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1. SAMMANFATTNING
Syftet med uppsatsen har varit att jämföra Naturvårdsverkets förslag
till en förändring av strandskyddsbestämmelserna, som kom år 2002,
med de nya strandskyddsbestämmelserna som i fullo trädde i kraft
den första februari år 2010.
Vidare har frågan hur de allmänna intressena tas till vara i strandskyddsbestämmelserna ställts samt hur förändringarna i lagstiftningen
har påverkat detaljplaneringen av strandområden i tätortsområden.
En fallstudie har gjorts över ett strandnära område där ett planförslag
har tagits fram för att visa hur de nya strandskyddsbestämmelserna
kan tillämpas vid detaljplanering.
Avgränsningen av arbetet har varit intresseavvägningen mellan de
allmänna intressena och de privata utmed strandkanten vid detaljplanering samt till att studera strandskyddets påverkan vid detaljplanering i strandnära lägen. De huvudsakliga källorna har varit Regeringens proposition ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden”
och Naturvårdsverkets rapport ”Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna”.
Min slutsats av arbetet är att det i båda förslagen finns positiva och
negativa aspekter, men att det i detaljplaneringsärenden har blivit
betydligt tydligare hur planen bör utformas, samt vilka områden som
får tas i anspråk. Samtidigt anser jag att det råder stor oklarhet vilka
områden som kan användas för landsbygdsutveckling.
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2. INLEDNING
2.1 BAKGRUND
Svenska stränder är en värdefull naturtillgång, som innehåller stora
biologiska värden och fungerar som en stor källa till naturupplevelser
för oss människor. Kombinationen av strandskyddsbestämmelser och
allemansrätten är i internationellt perspektiv unikt. Samtidigt som det
är viktigt att strandskyddsbestämmelserna tillvaratar dagens behov,
så är det oerhört viktigt att förvaltningen av stränderna har en långsiktig och hållbar utgångspunkt. Stränderna är inte enbart viktiga för
den lokala utvecklingen utan även för den regionala och nationella
utvecklingen.
Även om Sverige har en god tillgång till stränder i och med våra
kuster, sjöar, åar och älvar och en, till ytan sett, liten befolkning, är
våra stränder utsatta för en hård exploatering, främst i skärgårdsområden och längs med våra kuster. Även om vi i ett europeiskt perspektiv har en god tillgång på strandområden som ej är exploaterade, är
det viktigt att understryka att våra stränder inte är en oändlig tillgång,
utan en ändlig. Därför bör vi i Sverige vara restriktiva och hushålla
med våra stränder i ordning med Miljöbalkens portalparagraf som tar
upp: ”hållbar utveckling, kommande generationer och människans
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att
förvalta naturen väl”.1

2.2 SYFTE
Syftet med arbete är att jämföra regeringens förslag till nya strandskyddsbestämmelser med Naturvårdsverkets utlåtande från 2002,
”Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna”. Samt att ta
fram en detaljplan över ett strandskyddat område.
2.3 FRÅGESTÄLLNING
Vad skiljer regeringens förslag från de förslag som Naturvårdsverket
kom fram till i sin utredning ”Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna” från 2002?
Vad får de nya reglerna för konsekvenser vid detaljplaneläggning av
nya områden vid stränder i tätortsområden?
Hur tas de allmänna intressena tillvara?
2.4 AVGRÄNSNING
Arbetet avgränsas till att studera strandskyddet strandskyddets
påverkan vid detaljplanering i strandnära samt lägen hur de allmänna
intressena tas tillvara i lagstiftningen. Fokus i planförslaget är avvägningen mellan de privata och allmänna intressena längs med
strandlinjen.

1 Regeringskansliet, Ett förnyat strandskydd, 2005 Stockholm:Regeringskansliet.
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Planområdesavgränsning
2.5 METOD
För att uppfylla uppsatsens syfte har jag i första hand använt mig av
litteraturstudier. Jag har främst studerat Regeringens proposition,
”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden Prop. 2008/09:119”,
Naturvårdsverkets utlåtande kring strandskyddet från 2002, ”Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna” samt övrig litteratur
som har behövts för att inhämta information som har ansetts behövas för att uppfylla denna uppsats syften.
Utöver detta har jag gjort en fallstudie över ett område som idag
pekas ut som ett utredningsområde för framtida bostadsbebyggelse
i Åhus. Området omfattas av strandskydd, och i fallstudien har jag
inventerat området och tagit fram en detaljplan som visar på hur de
nya strandskyddsbestämmelserna kan hanteras.
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3. STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA
3.1 VARFÖR STRANDSKYDD
Våra stränder kan ses som en samhällsekonomisk resurs, för bl.a.
tätortsutveckling, turistnäring, industrisatsningar, boendemiljöer,
rekreation och båtlivet. Det är inte ovanligt att kommuner och företag
i sin marknadsföring eller platsannonser marknadsför sina fria stränder, eller närheten till sådana. Stränder har allt sedan människans
barndom varit en attraktiv plats att bo och vistas vid. Därför är det
viktigt att vi låter våra stränder få förbli så orörda som möjligt.2 Dock
är inte stränderna enbart viktiga för oss människor utan i än större
grad för den biologiska mångfalden. Stränderna och dess närområden
är en oerhört viktig plats för väldigt många arter, både i växt- och
djurlivet. År 2005 levde 1050 av 3653 rödlistade arter i strand eller
vattenmiljöer.3
En strand som i friluftsperspektiv inte har speciellt höga värden kan
ur en biologisk synvinkel innehålla väldigt stora värden. Därför är det
viktigt att inte bara stränder som uppfyller båda syftena enligt strandskyddsbestämmelserna skyddas och bevaras. Områden som i nuet
kan verka som icke intressanta ur något av syftena kan i framtiden
vara en plats som hyser stor biologisk mångfald och stora friluftsintressen, det är därför viktigt att man i bedömning av sådana områden
2 Regeringskansliet, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden,
Prop. 2008/09:119, 2008 Stockholm: Regeringskansliet
3 Segrell, Björn, Den attraktiva kusten: synsätt, konflikter och landskapsnyttjande, 1995. Motala, Kanaltryckeriet i Motala AB.

