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Abstract 
Shore protection is a subject that concerns many people; it is very popular to live by the sea.  
In shoreline areas (within 100 meters from the shoreline) there are several restrictions 
concerning for example construction of new buildings or changing the use of existing ones 
(SFS 1998:808). The purpose of the law is to protect vulnerable species and give people the 
same opportunity to visit the beautiful areas along the shorelines.  
  
In the year 2009, the law concerning shore protection was changed. One of the most important 
changes was that the municipality got the authority to decide on dispensation from the shore 
protection rules. Before 2009 it was the county administrative board that made these decisions 
(Naturvårdsverket och Boverket, 2009. p.13). To get dispensation some certain conditions 
have to be met. However, the purpose of the shore protection rules may not be affected 
(Naturvårdsverket och Boverket, 2009. p.34-35.). The county administrative board got a new 
authority concerning shore protection: to look over and if necessary review the decisions 
made by the municipalities (Naturvårdsverket och Boverket, 2009. p. 13). This means that the 
county administrative board oversees that the municipalities are interpreting the law correctly.  
 

The purpose of this essay is to study how common it is that the county administrative board 
reviews decisions made by the municipalities, and how often they actually change the 
decisions. It is also interesting to look at the office turnaround time, how many weeks it takes 
for the county administrative board to review a case.  

 

There is a big difference between the counties concerning how many decisions are reviewed 
and changed. I interviewed employees at the counties with the most reviews, to see what 
factors influenced the statistics collected by Naturvårdsverket. I found a number of interesting 
factors, for example the character of the cases, how strict the county administrative board 
interprets the law and the quality of the decisions from the municipalities.  

 
To get some information on the office turnaround time, I sent an e-mail questionnaire to all 
the county administrative boards. In many cases the times for processing are less than 3 
months, but for some counties the office turnaround time can be up to 12 months. What does 
this mean to the person who is hoping to get dispensation? Is it fair to let him or her wait a 
year after getting a provisional, positive, decision from the municipality? This can be 
compared to the new rules that were established in the new construction legislation this year 
(SFS 2010:900). The new rules regulate that the office turnaround time for a case concerning 
permission to build is limited to 10 weeks.  
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Sammanfattning 
 
Strandskydd berör många då det är populärt att bygga och vistas vid vatten. Reglerna kring 
strandskydd finns i 7 kap. Miljöbalken. Det generella strandskyddet innebär ett förbud mot att 
uppföra nya byggnader eller ändra byggnaders användning1 inom 100 m från strandlinjen, 
både vid havet och mindre vattendrag. Det är inte heller tillåtet att utföra större 
grävningsarbeten eller något annat som väsentligen påverkar livsvillkoren för djur och växter 
vid strandlinjen. 
 
Då strandskyddsfrågan under många år diskuterats och debatterats, genomfördes år 2009 en 
lagändring som innebar flera förändringar. En viktig nyhet i och med lagändringen är att 
kommunerna numera har i uppgift att besluta om strandskyddsdispenser, tidigare var det 
länsstyrelsen som hade det ansvaret (Naturvårdsverket och Boverket, 2009. s. 13). Vissa 
kommuner hade redan tidigare delegation för att besluta om strandskyddsdispenser, medan 
andra inte hade det. Dispens från strandskyddet kan lämnas om vissa, lagstadgade skäl är 
infriade och strandskyddets syften inte motverkas (Naturvårdsverket och Boverket, 2009. s. 
34-35). 
 
Länsstyrelsens roll i och med lagändringen blev, förutom att besluta om dispenser i vissa 
skyddade naturområden, även att granska och besluta om att eventuellt överpröva 
kommunernas dispenser (Naturvårdsverket och Boverket, 2009. s. 13). Detta innebär en typ 
av två-stegssystem där länsstyrelsen kontrollerar att kommunerna tillämpar lagstiftningen på 
ett korrekt sätt. Kommunerna skickar alla dispenser vidare och inom tre veckor från att 
ärendena inkommit till länsstyrelsen ska de sedan besluta om överprövning ska ske eller inte. 
Överprövning blir aktuell om skäl för dispens inte finns eller om brister i kommunens 
hantering kan misstänkas ha påverkat utgången av ärendet.  
 
Syftet med den här uppsatsen är att studera hur många strandskyddsdispenser länsstyrelserna 
överprövar, hur många som upphävs samt hur långa handläggningstiderna är för 
överprövningsärenden.  
 
Hur många ärenden som överprövas och upphävs varierar stort mellan de olika länen. I några 
län upphävdes alla beslut som överprövades under 2010, medan det i andra län endast var en 
mindre del av de överprövade besluten som sedan upphävdes. Vad detta beror på har jag inte 
vidare undersökt, men i vissa län verkar de anställda på länsstyrelsen överpröva ett beslut 
endast om de är i princip säkra på att de ska upphäva kommunens beslut, medan det i andra 
län överprövas många fler än vad som sedan upphävs.  

                                                 
1 Ändrad användning är endast förbjuden om det hindrar eller avhåller allmänheten från ett område, där den 
annars skulle ha fått färdas fritt. (7kap. 15 § 2p. Miljöbalken) 



 

 

I mitt arbete har jag varit i kontakt med anställda på länsstyrelserna i Norrbotten och Örebro, 
som är de två län med högst andel överprövade ärenden. Detta för att försöka få klarhet i vad 
som ligger bakom de höga siffrorna. Jag har kommit fram till ett antal faktorer som kan spela 
in, bl.a. kvalitén på kommunens beslut, vilken typ av ärenden det gäller och hur noggrann 
länsstyrelsen är i sin granskning och tillämpning av lagen.  
 
För att få en uppfattning om handläggningstiderna skickade jag en e-postenkät till samtliga 
länsstyrelser. I många fall är de genomsnittliga handläggningstiderna kortare än 3 månader, 
men i vissa län finns ärenden som är mer än 12 månader gamla. Det är intressant att se detta 
ur den sökandes perspektiv. Är det rimligt att få vänta upp till ett halvår eller till och mer ett 
år på ett myndighetsbeslut när man redan fått ett preliminärt besked om dispens från 
strandskyddet?  Som en jämförelse kan nämnas att ärendetiden för bygglovsärenden har 
begränsats till 10 veckor i nya Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord  
 

Den här kandidatuppsatsen motsvarar 15 hp och är skriven på Kungliga Tekniska Högskolan 
som en del av programmet civilingenjör samhällsbyggnad med inriktning mot mark- och 
fastighetsjuridik. Arbetet har utförts under senare delen av vårterminen 2011.  

