet, och är det fortfarande. Troligtvis kommer den nya 
lagstiftningen att ha en positiv effekt, om man ser till strandskyddets syften. Bestämmelserna för 
prövningar för dispenser och upphävande av strandskyddet är förtydligade; i ansökan krävs en 
hänvisning till de särskilda skälen som nu är preciserade i lagtexten. Detta kommer att leda till en 
mer rättvis hantering av prövningarna.  
 
En annan stor förändring är möjligheten för kommunen att ange områden som är lämpliga för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Syftet är att göra strandskyddet mer anpassat efter 
regionala och lokala nivåer samt gynna landsbygdsutvecklingen, vilket den troligen kommer att 
göra även om det inte blir i den utsträckning som det var tänkt. Förhoppningsvis bidrar den nya 
strandskyddslagstiftningen till att våra ständer skyddas på lång sikt så att de goda livsmiljöerna 
bevaras för växt- och djurlivet, och att både nuvarande och kommande generationer kan få 
tillgång till strandmiljöerna.  
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6. Bilagor  
 
6.1 Bilaga 1 
Miljöbalkens första kapitel; Miljöbalkens mål 82 
(Maj 2010) 
 
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 
 
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen 
har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta 
naturen väl. 
   Miljöbalken skall tillämpas så att  
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller 
annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk 
synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett 
kretslopp uppnås. 
 
2 § Har upphävts genom lag (2006:1014). 
 
3 § I fråga om verksamhet som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, miljön eller andra intressen 
som skyddas enligt miljöbalken tillämpas utöver balken även bestämmelser i annan lag. 
   Såvitt gäller skydd mot ohälsa och olycksfall i arbete samt i sådana hänseenden i övrigt som huvudsakligen avser 
arbetsmiljön tillämpas bestämmelserna i arbetsmiljölagen (1977:1160). 
 
4 § I fråga om viss miljöfarlig verksamhet och viss vattenverksamhet gäller särskilda bestämmelser enligt lagen 
(1971:850) med anledning av gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland. 
 
5 § Regeringen får, i den utsträckning det på grund av rådande särskilda förhållanden är nödvändigt för att stärka 
försvarsberedskapen, meddela föreskrifter för totalförsvaret som avviker från denna balk, dock inte inom sådant 
ämnesområde för vilket föreskrifter måste meddelas i lag. 
 
6 § I lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen finns föreskrifter om verkan av 
unionens fördrag och andra instrument samt de Europeiska gemenskapernas beslut. 
 
7 § I fråga om renhållning inom vissa vägområden och angränsande områden gäller 26 § väglagen (1971:948). 
   I fråga om framförande av luftfartyg i överljudsfart och luftfartygs miljövärdighet gäller 1 kap. 2 a § och 3 kap. 1 § 
luftfartslagen (1957:297). 
   I fråga om framdragande och begagnande av rörledning gäller i vissa fall 23 § lagen (1978:160) om vissa 
rörledningar. I fråga om byggande av naturgasledning gäller 2 kap. 4 § naturgaslagen (2005:403). Lag (2007:218). 
 

                                                 
82 Notisum AB, Miljöbalk, uppdaterad t.o.m. SFS 2010:210, <www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm>  
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6.2 Bilaga 2 
Miljöbalkens tredje kapitel; Hushållning med mark- och vattenområden 83 
(Maj 2010) 
 
3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden 
 
1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. 
 
2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. 
 
3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan skada naturmiljön. 
 
4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
   Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
   Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra ett rationellt skogsbruk. 
 
5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. 
   Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i första 
stycket. 
 
6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt 
beaktas. 
   Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder 
som avses i första stycket. 
 
7 § Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa. 
   Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse skall skyddas mot åtgärder som 
avses i första stycket. 
 
8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, 
energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 
   Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 
 
9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. 
   Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 
 
10 § Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de 
ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i 
övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde. 
   Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestämmelserna i 4 kap.  
 
 
 
                                                 
83 Notisum AB, Miljöbalk, uppdaterad t.o.m. SFS 2010:210, <www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm>  
 



Karla Blum Fagerström 
2010-08-04 

 35

6.3 Bilaga 3 
Utdrag ur Miljöbalkens sjunde kapitel; Strandskydd 84 
(Maj 2010) 
 
Strandskyddsområde 
 
13 § Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. 
   Strandskyddet syftar till att långsiktigt  
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532). 
 