har ett långsiktigt perspektiv.
Grunda bottnar är en viktig miljö som t.ex. yngelkammare för fisk,
havsstrandsängar har en stor betydelse som häcknings- och rastplats
för många fågelarter, men även en viktig plats för salttålig vegetation
som inte går att finna i inlandet. Den strandnärazonen är även väldigt
viktig som en övervintringsplats för djurarter. Strandskyddsbestämmelserna ser till att skapa och bibehålla dessa områden, samtidigt
som de ser till att upprätthålla spridningskorridorer för djur- och
växtlivet utmed strandzonen.4
3.2 STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA HISTORIK
Under 1940-talet gavs länsstyrelserna möjligheten att förbjuda bebyggelse i områden som låg utanför stads- och byggnadsplaner. Detta
var möjligt om området behövde skyddas för dess naturskönhet, växtlighet eller andra särskilda naturförhållanden. Bakomliggande orsak
var en rädsla för att tillgängligheten till stränderna på sina håll höll
på att försvinna. Det var Byggnadslagen (1947:385) som reglerade
strandskyddet fram till år 1950 då en provisorisk strandskyddslag
tillkom. Den kom att vara gällande fram tills 1952 års strandskyddslag
blev fastställd. 1952 års strandskyddslag (1952:382) ersattes av naturvårdslagen som kom 1964. 1975 skärptes lagstiftningen beträffande
strandskyddet, det hade fram tills dess varit länsstyrelsen som utsåg
områden där strandskydd skulle införas för att trygga allmänhetens
tillgång till friluftsliv och badplatser. Detta var inte tillräckligt för att
skydda stränderna, utan stränderna och strandnära områden exploaterades kraftigt under slutet av sextiotalet och början av sjuttiotalet.
4 Regeringskansliet, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden,
Prop. 2008/09:119, 2008 Stockholm: Regeringskansliet
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Det rådde tillståndsplikt inom strandskyddat område men utanför
fanns det ingen tillståndsplikt för att bygga. I och med skärpningen
i naturvårdslagen som kom 1975 beträffande strandskyddsbestämmelserna infördes ett generellt förbud mot bebyggelse vid kusten och
i inlandet. Dock fanns det en möjlighet att ansöka om dispens.5
När strandskyddsbestämmelserna tillkom under början av 1950- talet
var syftet att ”trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv”.
Under de år som har gått har bestämmelserna skärpts, och 1994 kom
syftet att utökas till att även omfatta ”bevarandet av goda livsvillkor
på land och i vattnet för djur- och växtlivet”. I och med införandet av
Miljöbalken 1998 kom strandskyddsbestämmelserna att hamna i den,
där de återfinns i 7 kapitlet.6
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från
strandlinjen ut i vattenområdet och upp på land. De 100 meterna
fastslås från det normala vattenmedelståndet. I vissa fall kan strandskyddet utvidgas till 300 meter. Skyddet råder vid havet, insjöar och
vattendrag. Det är länsstyrelserna som preciserar strandskyddet och
då ofta i form av kartor. Vilka områden som beläggs med strandskydd
beror, helt på vilken kartskala som länsstyrelserna använder sig av.
Problemet med detta har varit att mindre vattendrag och vattenytor som skall omfattas av bestämmelserna gällande strandskydd har
undantagits. I lagen saknas stöd för sådana undantag då det inte finns
någon nedre gräns för sjöar och vattendrag.
5 Segrell, Björn, Den attraktiva kusten: synsätt, konflikter och landskapsnyttjande, 1995. Motala, Kanaltryckeriet i Motala AB.
6 Regeringskansliet, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden,
Prop. 2008/09:119, 2008 Stockholm: Regeringskansliet sid. 28

För att kunna uppnå syftet med strandskyddsbestämmelserna har
det satts upp ett antal bestämmelser om vad man får och inte får
göra inom strandskyddsområden. Inom strandskyddat område får
man inte: uppföra eller ändra byggnader för något annat än det
ursprungliga, uppföra andra anläggningar eller anordningar så att de
hindrar friluftslivet eller påverkar djur- och växtlivet negativt. Undantaget är de byggnader och anordningar som behövs för jordbruket,
skogsbruket samt rennäringen och fisket.
Utöver dessa undantag finns det möjlighet att få dispens från bestämmelserna. Detta kan ske vid enskilda fall och vid detaljplanering.7
3.3 DE NYA STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA
Den sittande regeringen med miljöminister Andreas Carlgren överlämnade den 12 februari 2009 propositionen ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden” till riksdagen. Riksdagen röstade igenom
propositionen och den 1 juli 2009 började stora delar av lagförslaget
att gälla. Från och med den 1 februari 2010 har de nya strandskyddsbestämmelserna blivit helt gällande, då reglerna angående upphävande av och dispens givande från strandskyddet inom områden för
landsbygdsutveckling började gälla.8 Förändringarna som har skett i
strandskyddslagstiftningen har haft som utgångspunkten att det även
fortsättningsvis skall finnas ett generellt strandskydd som gäller hela
Sverige. Dock har man samtidigt skapat ett differentierat strandskydd för att främja utvecklingen i glesbygdsområden, som har en god
tillgång på stränder och en låg exploateringsgrad.
7 Naturvårdsverket: Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, rapport 5185, 2002 Stockholm: Naturvårdsverket
8 Boverket, Strandskydd - en vägledning för planering och prövning,
Handbok 2009:4, 2009 Karlskrona: Boverket
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I och med den nya lagstiftningen har kommunerna fått huvudansvaret för att pröva dispenser från strandskyddet och upphävande av
strandskyddet vid detaljplaneläggning. Kommunerna ska i översiktsplanerna redovisa vilka områden i strandnära lägen som är tilltänkta för landsbygdsutveckling. I huvudsak vilar nu ansvaret för tillsyn
av strandskyddet på kommunerna. Dock finns det ett antal undantag
där det fortfarande är länsstyrelsen som beslutar om dispens och upphävande från strandskyddet. Detta gäller vid anläggande av, försvarsanläggningar, allmänna vägar och järnvägar. Länsstyrelserna är
även prövningsmyndighet för skyddade områden där skyddet inte har
beslutats av kommunen. Länsstyrelserna ansvarar även för tillsynen
av strandskyddsområden för försvarsanläggningar, områden som skyddas enligt 7 kap. miljöbalken, allmänna vägar och järnvägar.

•

I de fall där detaljplaner ändras eller upphävs och undantag från
strandskyddet, eller dispens från det har godkänts, återinfaller
strandskyddet.

•

Kommunerna ges möjlighet att i översiktsplanerna ange områden
för landskapsutveckling i strandnära lägen. I dessa områden skall
det vara möjligt att dispenspröva eller få upphäva strandskyddet
för att möjliggöra en långsiktig landskapsutveckling. I områdena
ges möjligheten att uppföra en- och tvåbostadshus i anslutning till
ett befintligt bostadshus.

De områden som kommunerna pekar ut som landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen och som redovisas i kommunernas översiktsplaner ska länsstyrelserna granska och komma med ett utlåtande
om.

I de nya strandskyddsbestämmelserna ges kommunerna möjligheten
att genom detaljplaner upphäva strandskyddet om det finns särskilda
skäl. Området skall vara mer intressant att ta i anspråk än att bevara
strandskyddet ur ett allmänt perspektiv.

Flera större förändringar som har skett i och med de nya strandskyddsbestämmelserna är utöver ovannämnda:

Länsstyrelsen har som granskande myndighet skyldighet att i samrådsskedet verka för att strandskyddet inte upphävs i strid med 7 kap.
18 c-g §§ miljöbalken.Samtidigt skall länsstyrelserna även granska
detaljplanen utifrån Plan- och bygglagen.

•

•

Strandskyddet har stärkts genom att högexploaterade tätorts- och
kustområden har undantagits möjligheterna till att användas för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen samt att skälen för att
upphäva strandskyddet vid detaljplaneläggning har preciserats.
Fri passage skall vid varje beslut om dispens från eller upphävande av strandskyddet lämnas utmed strandkanten. Detta för
allmänhetens tillgång ska säkras samt för att trygga goda livsvillkor för djur- och växtlivet skall tryggas.