Då jag i mitt arbete kontaktat anställda på samtliga länsstyrelser vill jag tacka alla som ställt 
upp och svarat tålmodigt på mina frågor, både via e-post, telefon och vid personliga 
intervjuer. Det har varit mycket intressant att höra olika funderingar och åsikter.  

Jag vill även tacka min handledare Eidar Lindgren för råd och tips under arbetets gång.  

 

Stockholm, maj 2011. 

Emelie Löfström 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Strandskydd är en fråga som berör och engagerar. Tillgången till Sveriges kuster och stränder 
är eftertraktad och många vill vistas och bygga vid vattnet. För att få bygga eller vidta vissa 
andra åtgärder inom ett område som omfattas av strandskydd krävs att man får dispens från 
strandskyddet. Ett beslut om dispens tas av länsstyrelsen eller kommunen i det aktuella 
området. Länsstyrelsen beslutar om dispens från strandskydd i sådana områden som skyddas 
enligt 7 kap. Miljöbalken, exempelvis naturreservat och nationalparker, samt när det handlar 
om försvarsanläggningar och byggande av allmän väg eller järnväg. Kommunerna får, sedan 
2009, besluta om dispenser i andra fall om det finns särskilda skäl.  
 
År 2009 ändrades lagstiftningen gällande strandskydd. En av flera viktiga nyheter är att 
länsstyrelsen nu har i uppgift att granska och eventuellt besluta om att överpröva 
kommunernas strandskyddsdispenser (Naturvårdsverket & Boverket, 2009, s. 13). 
Kommunerna ska därför skicka alla sådana beslut till länsstyrelsen. Länsstyrelsen är skyldig 
att inom tre veckor överpröva ett beslut om de misstänker att brister i handläggningen 
påverkat ärendets utgång eller om giltiga skäl för dispens inte finns (Naturvårdsverket & 
Boverket, 2009. s. 59). Att länsstyrelsen bestämmer sig för att överpröva en 
strandskyddsdispens behöver inte betyda att de sedan ändrar kommunens beslut.  
 
Innan lagändringen hade länsstyrelsen generell beslutanderätt om strandskyddsdispenser. I 
många fall hade dock länsstyrelsen delegerat till kommunerna att besluta i dessa frågor. En av 
anledningarna till att kommunerna nu fått huvudansvaret för strandskyddsdispenser är för att 
få till stånd en ökad samordning mellan beslut om strandskyddsdispenser och de övriga frågor 
som kommunen beslutar om enligt plan- och bygglagen, t.ex. bygglov och planer (Prop. 
2008/09:119 s. 46).  
 
Det var tidigare Naturvårdsverket som kontrollerade besluten om strandskyddsdispens och 
såg till att lagstiftningen efterlevdes. De hade dock begränsade resurser och för att få till stånd 
en mer enhetlig tillämpning av reglerna ansågs det mer lämpligt att införa det nya systemet 
där länsstyrelserna granskar och överprövar kommunernas beslut (Prop. 2008/09:119 s. 73). 
 
Eftersom det nu gått två år sedan lagändringen och införandet av länsstyrelsens nya roll som 
överprövande myndighet i de här frågorna tycker jag att det är intressant att titta närmare på 
hur arbetet på länsstyrelserna fungerat sedan 2009. När jag gjorde efterforskningar inför 
arbetet med kandidatuppsatsen insåg jag snart att inget liknande tidigare skrivits om 
länsstyrelsernas överprövning.    
 
Syftet med uppsatsen är att studera hur många beslut som överprövas, hur ofta länsstyrelserna 
upphäver kommunernas beslut samt hur långa länsstyrelsernas handläggningstider är för den 
här typen av ärenden. Innebär det nya systemet någon risk för att handläggningstiderna och 
därmed väntetiden för de sökande blir oacceptabelt långa?  

1.2  Metod och avgränsningar 

Inom ramen för mitt arbete har jag begränsat mig till att närmare undersöka hur många 
ärenden som överprövas, hur många som upphävs samt hur långa handläggningstiderna är.  
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Jag har kontaktat samtliga 21 länsstyrelser via e-post eller telefon för att få svar på ett antal 
frågor angående handläggningstiderna. I Stockholms län och Södermanlands län har jag även 
besökt respektive länsstyrelse för att få en bättre uppfattning om hur de arbetar med 
överprövning av kommunala strandskyddsdispenser och få en viss belysning av vilka skälen 
för överprövning är. Att besöka alla länsstyrelser hade dock inneburit allt för mycket restid för 
att rymmas inom de veckor jag arbetat med kandidatuppsatsen.  
 
Jag har vidare studerat den statistik Naturvårdsverket kommit med angående uppföljning av 
strandskyddsbeslut i Sverige 2010, samt tillgänglig litteratur och då framförallt propositionen 
2008/09:119 ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden”.  
 
Mitt arbete är inte tillräckligt omfattande för att fungera som enda underlag för slutsatser om 
hur länsstyrelsernas arbete med överprövning av strandskyddsdispenser fungerar. Jag har 
endast valt att fokusera på några specifika frågor gällande hur många ärenden som överprövas 
och upphävs samt hur långa handläggningstiderna brukar vara. Jag har inte granskat 
länsstyrelsens ärenden i sak och behandlar därför inte ”kvalitén” på länsstyrelsens beslut.  
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2. Vad är strandskydd? 

2.1 Kort om vad strandskyddet är 

Lagstiftningen om strandskyddet regleras i Miljöbalken 7 kap. 13-18 §§ samt 25-26 §§. 
Strandskyddsbestämmelserna innebär ett förbud mot att inom 100 meter från strandlinjen bl.a. 
uppföra nya byggnader, ändra byggnaders användning2 eller vidta vissa andra åtgärder.  
 
Strandskyddet omfattar både land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen åt bägge 
hållen vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen kan även besluta att utvidga strandskyddet 
till 300 meter om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Strandskyddet 
gäller inte bara vid Sveriges kuster, utan även vid sjöar, åar och andra vattendrag.   
 