14 § Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd 
(strandskyddsområde). 
   Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, 
om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. 
   Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Lag (2009:532). 
 
15 § Inom ett strandskyddsområde får inte  
1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar 
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 
1 och 2, eller 
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532). 
 
16 § Förbuden i 15 § gäller inte 
1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs 
för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom 
strandskyddsområdet, 
2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller som omfattas av ett 
tillstånd enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, 
3. byggande av allmän väg enligt en fastställd arbetsplan enligt väglagen (1971:948), eller 
4. byggande av järnväg enligt en fastställd järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Lag 
(2009:532). 
 
17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att förbuden i 15 § inte 
ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas 
1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och 
2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. Lag (2009:532). 
 
18 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett område, om 
1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, eller 
2. området enligt plan- och bygglagen (1987:10) avses att omfattas av en detaljplan och 
a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller 
b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun. 
   Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i 
anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. 
   Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en detaljplan finns 
i 5 kap. 7 a § plan- och bygglagen. Lag (2009:532). 
 
18 a § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen 
avser  
1. byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller 
2. ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel och skyddet har beslutats av någon annan än en 
kommun. Lag (2009:532). 
18 b § Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen 
avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. Lag (2009:532). 

                                                 
84 Notisum AB, Miljöbalk, uppdaterad t.o.m. SFS 2010:210, <www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm>  
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18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man 
beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, 
eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
   I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som anges i första stycket, om 
prövningen gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §. Lag (2009:532). 
18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett 
område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, 
verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att 
uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället 
beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532). 
18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett område som  
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses 
långsiktigt, 
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften 
a) i eller i närheten av tätorter, 
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Veda vid Storfjärden i Ångermanland eller från Skataudden 
vid Näskefjärden till gränsen mot Finland, 
c) på Gotland, eller 
d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och 
Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området, och 
4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark, utmed Ölands kust eller i 
Ångermanland från Veda vid Storfjärden till Skataudden vid Näskefjärden. 
   En översiktsplan enligt 4 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10) ska ge vägledning vid bedömningen av om en 
plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och 
enskilda. Lag (2009:532). 
18 f § Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att 
mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är 
omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. 
   I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det 
avsedda ändamålet. Lag (2009:532). 
18 g § I fråga om strandskydd som har upphävts för ett område genom en bestämmelse i en detaljplan enligt plan- 
och bygglagen (1987:10) eller för ett område som har avsetts att omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser 
enligt samma lag gäller strandskyddet åter, om  
1. området upphör att omfattas av detaljplanen eller områdesbestämmelserna, eller 
2. detaljplanen eller områdesbestämmelserna ersätts med en ny detaljplan. Lag (2009:532). 
18 h § En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 
två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Lag (2009:532). 
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6.4 Bilaga 4 
De 16 nationella miljömålen 85 
 
De 16 nationella miljömålen i en kortfattad version: 
1. Begränsad klimatpåverkan  
2. Frisk luft: Minskade utsläpp av svavel och kväve i mark och vatten. 
4. Giftfri miljö  
5. Skyddande ozonskikt  
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning  
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet  
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 
 
För att läsa mer om miljömålen, gå in på www.miljomal.se eller regeringens proposition 
2009/10:155 ”Miljömål – för ett effektivare miljöarbete”. 

                                                 
85 Miljömålsrådet, Om miljömål, Uppdaterad 2009-02-20, <www.miljomal.se> 
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6.5 Bilaga 5 
Intervjufrågor 
 
Allmänt om strandskyddslagens förändringar: 
 
Fanns det ett behov av en förändring av strandskyddslagarna? 
 
Ett syfte med förändringen av strandskyddslagarna är att göra den tydligare och lättare att 
tillämpa, har det syftet uppfyllts? 
 
Kommer förändringarna kommer att göra så att lagarna får större acceptans? 
 
Kommer dispensgivningen från strandskyddet att förändras?  
 
 
Eventuella förändringar i er kommun: 
 
Har ni satt er in i de förändringar som gjorts i strandskyddslagarna? 
 
Hur kan de komma att påverka den kommunala planeringen i er kommun? 
 
Kommer ni att använda er av LIS-områden? Hur i så fall? 
 
Har ni märkt av några påtryckningar från till exempel exploatörer? 
 
Har du något övrigt du vill dela med dig av? 
 
 