3.4 DETALJPLANERING VID STRÄNDER I TÄTORTSOMRÅDEN MED DE
NYA REGLERNA

De särskilda skäl som måste vara uppfyllda för att kommunen skall få
upphäva strandskyddet, är någon av följande punkter:
”Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, behövs för
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en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, behövs för att utvidga en
pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller,
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.Om ett strandnära läge för byggnad, anläggning, verksamhet
eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden”.9
Den sistnämnda punkten gäller endast för de områden som kan
komma att pekas ut som områden för landbygdsutveckling i strandnära lägen.
Detaljplaneprocessen för ett område där strandskyddet föreslås upphävas ser precis ut som för en vanlig detaljplan, dock ska kommunen
redovisa planens genomförbarhet i ett större perspektiv. Det är viktigt
att detaljplanen är väl underbyggd och att den svarar på frågor kring
natur- och kulturmiljön, allmänna tillgången till stränder i närområdet, etc. Länsstyrelsen skall stödja kommunen med planeringsunderlag vid framtagandet av nya detaljplaner. Länsstyrelsen ska även föra
en diskussion med kommunen om en miljökonsekvensbedömning
behövs ta fram.
Planbeskrivningen ska redovisa de särskilda skälen som föreligger för
att i detaljplanen upphäva strandskyddet. I samrådsredogörelsen skall
alla skriftliga synpunkter som inkommit till kommunen redovisas och
tas i beaktning, där eventuella revideringar skall göras till utställningsskedet. Länsstyrelsen skall under samrådet bevaka strandskyddet
och se till att upphävandet inte strider mot lagstiftningen. Ett sam9 Boverket, Strandskydd - en vägledning för planering och prövning,
Handbok 2009:4, 2009 Karlskrona: Boverket. sid. 27-28

rådsyttrande skall under samrådstiden inkomma till kommunen från
länsstyrelsen. I yttrandet bör det finnas en redovisning av hur upphävandet av strandskyddet står i enighet med lagen.10
Följande skede i detaljplaneprocessen är utställningsskedet, där kommunen under tre veckor skall ställa ut förslaget. Under samma tid
finns det möjlighet att skriftligt skicka in åsikter till kommunen. Under
utställningsskedet har länsstyrelsen möjlighet att skicka in synpunkter på förslaget. Om kommunen därefter väljer att anta detaljplanen,
skall det tydligt framgå i planbeskrivningen de särskilda skäl som
krävs enligt lagstiftningen. Skälen till att upphävandet av strandskyddet väger tyngre än strandskyddet samt planens utformning skall
även de tydligt redovisas i Planbeskrivningen.
Länsstyrelsen har tre veckor på sig att pröva kommunens beslut om
antagandet av detaljplanen. Om det befaras innebära att strandskyddet upphävs i strid med lagstiftningen kan länsstyrelsen upphäva
kommunens beslut.
Även miljö- och friluftsorganisationer har rätt att överklaga upphävandet av strandskyddet i en detaljplan. I det 16 kap. 13 § miljöbalken
finner man de kriterier som avgör vilka organisationer som har rätt
att överklaga.
Om strandskyddet upphävs måste det anges som en administrativ
bestämmelse i detaljplanen. Endast i undantagsfall, i de ärenden
där behovet av direkt vattenkontakt med anläggningen är nödvändig, får strandskyddet upphävas helt och ingen fri passage lämnas
10 Boverket, Strandskydd - en vägledning för planering och prövning,
Handbok 2009:4, 2009 Karlskrona: Boverket
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utmed stranden. Hur området med den fria passagen benämns i
detaljplanen är upp till planförfattaren. Antingen går planens administrativa gräns precis där strandskyddet lever kvar, eller så använder
man sig av en markanvändning som går att förena med strandskyddsbestämmelsernas syften, exempelvis NATUR eller PARK.11

speciellt skyddsvärda djur- eller växtarter skall bedömas klara inget
eller endast mindre intrång. Om området inte bedöms ha några särskilda egenskaper kan det bedömas att klara större intrång. Finns speciella arter i närheten av det området som berörs av dispensgivandet
från eller upphävandet av strandskyddet skall detta tas i beaktning.12

Om en detaljplan ändras eller upphör att gälla återinträder strandskyddet i de fall där dispens från eller upphävande av det tidigare har
gällt genom detaljplan eller områdesbestämmelser. Det krävs inget
speciellt beslut för att återinföra strandskyddet. dessa bestämmelser
återfinns i Miljöbalkens 7 kap. 18 g §. I de fall där kommunen vill
upprätta en ny detaljplan för området måste upphävandet av eller
dispens från strandskyddet prövas enligt de nya strandskyddsbestämmelserna.

Vid bedömningen av de allmänna intressena för friluftsliv skall mängden allmän tillgängliga stränder i närområdet tas i beaktande, även
om det i området finns anläggningar som främjar friluftsliv, exempelvis badplatser, allmänna bryggor, vandringsleder. Om det i närområdet finns en liten tillgång till allmänna stränder, eller om det inom
området finns anläggningar för friluftslivet bör dispensgivande från,
eller upphävandet av strandskyddet i största mån undvikas. I områden där tillgången till allmänna stränder i närområdet är god kan en
större acceptans för dispensgivande från och upphävande av strandskyddet råda.13

3.5 DE ALLMÄNNA INTRESSENA
Om kriterierna för att ge dispens från eller upphäva strandskyddet
är uppfyllda kommer nästa granskning. Då ska förslaget prövas om
det på ett acceptabelt sätt påverkar förutsättningarna för djur- och
växtlivet samt den allmänna tillgången på stränder. Syftena i strandskyddsbestämmelserna skall inte på ett oacceptabelt sätt påverkas.
Om det skulle visa sig att förutsättningarna för djur- och växtlivet
påverkas på ett sätt som är oacceptabelt skall inte dispensgivandet
eller upphävandet av strandskyddet godkännas. Det är viktigt att ett
långsiktigt perspektiv beaktas vid dessa prövningar. Områden som
idag anses vara ointressanta, kan i framtiden vara intressanta ur ett
bevarandeperspektiv för djur- och växtlivet samt för allmänheten.
Områden som består av naturtyper som är hotade, eller som hyser
11 Boverket, Strandskydd - en vägledning för planering och prövning,
Handbok 2009:4, 2009 Karlskrona: Boverket

För att avgöra vilka konsekvenser djur- och växtlivet samt allmänhetens tillgång till stränderna får av ett intrång i strandskyddet bör
en konsekvensbedömning upprättas. För att få en korrekt och välunderbyggd konsekvensbedömning bör inventering av vegetation och
djurliv göras samt en observation av hur allmänheten använder sig
av området. För att kunna redovisa så korrekt data bör inventeringen och observationen göras fler gånger under året. Det kan vara
fördelaktigt att ta hjälp av lokala föreningar som har god kunskap om
området. Konsekvensbedömningen skall även beakta på vilket sätt
12 Boverket, Strandskydd - en vägledning för planering och prövning,
Handbok 2009:4, 2009 Karlskrona: Boverket
13 Boverket, Strandskydd - en vägledning för planering och prövning,
Handbok 2009:4, 2009 Karlskrona: Boverket
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området har påverkats sedan tidigare.14
3.6 FRI PASSAGE
Vid upphävande av eller dispensgivande från strandskyddet skall det
alltid lämnas ett område för fri passage mellan strandkanten och den
anläggning eller byggnad som planeras, om det är möjligt. När beslut
om upphävande av strandskyddet eller dispensgivande från det ges
skall det preciseras i vilken utsträckning den fria passagen skall ha.
Bara i undantagsfall får strandskyddet upphävas helt, utan att det
lämnas en fri passage längs med stranden, det är i de ärenden där behovet av direkt vattenkontakt med anläggningen är nödvändig.15

tydlig. Det är även viktigt att vid utformningen av den fria passagen ta
hänsyn till framtiden. Om det för friluftslivet behövs att området närmast stranden hålls fri från vegetation som kan störa, samtidigt som
den behövs för att bibehålla goda livsvillkor för djur- och växtlivet,
bör eventuellt en annan utformning på passagen göras, exempelvis
att en spång anläggs, eller att passagen flyttas från att ligga precis vid
strandkanten till att placeras längre in på land.16