Syftet med strandskyddet är att, i linje med den svenska allemansrätten, tillse att allmänheten 
har tillgång till Sveriges stränder samt att bibehålla goda livsvillkor för djur och växter som 
finns i den här typen av områden.  
 
Under förutsättning att vissa skäl är uppfyllda finns möjlighet för kommun eller länsstyrelse 
att ge dispens från strandskyddet. Vilka skälen är regleras i lagen (se även avsnitt om 
dispens). Ur förarbeten och praxis kan utläsas att myndigheterna bör vara restriktiva med att 
ge dispenser från strandskyddet (Prop. 2008/09:119 s. 29). 
 

2.2 Historik 

 
Redan på 1930-talet började en diskussion och förslag lämnades till riksdagen om att 
människor som bodde i städer och inte själva ägde någon mark borde garanteras tillgång till 
naturområden inte allt för långt ifrån bostaden (Lindgren, 2009.). Anledningen till 
diskussionen var att allt fler sommarstugor byggdes i kustområden runt städerna. På den här 
tiden fanns ingen lagstiftning gällande strandskydd. Under 1940-talet infördes bestämmelser i 
dåvarande byggnadslagen (1947:385) som gjorde det möjligt för länsstyrelsen att förbjuda 
bebyggelse i vissa områden även utanför städerna, t.ex. vid stränderna, om naturen i området 
ansågs skyddsvärd (Prop. 2008/09:119, s. 28.). 
 
En provisorisk strandlag (1950:639) infördes år 1950 och efter denna kom sedan strandlag 
(1952:382) år 1952. Redan i strandlagen 1952 fanns uttalat att strandskyddet skulle syfta till 
att värna om allemansrätten och friluftslivet (Prop. 2008/09:119, s. 36). Från och med 1964 
till 1999 reglerades strandskyddet i dåtidens naturvårdslag (Lindgren, 2009.). År 1975 
utvidgades strandskyddet till att gälla generellt i hela landet, inte bara som tidigare i de 
speciella områden som länsstyrelsen utsåg. Tidigare krävdes tillstånd endast i de områden 
som länsstyrelsen utsett, men 1975 skärptes lagen och det blev istället förbjudet att bygga i 
strandnära områden. Om särskilda skäl fanns kunde dispens från strandskyddet ges 
(Proposition 1974:166, s. 93). Även vid den här tidpunkten var det den expanderande 
sommarstugebebyggelsen längs med vattnet som var den främsta anledningen till att hårdare 
regler infördes (Proposition 2008/09:119, s. 28). År 1994 infördes som en del av 

                                                 
2 Ändrad användning är endast förbjuden om det hindrar eller avhåller allmänheten från ett område, där den 
annars skulle ha fått färdas fritt. (7kap. 15 § 2p. Miljöbalken) 
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strandskyddets syfte att skydda djur- och växtlivet. När naturvårdslagen upphävdes år 1999 
kom reglerna om strandskydd att omfattas av Miljöbalken.  
 
Efter många års diskussioner ändrades strandskyddsbestämmelserna i och med lagändringen 
2009. De generella strandskyddsbestämmelserna hade kritiserats bl.a. för att de inte var 
tillräckligt flexibla och inte tog någon hänsyn till de olika förhållanden som råder i olika delar 
av landet (Regeringskansliet, 2009.).  
 

2.3 Lagändringen 2009 

 
Allmänt om lagändringen 
 
I februari 2009 överlämnade regeringen propositionen ”Strandskyddet och utvecklingen av 
landsbygden” till riksdagen. Den gällde föreslagna ändringar i strandskyddslagstiftningen, 
vilka diskuterats under många år (Prop. 2008/09:119). 
 
Naturvårdsverket fick redan år 2001 i uppdrag av regeringen att se över 
strandskyddsbestämmelserna och reda ut vad följderna skulle bli om reglerna ändrades, 
antingen genom fler lättnader eller med skärpta strandskyddsregler (Prop. 2008/09:119, s. 27). 
I Naturvårdsverkets rapport som följde av utredningen kartlades vissa brister med den 
dåvarande strandskyddslagstiftningen. Problemen delades in i tre olika kategorier (Prop. 
2008/09:119 s. 32): 
 

1. Brister i hur de befintliga reglerna tillämpades vid tillsyn och prövning av 
strandskydd. 

2. Oklarheter i reglerna som gjorde det svårt att tillämpa dessa.  
3. Bristande legitimitet för lagstiftningen, bland annat för att samma regler gäller hela 

landet, oavsett hur stor del av strandområdena som tidigare tagits i anspråk.  
 
Vad gäller den första kategorin, brister i tillämpningen av reglerna vid tillsyn och prövning, 
såg man bl.a. brister i dispensbeslut, en allt för sporadisk tillsyn och att Naturvårdsverket 
överklagade väldigt få beslut (Prop. 2008/09:119, s. 32-33). Andra punkten innebar att man 
såg ett behov av tydligare riktlinjer för hur reglerna skulle tillämpas vid upphävande av 
strandskydd vid planläggning. Den bristande legitimiteten grundade sig i att strandskyddet är 
generellt utformat och att det innan lagändringen inte fanns någon möjlighet att anpassa 
dispensgivandet till de förutsättningar som finns i olika kommuner, exempelvis vad gäller 
grad av exploatering och tryck på ny bebyggelse 
 
Propositionen (2008/09:119) som följde ledde fram till en lagändring som trädde i kraft 2009 
med en rad förändringar. De viktigaste nyheterna som lagändringen medförde sammanfattas i 
Naturvårdsverkets och Boverkets skrift ”Strandskydd - en vägledning för planering och 
prövning” (Naturvårdsverket & Boverket, 2009. s. 12-13.);  
 
”De viktigaste nyheterna i strandskyddet är att: 
 
* Strandskyddet har stärkts genom att skälen för att ge dispens från eller upphäva 
strandskyddet i detaljplan har preciserats och att högexploaterade tätorts- och kustområden 
undantas från möjligheten till landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
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* Kommunerna får huvudansvaret för att besluta om dispenser och upphävande av 
strandskyddet i detaljplaner. 
 
* Kommunerna ska i översiktsplanen ange områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen där det vid dispensprövning eller upphävande får beaktas som ett särskilt skäl om 
åtgärden bidrar till att långsiktigt främja utvecklingen på landsbygden. I sådana områden ska 
en- och tvåbostadshus vid dispensprövning placeras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 
 
* Vid varje beslut om dispens eller upphävande av strandskyddet ska en fri passage lämnas 
för allmänheten och för att goda livsvillkor för djur- och växtliv ska bevaras. 
 