Vid utformningen av den fria passagen är det noga att anpassa den
så att allmänheten inte upplever att den är privat, allmänheten skall
kunna vistas och använda sig av platsen utan att känna obehag. Det
är samtidigt viktigt att vid utformningen av den fria passagen ta hänsyn till lokala byggnadstraditioner utmed stränderna, varierande vattenstånd, topologi m.m. Regeringen nämner i propositionen ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden Prop. 2008/09:119” att den
fria passagen inte bör vara mindre än ett tiotal meter.
Landskapsbilden bör sättas in i sammanhanget vid utformningen av
den fria passagen. I låglänta, flacka och öppna landskap bör passagen
vara bredare än vad den nödvändigtvis behöver vara i brantare, och
skogsbeväxta landskap. I områden med tätare bebyggelse bör den
fria passagen markeras, så att gränsen mellan privat och allmänt blir
14 Boverket, Strandskydd - en vägledning för planering och prövning,
Handbok 2009:4, 2009 Karlskrona: Boverket
15 Boverket, Strandskydd - en vägledning för planering och prövning,
Handbok 2009:4, 2009 Karlskrona: Boverket
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16 Boverket, Strandskydd - en vägledning för planering och prövning,
Handbok 2009:4, 2009 Karlskrona: Boverket
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4. REGERINGENS FÖRSLAG
Det förslag som regeringen lämnade till ny strandskyddslagstiftning
syftade till att skapa en större samordning mellan miljöbalken och
plan- och bygglagen. Regeringen ämnade för att skapa en tydligare
lagstiftning genom att göra flera förtydliganden i miljöbalken för att
därigenom få en mer enhetlig rättstillämpning.
Fortsättningsvis skall ett generellt strandskydd gälla i hela Sverige,
men kommunerna ska få möjligheten att peka ut strandnära områden som skall kunna skapa en landsbygdsutveckling. Kommunerna
skall redovisa dessa områden i sina översiktsplaner. Kommunerna
föreslogs få ansvaret för att pröva frågor kring dispens från, och upphävande av strandskyddet. Kommunernas arbete med strandskyddet skulle övervakas av länsstyrelserna som föreslogs få en stärkt
roll som bevakare över kommunernas planarbete, prövningsrätt och
dispensgivande kring strandskyddet.17
Regeringen lyfte i sin proposition ”Strandskyddet och utvecklingen
av landsbygden Prop. 2008/09:119” fram ett antal skäl till varför det
borde ske en förändring av lagstiftningen. De delade in problemen i
tre kategorier:
•
•
•

Brister i tillämpningen vid prövning och tillsyn.
Generella brister och oklarheter i regelverket som förhindrar eller
försvårar en ändamålsenlig tillämpning.
Bristande legitimitet för regleringen, bl.a. för att samma regler
gäller i hela landet oavsett hur mycket eller lite av de strandskyd-

17 Regeringskansliet, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, Prop. 2008/09:119, 2008 Stockholm: Regeringskansliet.

dade områdena som är ianspråktagna.18
Regeringen lyfte fram problemet med att brister i tillämpningen höll
på att leda till en urholkning av strandskyddet. Främst gällde redan
hårt exploaterade områden utmed kusten. I dessa områden togs och
tas allt fler stränder i anspråk. Problemet med att stränder exploateras är inget specifikt för områden kring de större städerna, utan
sker i stort sätt längs med hela Sveriges kust. Orsakerna till den hårda
exploateringen av våra kuster låg och ligger i en brist hos dispensgivarna, som fattar beslut om dispenser som inte har stöd enligt
lagstiftningen, få överklaganden och dålig tillsyn. Exploateringen och
bristen av tillsyn kan leda till inte bara en urholkning av strandskyddet och dess syften, utan även ekonomiska och andra konsekvenser,
då områden som är översvämningskänsliga och där det finns risk för
erosion bebyggs.19
Vad beträffar de generella bristerna och oklarheterna i regelverket
syftade regeringen till de oklarheter som rådde gällande frågor om
upphävande av strandskydd vid planläggning. Till samma punkt hörde
även problematiken med att på ett hållbart juridiskt sätt kunna pröva
ett utvidgat strandskydd utan att det får negativa inverkningar på
strandskyddet i sin helhet. Regeringen lyfte även fram att komplementbyggnader m.m. som uppförts vid redan existerande bostadshus
prövas i en större utsträckning än vad som var nödvändigt.20
Regeringen ansåg att den bristande legitimiteten för strandskyddet
18 Regeringskansliet, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, Prop. 2008/09:119, 2008 Stockholm: Regeringskansliet., sid 32
19 Regeringskansliet, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, Prop. 2008/09:119, 2008 Stockholm: Regeringskansliet
20 Regeringskansliet, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, Prop. 2008/09:119, 2008 Stockholm: Regeringskansliet.
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berodde på en alltför stel lagstiftning. I områden som hade ett lågt
exploateringstryck och god tillgång till oexploaterade stränder var det
lika svårt att få igenom ett dispensbeslut från strandskyddsbestämmelserna eller ett upphävande av bestämmelserna, som det var att
få igenom sådana beslut i områden som redan var hårt exploaterade.
Detta hade skapat en legitimitetsbrist.21
Regeringen framhöll att ett generellt strandskydd, som inte tar hänsyn till geografiska förutsättningar, mängden stränder inom kommunerna och landskapen samt bebyggelsetryck inte var idealiskt. Därför
föreslog regeringen att ett generellt strandskydd bibehölls, samtidigt
som de införde en möjlighet att i områden där tillgången på stränder
är stor och bebyggelsetrycket är lågt skapa områden för landsbygdutveckling i strandnära lägen.22
Regeringens målsättning kan punktas upp till fyra områden.
•

”Lättnader för att främja utvecklingen i landsbygdsområden med
god tillgång till stränder”
Regeringen framhåller att det finns ett behov av att ta fram ett mer
ändamålsenligt strandskydd, där ett långsiktigt skydd av våra stränder
bibehålls, samtidigt som det ska finnas möjlighet att kunna utnyttja
attraktiva områden i strandnära lägen för att stimulera tillväxt. Dock
ska inte denna möjlighet ges till de kustområden som redan idag är
hårt exploaterade. Från gränsen mot Norge upp till Forsmark, längs
med kusten från Veda till Skataudden i Ångermanland och längs
med kusten på Öland kan inte kommunerna peka ut områden för
21 Regeringskansliet, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, Prop. 2008/09:119, 2008 Stockholm: Regeringskansliet
22 Regeringskansliet, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, Prop. 2008/09:119, 2008 Stockholm: Regeringskansliet

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Vid stränderna till Vänern,
Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen och längs med kusten
på Gotland och från Forsmark till Veda och från Skataudden upp till
gränsen mot Finland får kommunerna peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen med viss begränsning. I övriga landet
får kommunerna peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen utan några undantag.23 Det generella strandskyddet skall
fortsätta att gälla, samtidigt som ett flexibelt regelverk införs för att
skapa tillväxt i områden som visar på lågt exploateringstryck och där
tillgången på stränder är goda. Kommunerna förutsätts utreda och inventera områdena och en tydlig avvägning skall göras mellan strandskyddsintresset och intresset av att exploatera delar av ett strandområde. Utredningen skall ta i beaktande frågor som klimatförändringar,
markförhållanden och översvämningsrisken.24
Regeringen anser att kommunerna bör ha den kunskap som krävs för
att utreda vilka områden som lämpar sig väl för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen. I propositionen ”Strandskyddet och utvecklingen
av landsbygden” kan man läsa: ”Differentieringen av strandskyddet kan på ett naturligt sätt kopplas till kommunernas planering av
användningen av mark- och vattenområden och utvecklingen av den
byggda miljön. Inriktningen bör därför vara att ge kommunerna ett
övergripande ansvar för differentieringen.” 25
Samtidigt som kommunerna föreslås får ökat inflytande över sin
planering i strandskyddade områden anser regeringen att allmän23 Boverket, Strandskydd - en vägledning för planering och prövning,
Handbok 2009:4, 2009 Karlskrona: Boverket
24 Regeringskansliet, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, Prop. 2008/09:119, 2008 Stockholm: Regeringskansliet
25 Regeringskansliet, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, Prop. 2008/09:119, 2008 Stockholm: Regeringskansliet. sid 33
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hetens och miljö- och friluftsorganisationers insyn och deltagande
vid planeringen är viktig. Boende, allmänheten och tidigare nämnda
organisationer skall kunna ha möjligheten att deltaga och även kunna
bidraga med sin kunskap om områdena, dels vad gäller naturen i sig
men även kring frågor som handlar om rekreation.26
•