* Strandskyddet återinträder automatiskt när en detaljplan upphävs eller ändras. 
 
* Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets intressen vid kommunal planläggning och vid 
behov pröva kommunala beslut om upphävanden och dispenser.”  
 
Landsbygdsutveckling i strandnära områden - LIS 
 
Strandskyddslagstiftningen hade, som redan nämnts, länge varit omdiskuterad och debatterad. 
Det hade framförts kritik från mer glesbebyggda kommuner, där man ansett att strandskyddet 
är för strängt och borde anpassas efter de olika förhållanden som råder i olika kommuner. En 
viktig förändring i och med lagändringen 2009, var att möjligheten för kommuner att markera 
områden i översiktsplanen som ska vara så kallade ”områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära områden”, infördes. (Se första punkten ovan.) I dessa, så kallade LIS- områden, 
ska dispens från strandskyddet kunna ges (SFS 1998:808). Syftet med LIS-områden är att 
kunna stimulera utvecklingen i mer glesbebyggda områden, där det kan tillåtas viss 
bebyggelse vid vatten utan att strandskyddets syften motverkas. De åtgärder som kan komma 
i fråga för dispens kan t.ex. vara etablering av en turismanläggning som innebär nya 
arbetstillfällen och där närheten till stranden är en stor fördel för verksamheten 
(Naturvårdsverket & Boverket, 2009. s. 16-19). 
 

2.4 Dispens från strandskyddet och kommunernas ansvar 

 
I och med ovan nämnda lagändring kom alltså huvudansvaret för att besluta om 
strandskyddsdispenser att ligga på kommunerna. Tidigare var det länsstyrelsen som ansvarade 
för beslut gällande strandskyddsdispenser, även om ett stort antal kommuner i landet har haft 
delegerat till sig från länsstyrelsen att besluta i dessa frågor (Prop. 2008/09:119, s. 46). Innan 
lagändringen var Naturvårdsverket den myndighet som skulle kontrollera att 
strandskyddslagstiftningen efterlevdes och de hade också rätt att överklaga länsstyrelsernas 
beslut.  
 
Naturvårdsverket såg i sin granskning 2001 betydande brister i prövningen av 
strandskyddsdispenser (Prop. 2008/09:119, s. 27). Även de problem som fanns med 
tillämpningen av tidigare lagstiftning bedömdes vara en anledning till att kommunerna skulle 
få det huvudsakliga ansvaret för att besluta om strandskyddsdispenser (Prop. 2008/09:119, s. 
46). Den typen av frågor ansågs även ha en nära koppling till kommunernas uppgifter som 
gäller planläggning, bygglov m.m. Tanken var att det skulle vara mer effektivt om 
dispensbesluten kunde samordnas mer än tidigare med de beslut kommunen tar enligt plan- 
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och bygglagen. En annan fördel med att kommunerna fick beslutanderätt om 
strandskyddsdispenser var att kommunen ofta har bättre lokalkännedom än länsstyrelsen.  
 
Innan lagändringen var det inte ovanligt att kommunerna, i sina beslut om 
strandskyddsdispens, antingen angav felaktiga skäl som grund för dispens eller över huvud 
taget inte angav vilka skälen för dispens var (Prop. 2008/09:119, s. 53). 
 
För att bedömningen i dispensärenden skulle bli tydligare och mer enhetlig preciserades i 
lagen vilka skäl som finns för att kommunerna ska få ge dispens. Dessa anges nu i 7 kap. 18c 
§ Miljöbalken (Notisum, 2011.): 
 

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). 

 
Andra skäl än dessa får inte användas (Naturvårdsverket, 2011b). 
 
Det första skälet, att området redan är i anspråkstaget, innebär oftast att det finns en tydlig 
hemfridszon och eventuellt tomtplats runt en bostad, alternativt att det finns någon typ av 
verksamhet på platsen. Det avgörande är om allmänheten inte längre har tillgång till platsen.  
Detta är ett vanligt skäl för att enskilda söker dispens från strandskyddet hos kommunen, 
åtminstone i Stockholms län (Dominkovic, 2011.). 
 
Det andra skälet innebär inte att ett område per automatik bör beviljas dispens från 
strandskyddet om det är väl avskilt från stranden genom en väg eller annat (Naturvårdsverket, 
2011b.). Området kan vara av betydelse för allmänheten och växt- och djurlivet, t.ex. som 
rastplats, trots att det ligger avskilt.  
 
När det gäller det tredje skälet, anläggningar som måste ligga vid vattnet, bör kommunerna 
och länsstyrelserna vara restriktiva med dispens för enskilda hus eller anläggningar, 
exempelvis bryggor eller båthus, om det handlar om ett område som allmänheten har tillgång 
till. En fri passage måste lämnas (Naturvårdsverket, 2011b.).  
 
Det fjärde skälet kan vara aktuellt t.ex. i fråga om en hamnanläggning eller något annat som 
inte kan utvidgas någon annanstans än inom strandskyddat område. Ett angeläget intresse 
enligt femte skälet kan röra sig om en infrastrukturanläggning eller att kommunen behöver 
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bygga något för att utveckla tätorten. Det sjätte och sista skälet rör väldigt speciella åtgärder 
som i princip är unika. Det finns små möjligheter att åberopa detta skäl, då strandskyddet 
oftast är starkare och får företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen 
(Naturvårdsverket & Boverket, 2009. s. 52). Viktigt vid bedömningen om dispens ska ges är 
att komma ihåg att även om något av ovanstående skäl föreligger, får dispens inte medges om 
något av strandskyddets syften motverkas (Naturvårdsverket & Boverket, s. 35.). Om växt- 
och djurlivet påverkas oacceptabelt mycket eller allmänhetens tillgång till området påverkas 
negativt ska dispens inte ges oavsett de särskilda skälen. Sedan 2009 finns även möjlighet, 
enligt 7 kap. 18d-18e §§ Miljöbalken, att ge dispens från strandskyddet inom ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Översiktsplanen ska ge vägledning om vilka 
områden som är aktuella för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Det vanligaste 
ändamålet som dispens ges för är komplementbyggnader. Komplementbyggnader är t.ex. 
gäststuga, uthus, garage m.m. Under 2010 stod komplementbyggnader för 28,3 % av alla 
dispenser. Därefter kommer bostadshus och fritidshus med 15,0 % respektive 14,1 % 
(Naturvårdsverket, 2011a. s. 11.).  
 