”Nybyggnation i övriga delar av landet begränsas genom tydligare och stärkta regler och en restriktiv tillämpning”
Regeringen anser att det finns ett behov av att skapa en mer enhetlig och sammanhållen tillämpning av strandskyddet. Detta ska ske
genom att reglerna i strandskyddet skärps och förtydligas samt även
att vägledningen och tillsynen av regelverket förbättras. Regeringens
mål är att begränsa och i viss mån hejda den byggnation av kusterna
som sker i södra Sverige. Reglerna kring dispensgivande från och
upphävande av strandskyddet bör förtydligas och de anser även att
det behöver ske en förändring av strandskyddets syften och bibehållandet av en fri passage för allmänheten närmast strandlinjen. Med
det ansvar som läggs på kommunerna i och med differentieringen av
strandskyddet följer även ett ökat ansvar för dem att följa regelverket
korrekt, samtidigt som regelverket skärps, krävs det att kommunerna
och länsstyrelserna bättrar sig vad det gäller dispensgivande från och
upphävande av samt tillsyn av strandskyddet. Kompetensen hos kommunerna behöver stärkas i frågor kring de biologiska värdena i strandområden och länsstyrelsernas roll som granskare av kommunala
planer och bevakare av de statliga intressena.27
•

”Ökat lokalt och regionalt inflytande”

26 Regeringskansliet, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, Prop. 2008/09:119, 2008 Stockholm: Regeringskansliet
27 Regeringskansliet, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, Prop. 2008/09:119, 2008 Stockholm: Regeringskansliet

Samordningen mellan strandskyddet och plan- och bygglagen
fungerar inte. En kommun kan välja att godkänna en detaljplan som
förutsätter att strandskyddet skall upphävas utan att länsstyrelsen
ännu har fattat beslut i frågan. Om länsstyrelsen då väljer att ej upphäva strandskyddet finns risken att fastigheter har fått byggrätter
utan att strandskyddet har upphävts. Dessa fastigheter kan då inte
bebyggas. För att underlätta och skapa en bättre koppling mellan
plan- och bygglagen och miljöbalken och indirekt strandskyddsbestämmelserna föreslår regeringen att kommunerna skall i betydligt
större utsträckning besluta om upphävande av strandskyddet i samband med kommunal planering. Många kommuner beslutar redan
idag om dispensgivning från strandskyddet, och därav besitter de
kunskap inom ämnet. De kommuner som beslutar om dispensfrågor
gör detta idag efter delegation från länsstyrelsen. Det som krävs för
att uppnå en hållbar tillämpning av strandskyddsbestämmelserna är
att åtgärder sätts in med bl.a. utbildningsinsatser och förbättrad vägledning till Sveriges kommuner. Vissa ärenden som behandlar frågor
om dispens från och upphävande av strandskyddet skall fortfarande
ligga kvar hos länsstyrelserna.28
•

”Effektivare prövning genom att samordna miljöbalken och planoch bygglagen”
Problemet med att Plan- och bygglagen och Miljöbalken inte är
samordnade är stora. Detta problem har uppmärksammats av både
PBL- kommittén och Miljöbalkskommittén, som i flera av deras betänkanden har kommit fram till att en samordning av dessa två lagar bör
ske. De har även kommit fram till att samordningen bör ske successivt
och i stegvisa reformer, då samordningsproblematiken är komplex.
I slutbetänkandet från PBL-kommittén ( Får jag lov? Om planering
28 Regeringskansliet, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, Prop. 2008/09:119, 2008 Stockholm: Regeringskansliet
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och byggande, SOU 2005:77) kom kommittén fram till förslaget att
överprövning av planärenden enligt plan- och bygglagen, med vissa
undantag förs över från att prövas av regeringen till en prövning av
miljödomstolarna. Dock ska ärenden som kan bli föremål för så kallad
laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900) fortsättningsvis överprövas av länsstyrelserna. Om ärendet överklagas ska
det prövas av miljödomstolarna. PBL- kommittén lägger även fram
förslaget om att det i plan- och bygglagen införs bestämmelser om
strandskyddsfrågan så att, strandskyddet måste prövas innan kommunen beslutar om att anta en detaljplan eller lämna bygglov när ett
strandskyddat område berörs.
Genom att låta kommunerna ta ett större ansvar kring strandskyddsfrågor genom att föra in dessa frågor i den kommunala planeringen
bör resultatet bli en effektivare hantering och snabbare process kring
angelägna samhällsprojekt. Det är viktigt att samordna plan- och bygglagen med miljöbalken för att uppnå en effektiv och bättre prövning
och efterlevnad av strandskyddslagstiftningen.29

29 Regeringskansliet, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, Prop. 2008/09:119, 2008 Stockholm: Regeringskansliet.
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5. NATURVÅRDSVERKETS RAPPORT
Regeringen uppdrog år 2001 åt Naturvårdsverket att kartlägga,
utreda och analysera den rådande strandskyddslagstiftningen. Naturvårdsverket skulle även utreda de förutsättningar som fanns för eventuella lättnader samt skärpningar av lagstiftningen.
I april 2002 kom Naturvårdsverkets rapport ”Kartläggning m.m. av
Strandskyddsbestämmelserna, rapport 5185”. Genom enkätundersökningar till länsstyrelserna och genomgång av dispensbeslut kom
Naturvårdsverket fram till att tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna inte ledde till att dess långsiktiga mål skulle komma att
uppfyllas.30
Naturvårdsverket valde i sitt arbete att ha bevarande av syftena i
strandskyddsbestämmelserna som utgångspunkt. Naturvårdsverket
motiverar denna utgångspunkt med att det är viktigt att skyddet
forstätter som tidigare för att kommande generationer ska få samma
möjlighet till friluftsliv och naturvård som vi har idag.
Kartläggningen över tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna
som Naturvårdsverket genomförde visade på stora brister. Främst ansåg Naturvårdsverket att detta berodde på komplicerade regler som
var svåra att tillämpa och ett alltför stelt regelverk som inte tog hänsyn till olika regionala förutsättningar. Naturvårdsverket ansåg inte
heller i rapporten att de allra minsta sjöarna och vattendragen borde
omfattas av det generella strandskyddet. Naturvårdsverket ansåg att
30 Naturvårdsverket: Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, rapport 5185, 2002 Stockholm: Naturvårdsverket

länsstyrelsen borde ha möjligheten att kunna gå in och besluta om att
återinföra strandskydd i sådana ärenden, om dessa sjöar och vattendrag kan vara viktiga för djur- och växtlivet.31
För att trygga strandskyddsbestämmelsernas syften föreslog Naturvårdsverket att länsstyrelserna skulle ges möjligheten att få inrätta ett
starkare skydd i vissa områden. Naturvårdsverket föreslog att länsstyrelserna skulle få tre år på sig att inventera och utreda vilka områden som skulle beläggas med starkare skydd.
Naturvårdsverket föreslog även att det i vissa områden skulle kunna
ske lättnader i strandskyddsbestämmelserna, för att kunna gynna
lokal eller regional utveckling. Dessa områden skulle vara samma
som de områden som benämns som ”mål- 1 områden” enligt EU:s
strukturfond. Benämningen fanns från år 2000 fram tills att den
slopades år 2006. Ett ”mål- 1 område” definierades genom att det
hade 75 % lägre BNP än EU genomsnittet samt att det hade upptill 8
invånare per kvadratkilometer. Enligt förslaget skulle dessa lättnader
ske genom att genom detaljplaneläggning och skulle inte vara möjliga
att genomföra i områden som är av särskild betydelse för friluftslivet
eller naturvården. Ett annat krav som Naturvårdsverket la fram i rapporten var att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken skulle visa på att de förutsättningar som krävdes var uppfyllda.32

31 Naturvårdsverket: Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, rapport 5185, 2002 Stockholm: Naturvårdsverket
32 Naturvårdsverket: Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, rapport 5185, 2002 Stockholm: Naturvårdsverket
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Naturvårdsverket föreslog i sin rapport att strandskyddet skulle delas
upp i tre skyddsnivåer:
• Det rådande strandskyddet om normalt 100 meter, med möjlighet
att utvidgas till 300 meter skulle kvarstå. För att söka dispens skall
särskilda skäl föreligga. Här föreslogs reglerna bli tydligare.
•

•

I områden som är i behov av regional utveckling där exploateringstrycket är lågt och uppfyller de kriterier som gäller för EU:s
strukturfond som mål- 1 områden. För att få lätta på strandskyddet skall en detaljplan finnas tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. I detaljplanen
skall förordnade om upphävande finnas med och preciseras. I
miljökonsekvensbeskrivningen skall det framgå att alla förutsättningarna för att få upphäva strandskyddet är uppfyllda.
En möjlighet för länsstyrelserna att skärpa strandskyddet
föreslogs. Detta skall ge länsstyrelserna möjlighet att kunna trygga
områden där strandskyddsbestämmelsernas syften är hotade.
Områden som är aktuella för denna nya reglering är områden
med riksintresse för friluftslivet och naturvården samt områden
som är utsatta för ett kraftigt exploateringstryck, exempelvis områden som ligger nära en tätort. I dessa områden skall det krävas
synnerliga skäl för dispens.33

Naturvårdsverket redovisade i sin rapport hur de problem som de
fann under sin granskning och kartläggning av strandskyddsbestämmelserna och tillämpningen av dessa skulle kunna lösas. De tog även
upp vilka konsekvenser deras lösningar kunde komma att få. I följande kapitel kommer en redovisning av detta.
33 Naturvårdsverket: Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, rapport 5185, 2002 Stockholm: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket föreslog att de minsta sjöarna och vattendragen
skulle undantas från det generella strandskyddet. De sjöar och vattendrag som föreslogs undantas var sjöar med en areal mindre än 0,5
hektar och vattendrag med en bredd under en meter. Dessa sjöar och
vattendrag har ofta en liten betydelse för friluftslivet men kan dock
ha stor betydelse för naturvården. Därför föreslogs att länsstyrelsen
skulle ges möjligheten att kunna gå in och införa strandskydd där de
kunde komma att bedöma att det fanns ett särskilt skäl för att skydda
vattendraget, sjön och omgivningarna.
För vattendrag mellan 1 till 6 meter i bredd föreslogs att strandskyddet skulle minskas till 50 meter. Detta för att det oftast inte behövs
bredare strandområde för att strandskyddsbestämmelsernas syften
skall tryggas, om vattendragen inte är större. Samtidigt underlättar
detta arbetet med kartor och kartering då 50 meter går att identifiera
på den digitala kartan.
Dessa förändringar föreslogs för att skapa en mer flexibel och lättförstådd lagstiftning.
Konsekvenserna av att undanta vissa sjöar och vattendrag helt från
strandskyddet, samt att minska ner på strandskyddet för vattendrag
mellan 1- 6 meter skulle leda till att Sveriges strandskyddade areal
kom att minska. Även vissa biotopers skydd mot exploatering skulle
komma att försvinna. Därför skulle ett bättre underlag för beslut
behövas.34

34 Naturvårdsverket: Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, rapport 5185, 2002 Stockholm: Naturvårdsverket
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Vidare föreslog Naturvårdsverket att det skulle bli möjligt för länsstyrelserna att under speciella förhållanden undanta områden från
strandskyddet för att stimulera den regionala utvecklingen. Detta
föreslogs endast få tillämpas i följande län: Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, samt följande kommuner: Ljusdals, Malung, Orsa, Vansbro, Mora och Torsby.
Naturvårdsvekets förslag innebar att strandskyddet i de ovannämnda
länen och kommunerna kunde upphävas för områden som skulle
ingå i detaljplan enligt Plan- och bygglagen (1987:10), dock skulle
det krävas att detaljplanen avsåg byggnad eller anläggning som kom
att främja den regionala eller lokala utvecklingen. Därtill skulle en
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken tas fram för att
visa att:
•

”Förordnandet får endast omfatta den del av detaljplaneområdet
som behövs för att uppnå syftet med förordnandet,

•

i de områden inom detaljplan där strandskyddet upphävs ska om
möjligt finnas en fri passage för allmänheten mellan strandlinjen
och den planerade bebyggelsen eller anläggningarna,

•

förordnandet får inte medföra väsentlig försämring av livsvillkoren för djur- eller växtarter som finns upptagna i den förteckning
som Naturvårdsverket fastställt över rödlistade arter i Sverige
eller som annars är särskilt skyddsvärda och

•

förordnandet får inte medföra att allmänheten hindras eller
avhålls från att beträda ett område som har särskild betydelse
förfriluftslivet” 7 kap. 15a §.35