2.5 Länsstyrelsens roll och överprövning av kommunernas strandskyddsdispenser 

Länsstyrelsens roll efter lagändringen blev dels att, precis som tidigare, besluta om 
strandskyddsdispenser i områden som är skyddade enligt 7 kap. Miljöbalken, om det inte är 
kommunen som fattat beslut om områdesskyddet (Prop. 2008/09:119. s. 45.). Det kan t.ex. 
röra sig om områden som ligger inom naturreservat, nationalpark, kulturreservat, 
vattenskyddsområde eller Natura 2000-område (Naturvårdsverket & Boverket, 2009. s. 33). 
Länsstyrelsen får även besluta om dispens när det gäller försvarsanläggningar samt byggande 
av allmän väg eller järnväg (SFS 1998:808). 
 
Nyheten i och med lagändringen var att länsstyrelsen även ska vara den myndighet som 
granskar kommunernas beslut om strandskyddsdispenser och beslutar om de ska överprövas 
eller inte. Kommunerna skickar därför in alla sina beslut till länsstyrelsen. Beslutsprocessen 
kring strandskyddsdispenser är utformad som en tvåstegsprocess där länsstyrelsens 
överprövningsmöjlighet kan ses som ett sista ”skyddsnät” mot felaktiga beslut. 
 
Innan lagändringen var det, som tidigare nämnts, Naturvårdsverket som skulle kontrollera att 
strandskyddslagstiftningen tillämpades korrekt och hade rätt att överklaga beslut om 
strandskyddsdispenser (Prop. 2008/09:119. s. 73). Naturvårdsverket hade dock endast 
möjlighet att kontrollera ett fåtal beslut per år. Länsstyrelserna bedömdes ha bättre resurser 
och bättre kännedom om lokala och regionala förhållanden och fick därför överta rollen som 
granskande myndighet. Naturvårdsverket har dock fortfarande möjlighet att överklaga 
länsstyrelsens beslut om dispens i områden som skyddas enligt 7 kap. Miljöbalken.  
 
Länsstyrelsen är skyldig att överpröva kommunens beslut om dispens från strandskyddet om 
de misstänker att det inte finns skäl nog för att ge dispens eller om brister i handläggningen av 
ärendet kan ha påverkat kommunens beslut. De beslut där kommunen avslagit ansökan om 
dispens behöver inte granskas av länsstyrelsen. Från det att ärendet inkommer till 
länsstyrelsen måste de inom tre veckor avgöra om de ska överpröva kommunens beslut eller 
inte (Naturvårdsverket & Boverket, 2009. s. 59). Om länsstyrelsen beslutar att överpröva ett 
ärende behöver det inte betyda att de även kommer att upphäva kommunens beslut om 
dispens, utan bara att de misstänker att lagstiftningen om dispens från strandskyddet 
tillämpats på ett felaktigt sätt. I de ärenden där det inte finns förutsättningar för dispens ska 
länsstyrelsen upphäva kommunens beslut. Det finns även en möjlighet för länsstyrelsen att 
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inom ramen för överprövningen ändra i kommunens beslut så att förutsättningar för dispens 
föreligger. Exempelvis kan det då röra sig om att de ändrar i de villkor som angivits för 
dispensen (Naturvårdsverket & Boverket, 2009. s. 59). 
 
Om det finns brister i kommunens handläggning av ett ärende ska länsstyrelsen inte upphäva 
beslutet om dispens, utan i första hand begära in komplettering från kommunen. Eventuellt 
kan de kompletterande handlingarna innebära att det ändå finns skäl nog att ge dispens från 
strandskyddet. Om kommunen eller sakägaren är missnöjd med länsstyrelsens beslut att 
upphäva kommunens dispens kan de överklaga detta till mark- och miljödomstolen 
(Naturvårdsverket & Boverket, 2009. s. 61). 
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Fig 1. Flödesschema för hantering av överprövning av dispens (Naturvårdsverket och Boverket, 2009).  Fokus i 
uppsatsen ligger på det inringade området. Kommentar: Sedan den 2 maj 2011 har Miljödomstolen ersatts av 
Mark- och miljödomstolen och Miljööverdomstolen har ersatts av Mark- och miljööverdomstolen.  



 

10 
 

 
3. Antal ärenden som överprövas 
 
Det är intressant att fundera över hur ofta länsstyrelserna överprövar kommunernas beslut och 
vad det beror på. Tyder ett högt antal överprövningar på att länsstyrelsen tolkar 
strandskyddslagstiftningen mer restriktivt än kommunerna eller är det mer ett uttryck för att 
länsstyrelserna inte hinner granska alla ärenden inom tre veckor och därför överprövar ”för 
säkerhets skull”?  
 

3.1 Hur många dispenser överprövas av länsstyrelserna? 

 
Tidigare i år, 2011, fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att redovisa en uppföljning 
av strandskyddsbesluten som togs i Sverige under 2010 (Naturvårdsverket, 2011a.). I och med 
detta har Naturvårdsverket kommit med statistik som bl.a. behandlar hur många av 
kommunernas dispenser som överprövats i respektive län samt i hur stor utsträckning 
länsstyrelserna valt att upphäva kommunernas beslut. Naturvårdsverket konstaterar att under 
året 2010 beslutades om 4633 st. strandskyddsdispenser. Av dessa överprövade 
länsstyrelserna 559 st. och det innebär att i genomsnitt 13,6 % av alla kommunernas 
strandskyddsdispenser togs upp till överprövning. 
 
De fem län som överprövat förhållandevis flest dispenser under 2010 är Norrbottens län med 
52,5 %, Örebro län 30,4 %, Blekinge län 19,4 %, Skåne län 18,8 % och Dalarnas län 17,7 % 
(Naturvårdsverket, 2011.). I den här statistiken utmärker sig Norrbottens län och Örebro län, 
som ligger relativt högt över medelvärdet i landet.   

3.2 Samtal med Länsstyrelsen i Norrbotten och Örebro- skäl för överprövning 

För att ta reda på mer om varför Norrbotten hade ett förhållandevis högt antal överprövade 
ärenden under 2010 ringde jag upp Lars Dahlberg, Länsstyrelsen i Norrbotten (Dahlberg, 
2011). Han menade att det inte finns något enkelt svar på frågan varför Norrbotten har ett högt 
antal överprövningar, utan nämnde flera möjliga skäl till att det är så. En anledning tror han är 
att det i Norrbottens län är många ansökningar om dispens som gäller nyetableringar och 
nybyggnationer av både permanentboenden och fritidshus. I södra delarna av Sverige är 
marken i högre grad redan exploaterad. I 7 kap. 15 § Miljöbalken finns ett uttryckligt förbud 
mot att uppföra nya byggnader inom strandskyddat område. Han poängterar även att det är 
viktigt att inte stirra sig blind på statistiken utan att strandskyddsfrågan hanteras olika i olika 
län och att det spelar roll hur hanteringen ser ut på kommunal nivå samt vilken typ av ärenden 
som kommer in. Olika län skiljer sig mycket åt och det kan vara svårt att jämföra exempelvis 
Stockholm som är ett hårt exploaterat län med Norrbotten som är mer glesbebyggt (Dahlberg, 
2011). I en del av de ärenden som överprövades av Länsstyrelsen i Norrbotten under 2010 
hade kommunen helt enkelt tillämpat lagen felaktigt och t.ex. använt LIS- områden som skäl 
för dispens, trots att det inte fanns något LIS- område utpekat i översiktsplanen. 
 
Dahlberg hade själv skickat ett antal ärenden som han ansåg typiska för Norrbottens län till 
några andra, slumpvis utvalda länsstyrelser (Dahlberg, 2011). Det gjorde han för att han 
önskade få återkoppling på hur de skulle beslutat i liknande ärenden. I svaren han fått hade 
han då fått bekräftat att de övriga, tillfrågade länsstyrelserna skulle beslutat likadant i 
ärendena som Länsstyrelsen i Norrbotten gjort. Dahlberg menar alltså att den typen av 
ärenden som ofta förekommer i Norrbotten innebär att många överprövningar behövs.  
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Även Örebro län hade ett relativt sett högt antal överprövningar under 2010 
(Naturvårdsverket, 2011a.). Johan Strandberg, jurist på Länsstyrelsen i Örebro, menar att de 
höga siffrorna kan bero på att de på länsstyrelsen varit petiga i och med att systemet är nytt 
(Strandberg, 2011.). Syftet med det har dels varit att de på länsstyrelsen själva har velat lära 
sig tillämpa den nya lagstiftningen korrekt. Dels har anledningen också varit att visa 
kommunerna hur de nya reglerna ska tillämpas. Ett vanligt fel är att kommunerna anger 
”lucktomt” som skäl för dispens, men det är inte ett giltigt skäl längre.  
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4. Hur många av de överprövade dispenserna upphävs? 
 
Hur många ärenden av de som överprövas upphävs sedan av länsstyrelsen? Vad är det som 
påverkar hur många beslut som upphävs?  

4.1 Hur många upphävs? 

Naturvårdsverkets statistik omfattar även hur många av de överprövade besluten som 
upphävdes i olika län under 2010 (Naturvårdsverket, 2011a.). Länen skiljer sig mycket åt när 
det gäller hur stor andel av de överprövade besluten som upphävdes. Exempelvis i 
Stockholms län överprövades 120 st. beslut år 2010. Av dessa upphävdes 27 st., vilket 
motsvarar 22,5 %. Av de 63 ärenden som Länsstyrelsen i Norrbotten överprövat under 2010 
upphävde de 26 st., vilket motsvarar ca 41,3 %. I Skåne län upphävdes 3 st. av totalt 25 st. 
överprövade dispenser. Det motsvarar endast 12 %. Vid sammanställningen av statistiken var 
dessutom ca.30 % av ärendena överprövade men fortfarande pågående och där det därför inte 
avgjorts om de skulle upphävas eller inte.  
 
 
Län Totalt 

antal 
dispenser 
i länet 

Antal 
överprövade 
ärenden 

Antal 
upphävda 

Andel av de 
överprövade 
som 
upphävts 

Andel av 
alla 
dispenser 
som 
upphävs 

Antal 
överprövade, 
ej avgjorda 
ärenden. 

Stockholms  778 120 27 22,5 % 3,5 % 45 
Västra 
Götaland 

476 68 28 41,2 % 5,9 % 23 

Dalarna  379 67 8 11,9 % 2,1 % 46 
Gävleborg  321 11 9 81,8 % 2,8 % 1 
Värmland 220 26 22 84,6 % 10 % 0 
Västerbotten 203 13 8 61,5 % 3,9 % 0 
Skåne  133 25 3 12 % 2,3 % 0 
Östergötland 183 28 13 46,4 % 7,1 % 1 
Jämtland 190 3 3 100 % 1,6 % 0 
Västernorrland 177 14 14 100 % 7,9 % 0 
Kalmar  153 6 0 0 % 0 % 0 
Jönköping 141 23 11 47,8 % 7,8 % 5 
Uppsala 138 20 2 10 % 1,4 % 4 
Norrbotten 120 63 26 41,3 % 21,7 % 12 
Halland 124 15 15 100 % 12,1 % 0 
Kronoberg 104 8 7 87,5 % 6,7 % 1 
Blekinge  62 12 4 33,3 % 6,5 % 2 
Södermanland 95 13 4 30,8 % 4,2 % 6 
Örebro  69 21 3 14,3 % 4,3 % 15 
Västmanland 43 3 1 33,3 % 2,3 % 2 
Gotland 1 0 0 0 % 0 % 0 
Fig2. Källa:( Naturvårdsverket, 2011a). 
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4.2 Samtal med Länsstyrelsen i Stockholm och Södermanland- skäl för upphävning 

Vid mitt samtal med Dominkovic på Länsstyrelsen i Stockholm, frågade jag vilka som är de 
vanligaste skälen till att länsstyrelsen upphäver kommunens beslut om dispens från 
strandskyddet (Dominkovic, 2011). Hon upplevde att det under den första tiden efter 
lagändringen oftare handlade om fel i formalia från kommunens sida, men att det nu handlar 
mer om sakfrågan i sig och att skälen inte håller för att man ska kunna ge dispens. Tidigare 
fick Länsstyrelsen i Stockholm även in fler ärenden där beslut fattats på felaktiga grunder, 
men det blir allt mer sällan eftersom kommunerna ser hur länsstyrelsen resonerar när de 
överprövar. Ett vanligt fel kommunerna gjort är att de inte markerat tydligt vad som är 
tomtplats, något som måste göras vid beslut om dispens.  
 