35 Naturvårdsverket: Kartläggning m.m. av strandskyddsbestäm-

Citatet ovan är hämtat ur Naturvårdsverkets föreslagna paragraf 15 a
§, som skulle återfinnas under det 7 kapitlet miljöbalken.
För att minska på antalet dispenser från områden som redan är ianspråktagna för bebyggelse m.m. och där miljönyttan inte är speciellt
stor föreslog Naturvårdsverket att länsstyrelserna skulle kunna ges
rätten att inom vissa områden föreskriva att dispenser inte behövde
sökas för vissa komplementbyggnader. Det skulle dock krävas att
komplementbyggnaderna uppfördes inom fastställd tomtmark och
att detta inte kom att störa ett allemansrättsligt område.36
För att minska den kraftiga exploateringen av kusterna som skett i
södra Sverige föreslog Naturvårdsverket att länsstyrelserna skulle
ges möjlighet att inom vissa områden införa en förordning, där det
skulle krävas synnerliga skäl för att få ansöka om dispens, istället för
särskilda skäl. Detta för att trygga att strandskyddsbestämmelsernas
syften skulle efterlevas. Naturvårdsverket föreslog att länsstyrelserna
skulle få tre år på sig efter eventuellt antagande av nya strandskyddsbestämmelser att ta fram dessa områden och redovisa dem till
regeringen.37
I och med att strandskyddsbestämmelsernas syfte utvidgades 1994
till att även gälla, bevarandet av goda livsvillkor på land och i vattnet
för djur- och växtlivet, föreslog Naturvårdsverket att när detaljplaner
melserna, rapport 5185, 2002 Stockholm: Naturvårdsverket. bilaga 2
sid. 3
36 Naturvårdsverket: Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, rapport 5185, 2002 Stockholm: Naturvårdsverket
37 Naturvårdsverket: Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, rapport 5185, 2002 Stockholm: Naturvårdsverket
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där strandskyddet är upphävt, ändras eller ersätts skulle upphävandet av strandskyddet i planen omprövas för att få ett nytt beslut där
beslutet såg till båda syftena i strandskyddsbestämmelserna.38
I de fall där strandskyddet upphävs i detaljplan föreslog Naturvårdsverket att det alltid skulle lämnas fri passage längs med strandkanten
för allmänheten om det var möjligt. Detta för att säkra allmänhetens
tillgång till våra stränder samt att begränsa byggnation helt nära vattnet. Vidare föreslogs att det skulle införas anmälningsplikt för komplementbyggnader inom de areella näringarna (jordbruk, skogsbruk,
rennäringen och fisket), som uppfördes inom strandskyddat område.
Detta för att ge myndigheterna bättre kontroll.
Dispensärenden beträffande nationalparker, statliga naturreservat
samt Natura2000 områden föreslogs i framtiden hanteras av länsstyrelserna. Sådana ärenden har på delegation från länsstyrelserna
kunnat hanteras av kommunerna, men för att skapa en mer enhetlig handläggning och bättre samordning föreslog Naturvårdsverket
denna förändring.39
Naturvårdsverket ville ta bort möjligheterna att uppföra enklare fritidshus bebyggelse i kustområden enligt Miljöbalkens 4 kap. 4 § nära
de stora tätorterna. De ansåg att deras förslag inte skulle medföra
några större konsekvenser för allmänheten. Naturvårdsverket menade att gällande lagstiftning försvårade för myndigheterna att inta
en restriktiv hållning i ärenden gällande detta.40
38 Naturvårdsverket: Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, rapport 5185, 2002 Stockholm: Naturvårdsverket
39 Naturvårdsverket: Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, rapport 5185, 2002 Stockholm: Naturvårdsverket
40 Naturvårdsverket: Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, rapport 5185, 2002 Stockholm: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ville se en bättre samordning av fastighetsbildningslagen, plan- och bygglagen, väglagen, järnvägslagen samt övriga
lagar som gäller infrastruktur. Detta för att minska antalet utdragna
processer och kostnader, samt att skapa en större tydlighet i processer och skapa en bättre överblick över ärendenas beredning. De lyfter
fram problematiken med att frågan om dispens från strandskyddet
kommer in alldeles försent i förhållande till andra tillståndsprövningar
enligt andra lagar. Detta har lett till att prövningen om upphävande
av, eller dispensgivande, från strandskyddet i många fall inte fyller
någon funktion. De ville se att strandskyddet prövades innan något
ärende prövades enligt ovannämnda speciallagar. Eller att prövningen
av strandskyddet kom in tidigare i beslutsprocessen. Naturvårdsverket valde att inte lämna några nya lagförslag om detta och hänvisade till de utredningar som pågick angående ny Plan- och bygglag, fastighetsbildningslag samt väglag. De ansåg att det var viktigt
att i dessa utredningar klargöra möjligheten att samordna de olika
beslutsprocesserna. Detta för att klargöra hur en prövning av strandskyddsbestämmelserna skulle samordnas med övriga prövningar enligt
de speciallagarna.41
Deras konkreta förslag var att fastighetsbildningslagen ändrades
så att dispens från strandskyddsbestämmelserna prövades innan
fastighetsbildningen prövades. Även att dispensgivandet och upphävandet av strandskyddet prövades innan förhandsbesked om bygglov,
bygglov samt samråd vid utarbetande av detaljplan skedde. Naturvårdsverket föreslog att detta skulle lösas genom ett förtydligande av
Plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen. Vid projektering av
infrastruktur, exempelvis vägar och järnvägar skulle frågan angående
strandskydd vara löst innan en miljökonsekvensbeskrivning för pro41 Naturvårdsverket: Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, rapport 5185, 2002 Stockholm: Naturvårdsverket
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jektet blir godkänd.42
Naturvårdsverket föreslog i sin rapport att länsstyrelserna skulle:
• Kartera de områden som skulle innefattas av ett starkare strandskydd och där det skulle krävas synnerliga skäl för att få dispens
från strandskyddet. Dessa områden skulle redovisas till regeringen tre år efter att de nya strandskyddsbestämmelserna börjat
gälla.
•

Se över sin tillsyn av strandskyddet och ta fram vilka områden
som bör prioriteras.

•

Se över delegationsbesluten till kommunerna för dispensgivning. Ett år efter att de nya strandskyddsbestämmelserna börjat
gälla fråntas kommunernas delegation för Natura2000 områden,
nationalparker samt statliga naturreservat.43

De föreslog även att ordningen för överprövningen av strandskyddsbestämmelserna skulle ändras. Detta för att Naturvårdsverket
inte ansåg att det var bra att både vara granskande myndighet för
alla strandskyddsbeslut, samtidigt som det var deras huvudansvar
att överklaga. Naturvårdsverket föreslog att länsstyrelserna skulle få
huvudansvaret för att överklaga kommunernas beslut till miljödomstolarna.44
42 Naturvårdsverket: Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, rapport 5185, 2002 Stockholm: Naturvårdsverket
43 Naturvårdsverket: Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, rapport 5185, 2002 Stockholm: Naturvårdsverket
44 Naturvårdsverket: Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, rapport 5185, 2002 Stockholm: Naturvårdsverket
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6. PLANEN
6.1 Förutsättningar

i bättre skick än andra. Men även arbetsvagnar och mindre skjul finns
utmed strandkanten. Trafikmängden är väldigt liten inom området
och främst koncentrerad till de västra delarna av området. Åvägen är i
dagsläget smal och i dåligt skick.

Området är beläget i Åhus utmed Helge ås södra strand cirka en kilometer väster ut från dess mynning i Östersjön. Området har utpekats
av Kristianstad kommun som ett utredningsområde för flerbostadshus. Kristianstad kommun föreslår att området närmast vattnet skall
utformas till en småbåtshamn, med möjlighet till serveringar. Den
befintliga fiskehamnen samt båtuppställningsplatsen föreslås flytta
österut närmre Helge ås mynning. En ny bro över Helge å har föreslagits, detta för att skapa en genare väg till centrum samt avlasta den
befintliga bron över Helge å.
Området begränsas i söder av Äspets naturreservat som även är ett
Natura2000 område med riksintresse för naturvård. Längs med Helge
ås norra strand ligger Åhus hamn med ett flertal industriföretag. I
och med detta finns det ett antal riskområden för gastankar. De östra
delarna av planområdet kan komma att vara inom riskzonen.
6.2 Inventering av området
Områdets yta på land är sju hektar och ca 0,4 hektar stort till vattenytan. Området är uppdelat genom Åvägens dragning genom det. Norr
om Åvägen är landskapet flackt och öppet. Längs med strandzonen
växer olika arter av lövträd. Mellan strandzonen och Åvägen är det
äng. Ängen övergår sedan till att i de västra delarna av området bli
båtuppställningsplats. Inom båtuppställningsplatsen består marken
av hårdgjorda ytor. Norr om Åvägen är vegetationen betydligt mycket
tätare. Främst består vegetationen av Tallar.
Inom området finns ett bestånd av mindre bodar och små hus. En del
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6.3 Planförslaget

allmän platsmark.

Genom att strandzonen längs med Helge å redan är ianspråktagen
av verksamheter och byggnader inom området, saknar stora delar av
området betydelse för strandskyddsbestämmelsernas syften. Detta är
en av anledningarna till att området är aktuellt för att detaljplaneras.
För att förbättra trafiksituationen på Äspet har kommunen utträtt
olika dragningar av en bro över Helge å. Ett av bro alternativen finns
inom planområdet och därav skapades ett användningsområde för
bro med beteckningen W. Användningsområdena för bostäder placerades mestadels söder om Åvägen för att bevara så mycket som
möjligt av strandskyddet i de delar där strandzonen var bevarad.

Genom att fri passage lämnas kan strandskyddsbestämmelsernas
syften om att ”bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet” samt
”trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv” tryggas.

Det viktigaste vid detaljplanering i områden där strandskyddet upphävs är att garantera den fria strandzonen för allmänheten och
djur- och växtlivet. I denna detaljplanen garanteras detta genom att
området närmast strandzonen planläggs som naturmark med beteckningen, NATUR, och som småbåtshamn med beteckningen WV där
marken är prick markerad vilket innebär att den inte får bebyggas,
marken inom småbåtshamnen märks även med X, vilket innebär att
marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. Minst
10 meter från strandkanten finns det möjlighet att uppföra ett antal
bodar för redskap till fiske och båtliv. Detta görs för att bevara den
lokala byggtradition som de nuvarande bodarna och skjulen berättar.