Laurila, anställd vid Länsstyrelsen i Södermanland, påpekar att det ofta handlar om komplexa 
ärenden när det gäller strandskyddsdispenser och att det blir en, ibland ganska svår, 
bedömningsfråga för Länsstyrelsen att avgöra från fall till fall om de särskilda skälen är 
tillräckliga för dispens eller inte (Laurila, 2011).  
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5. Handläggningstider 
 
För att få veta mer om hur långa handläggningstiderna är för den här typen av ärenden har jag 
skickat ut en e-postenkät.  

5.1 Frågor till länsstyrelserna  

 
Nedan följer de frågor jag ställde till samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.  
 
1. Hur många är Ni som arbetar med överprövning av kommunens strandskyddsdispenser? 
 
2. Kan Du uppskatta genomsnittlig handläggningstid för ett överprövningsärende, från det att 
ärendet kommer in till Er tills beslut tas om kommunens dispens ska upphävas eller ej? 
 
3. Finns det hos Er något ärende av den här typen som är äldre än: 
 
a) 3 månader? 
b) 6 månader? 
c) 12 månader? 
 
4. Vad beror eventuella långa handläggningstider på? (t.ex. resursbrist, bristfälliga handlingar 
från kommuner, annat?) 
 
5. Har Du några synpunkter på hur systemet med överprövning av strandskyddsdispenser 
fungerat sedan lagändringen 2009? 
 

5.2 Sammanställning av länsstyrelsernas svar 

Av de 21 länsstyrelser jag kontaktat via e-post eller telefon har 18 st. svarat. De som inte 
svarade på e-posten vid första kontakten har jag antingen ringt eller skickat påminnelse till.  
Till Länsstyrelsen i Norrbotten, Skåne, Örebro och Södermanland har jag ställt frågorna via 
telefon eller personligen vid intervjutillfället. Övriga svar har jag fått via e-post. 
 
Hur många är ni som arbetar med överprövning av kommunernas strandskyddsdispenser? 
 
I de flesta län är det 1-3 personer som arbetar med överprövning, men några länsstyrelser har 
fler handläggare och/eller en intern grupp där de kan diskutera den här typen av ärenden. I 
några län är det handläggare från olika enheter på länsstyrelsen som samarbetar i beslutet om 
överprövning ska ske eller inte. I de flesta län arbetar man inte heltid med överprövningar av 
strandskydd, utan har även andra arbetsuppgifter. 
 
 
Uppskattning av genomsnittlig handläggningstid för ett överprövningsärende. 
  
11 st. av de tillfrågade länen har svarat att de uppskattar att handläggningstiden i snitt ligger 
någonstans mellan 0-4 månader. Flera av länsstyrelserna har svårt att bedöma hur långa 
handläggningstiderna brukar vara, det kan skilja mycket mellan olika ärenden. 
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Länsstyrelserna i Örebro och Dalarna har svarat att de själva tycker att de har för långa 
handläggningstider och arbetar för att minska dessa.  
 
Finns något ärende som är äldre än 3, 6 respektive 12 månader? 
 
Av de 18 länsstyrelser jag varit i kontakt med svarar nio st. att det hos dem finns ärenden som 
är äldre än 3 månader. Två länsstyrelser har inte besvarat frågan eller inte haft tillgång till 
uppgifterna. 
Nio st. av de tillfrågade länsstyrelserna har ärenden som är äldre än 6 månader. 
I Stockholm, Örebro samt Dalarnas län finns ärenden som är äldre än 12 månader.   
 
 
 
 
Länsstyrelse 3 mån 6 mån 12 mån Kommentar 
Stockholm Ja Ja Ja  
Halland Ja Nej Nej  
Västernorrland Nej  Nej Nej  
Östergötland Ja Nej Nej  
Jämtland Nej Nej Nej  
Jönköping Ja Ja Nej  
Gotland Nej Nej Nej  
Västmanland Ja Nej Nej  
Blekinge Nej Nej Nej  
Västra Götaland Ja Ja Nej  
Värmland Ja Ja Nej  
Uppsala Ja Ja Nej  
Dalarna Ja Ja Ja  
Kronoberg Ja Ja Nej  
Norrbotten - - - Vet ej 
Skåne - - - Vet ej 
Södermanland Ja Ja Nej  
Örebro Ja Ja Ja  
Fig 3: Svar enligt e-postenkät. 
 
 
Vad beror eventuella långa handläggningstider på? 
 
Många olika skäl har kommit upp som svar på frågan om vad eventuella långa 
handläggningstider beror på. Nedan presenteras de mest frekventa svaren. 
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Resursbrist
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Handläggningsordningen

Resor

 
Fig4. Svar enligt e-postenkät. 
 
Det vanligaste skälet till att handläggningen av överprövningsärenden drar ut på tiden upplevs 
vara resursbrist och hög ärendebelastning. På våren inkommer ett större antal ärenden och då 
ökar belastningen. Brister i kommunernas handlingar och tiden det tar för kommunerna att 
komplettera dessa tar också mycket av ärendetiden på länsstyrelserna. 
 
De övriga skälen har vart och ett endast uppgetts av ett fåtal svarande, men det rör sig om att 
det är ny lagstiftning som de anställda ännu inte riktigt lärt sig tillämpa, att det varit vinter och 
snö, vilket gjort det svårt att åka till aktuella platser och titta. Även handläggningsordningen 
och många resor har nämnts som skäl för långa handläggningstider.  
 
 
Eventuella synpunkter på hur systemet med överprövning fungerat sedan lagändringen? 
 
Utifrån de svar jag fått verkar flertalet svarande tycka att systemet med överprövningar 
fungerat relativt bra sedan lagändringen 2009. Flera har svarat att lagstiftningen efterföljs 
bättre tack vare att länsstyrelsen granskar samtliga kommuners strandskyddsdispenser till 
skillnad från Naturvårdsverket som inte hade samma resurser för granskning. En fördel som 
nämnts av flera är att kommunernas beslut granskas på regional nivå. Länsstyrelsen kan 
förhoppningsvis förhålla sig mer objektiv och har inte del i den lokala politiken på samma sätt 
som kommunerna.  
 