Vid en eventuell realisering av planförslaget bör en behovsbedömning av vilka konsekvenser upphävandet av strandskyddet inom området skulle kunna leda till för de allmänna intressena. I bedömningen
skulle det tas i beaktande om området hyser hotade djur- och växtarter, naturtyper, samt om det inom området finns anläggningar för
friluftslivet vidare skulle även mängden allmän tillgängliga stränder i
närområdet utredas.
Trafikmängden är väldigt liten inom området och främst koncentrerad till de västra delarna av området. Åvägen är i dagsläget smal och
i dåligt skick. För att klara av en större trafikmängd breddas därför
Åvägen i förslaget.

Öster om småbåtshamnen övergår markanvändningen till natur,
vilket är allmän platsmark. Landskapet i området är flackt och därav
var det viktigt att den fria passagen anpassas till det. Användningsområdet för småbåtshamn delas ungefär i mitten av ett användningsområde som tillåter att en bro för uppföras över ån. På land övergår
det användningsområdet till lokalgata, vilket även innebär att det är
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7. DISKUSSION
Behovet av att förändra strandskyddsbestämmelserna framkommer
tydligt i både Naturvårdsverkets skrift och i regeringens proposition.
Problematiken med en alltför stel lagstiftning och bristen på hänsyn
till de regionala och lokala förutsättningarna anser båda parter är en
viktig orsak. Den dåliga tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna ses som ett allvarligt hot mot dess syften.
Regeringen ville se en större och bättre koppling mellan Miljöbalken
och Plan- och bygglagen för att skapa en bättre rättstillämpning vid
strandskyddsfrågor. Naturvårdsverket ansåg också att kopplingen
mellan miljöbalken och Plan- och bygglagen behövdes förbättras för
att skapa en bättre och säkrare rättstillämpning.
Båda parter pekar ut den hårda exploateringen av landets södra
kustområden som det allvarligaste hotet mot strandskyddsbestämmelsernas syften. Båda parter föreslår en hårdare reglering i dessa
områden samt att lättnader införs i områden där exploateringstrycket
är lågt och tillgången på stränder är goda. Här skiljer sig dock förslagen åt. Naturvårdsverket föreslog att möjligheten till att använda sig
av strand nära områden för landsbygdsutveckling endast skulle få ske
i de områden som EU benämnde som mål- 1 områden mellan år 2000
och 2006. Regeringens förslag, det som kom att bli gällande är betydligt mer odefinierat. I den gällande lagen finns det begränsningar
utmed kusten och vid ett flertal större sjöar vid planering av områden
för landbygdsutveckling i strand nära lägen. I övrigt är det upp till
kommunerna att i sina översiktsplaner peka ut sådana områden.
Dock krävs det att områdena prövas mot strandskyddsbestämmelsernas syften och enligt lagstiftningen.

Naturvårdsverkets förslag att dela upp strandskyddet i tre olika skyddsnivåer och att undanta de minsta sjöarna och vattendragen från
strandskyddsbestämmelserna finns inte helt med i den nya lagstiftningen. Regeringen behöll i de nya bestämmelserna det generella
strandskyddet för alla vattendrag och sjöar, även de minsta. Det
finns i båda förslagen samt i de nuvarande strandskyddsbestämmelserna möjligheten att peka ut områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen samt en restriktivare syn på byggnation i redan
hårt exploaterade områden. Den fria passagen som alltid skall lämnas
mellan strandkanten och den planerade byggnaden eller anläggningen i den mån det är möjligt finns även med i bådas förslag.
I de nya strandskyddsbestämmelserna finns det nu tydligt preciserat
vad som gäller när en detaljplan skall tas fram. Kommunen har fått
ansvaret att pröva merparten av de upphävanden av, och dispensgivande från strandskyddet som blir aktuella vid detaljplanering av områden som ligger inom strandskyddat område. Skälen för att kunna
upphäva strandskyddet har även preciserats i strandskyddsbestämmelserna. Det har, genom att skälen preciserats, blivit tydligare vad
som krävs för att en kommun skall kunna upphäva eller ge dispens
från strandskyddet. I och med att det inte är möjligt att utnyttja redan
hårt exploaterade kustzoner för landsbygdsutveckling stärks skyddet
för dessa ännu mer. I de områden där strandskyddet upphävs eller
där dispens från det ges skall det alltid lämnas fri passage mellan
bebyggelsen, anläggningen och strandzonen. Det gör att strandskyddet i dessa områden inte helt upphävs. Endast i undantagsfall där det
krävs att byggnaden eller anläggningen skall ha kontakt med vattnet
får den fria passagen frånses.
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Vid upphävande av och dispensgivande från strandskyddet skall
det alltid prövas mot hur strandskyddsbestämmelsernas syften kan
komma att påverkas. Skulle syftena komma att påverkas på ett oaAceptabelt sätt skall dispens inte ges eller upphävandet godkännas.
Det är här viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv samt att vid prövningen även sätta in dispensgivandet eller upphävandet av strandskyddet i ett större geografiskt perspektiv. En konsekvensbedömning bör
tas fram för att tydligt redovisa vilka följder dispens givandet eller
upphävandet kan ge.
Strandskyddsbestämmelsernas syften tar stor beaktning till de
allmänna intressena. Det är av allmänt intresse att goda livsvillkor för
djur- och växtlivet finns samt att det finns förutsättningar för allmänhetens friluftsliv. Genom lagstiftningen ska fri passage lämnas i området närmast strandkanten, varför det har blivit svårare att helt ta bort
strandskyddet. Där igenom har strandskyddet stärkts, vilket kan ses
som en vinst ur de allmänna intressenas synvinkel.

inte är utsatta för ett högt exploateringstryck, men som samtidigt inte
skulle ses som landsbygdsområden. Författaren frågar sig om dessa
områden ändå kan exploateras och planläggas som områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen?
De särskilda skäl, som nu finns preciserade i strandskyddsbestämmelserna, som måste finnas för att en kommun skall kunna upphäva
strandskyddet i ett område, kommer troligen att leda till att kommunerna kommer att följa lagstiftningen bättre. Det blir även lättare
tidigare att se vilka områden som kan vara aktuella för detaljplanering
i strandskyddade områden
Min slutsats av arbetet är att det i båda förslagen finns positiva och
negativa aspekter, men att det i detaljplaneringsärenden har blivit
betydligt tydligare hur planen bör utformas, samt vilka områden som
får tas i anspråk. Samtidigt anser jag att det råder stor oklarhet vilka
områden som kan användas för landsbygdsutveckling.

Författaren anser att det är intressant att uppmärksamma de skillnader mellan förslagen, angående i vilka områden planering för
landsbygdsutveckling i strandnära områden får ske. Naturvårdsverket
föreslog att det generellt skulle vara i det som EU:s strukturfond valt
att kalla ”mål- 1 områden”. Benämningen fanns från år 2000 fram tills
att den slopades år 2006. Ett ”mål- 1 område” definierades genom
att det hade 75 % lägre BNP än EU genomsnittet samt att det hade
upptill 8 invånare per kvadratkilometer. Regeringen har dock valt att
inte ge någon tydligare definition vad som krävs för att en kommun
skall kunna peka ut ett område för landsbygdsutveckling mer än att
det skall ha ett lågt exploateringstryck och att tillgången på stränder
är goda. Frågan som kvarstår är hur stort utredningsområde kommunerna behöver presentera. Många kommuner har områden som idag
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