Mer negativa åsikter som framförts är att arbetet med överprövningar är tidsödande och 
resurskrävande samt att lagen är rigid och svårtillämpad. Ett problem kan även vara att 
kommunerna har olika kvalitet på sina beslut, olika kommuner har olika vana när det gäller 
hantering av strandskyddsdispenser. Delvis kan detta bero på att kommunerna i olika 
utsträckning haft delegation på den typen av beslut redan innan lagändringen och delvis kan 
det bero på att vissa kommuner bara har ett fåtal ärenden av den här typen varje år.  
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6. Analys av metoden 
 
I min undersökning har jag kontaktat samtliga länsstyrelser, varav 18 st. svarat. Önskvärt hade 
varit att få svar från samtliga länsstyrelser, men inom ramen för mitt arbete har jag inte haft 
möjlighet att lägga mer tid på att försöka få svar. De 18 st. som svarat får anses utgöra ett 
fullgott underlag för att ge representativa svar på mina frågor. Jag har endast ställt ett fåtal, 
kortare frågor via e-post. Fler eller mer omfattande frågor hade kanske kunnat ge mer 
uttömmande svar och ett större underlag att analysera och gå vidare med. Risken är dock att 
färre svarar på allt för omfattande, tidskrävande enkäter och därför valde jag att skicka färre 
frågor. De siffror som de svarande uppgett för handläggningstider är i många fall endast 
uppskattade, då inte alla haft tillgång till exakt statistik.  
 
En sak som bör nämnas är att de olika länen skiljer sig mycket åt befolkningsmässigt och 
geografiskt. Detta medför vissa svårigheter i att jämföra statistiken dem emellan. Som 
exempel kan nämnas Gotlands län, där stora delar av ön utgörs av naturreservat. Det medför 
att länsstyrelsen beslutar som förstainstans om strandskyddsdispenser i de allra flesta fall och 
Gotland har därför mycket få överprövningar och upphävanden (Martinsson, e-post 2011). 
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7. Diskussion och slutsats 
 
Angåenden hur många som överprövas och hur många som upphävs 
 
Hur många ärenden som överprövas avgörs av en rad faktorer: hur vana kommunerna är vid 
att hantera ärenden av det här slaget, hur noggranna länsstyrelsen är i granskningen av 
kommunens beslut samt vilken typ av ärenden det gäller.  
 
Det är svårt att jämföra statistiken mellan länen, eftersom det är så pass olika förhållanden i 
olika län vad gäller antal dispenser, geografiska förhållanden osv. Tydligt är dock ändå att 
Norrbottens län och Örebro län har en klart högre andel överprövade ärenden än de andra 
länen. I Norrbotten menar Dahlberg att det höga antalet överprövningar framför allt beror på 
typen av ärenden som är vanliga i länet, att det ofta handlar om dispens för nybyggnationer. 
Det är mycket möjligt att det är en bidragande orsak. Frågan är ändå om Norrbottens län är så 
unikt ur den synvinkeln och om inte antalet överprövningar mer styrs av hur strikt 
länsstyrelsen respektive kommunerna tolkar lagen, samt vilken vana kommunen har att 
hantera ärenden som rör strandskyddsdispenser. Om kommunen och länsstyrelsen tillämpar 
lagstiftningen mer lika bör antalet överprövningar minska successivt.  
 
När det gäller de fall då kommunernas dispenser upphävs delar inte länsstyrelsen 
kommunernas åsikt om att det finns skäl för att ge dispens. Detta skulle kunna bero på 
okunskap hos kommunen om hur reglerna ska tillämpas eller att länsstyrelserna är mer 
restriktiva i sin tillämpning av lagen. Det är väldigt olika andel av de överprövade dispenserna 
som sedan upphävs i de olika länen. I vissa län har länsstyrelsen upphävt samtliga 
överprövade beslut, medan det är betydligt färre i andra län. Kanske tyder det på olika sätt att 
arbeta på olika håll i landet, att vissa län inte överprövar ett ärende om det inte är i princip 
säkert att det bör upphävas? I Stockholm, Dalarna och Örebro har en relativt låg andel av de 
överprövade ärendena sedan upphävts; 22,5 %, 11,9 % och 14,3 %. Möjligen kan det indikera 
att resursbristen som troligen ligger bakom länens långa handläggningstider även medför att 
ärenden överprövas i onödan för att länsstyrelsen ska få längre tid på sig för sin granskning?  
 
På sikt kommer det troligen bli allt färre ärenden som överprövas och upphävs när 
kommunerna blir mer vana och ser hur länsstyrelserna tillämpar lagen. Även länsstyrelserna 
kommer antagligen att bli säkrare i sina bedömningar av när skäl för dispens finns och inte.  
 
 
Angående handläggningstider 
 
Inför arbetet med uppsatsen funderade jag på om länsstyrelserna verkligen hinner med att 
besluta om överprövning ska ske inom tre veckor. Min uppfattning är nu att i de allra flesta 
fall hinner länsstyrelserna med detta. Problemet med att handläggningstiderna kan dra iväg 
kommer därefter, när länsstyrelsen beslutat sig för att överpröva ett beslut. Det finns flera 
olika förklaringar till varför ärenden kan bli liggande, men det vanligaste svaret från 
länsstyrelserna var att det handlar om resursbrist eller brister i kommunernas handlingar, 
vilket innebär att man måste vänta på kompletteringar.  
 
Majoriteten av de länsstyrelser som svarat har ärenden som är över 6 månader gamla, men det 
verkar framförallt vara Stockholm, Örebro och Dalarna som har ärenden som är upp till ett år 
gamla. Intressant tycker jag det är att se handläggningstiderna ur den sökandes perspektiv. Är 
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det rimligt att behöva vänta upp till ett halvår eller till och med ett år på ett myndighetsbeslut 
när man redan preliminärt fått veta att man får dispens från strandskyddet? 
 
I den nya Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) som trädde i kraft den 2 maj i år, har man 
lagstadgat handläggningstiderna för bygglovsärenden. Byggnadsnämnden ska, enligt 9 kap. 
27 § PBL, besluta om bygglov eller förhandsbesked inom 10 veckor från det att de fått in en 
komplett ansökan. Handläggningstiderna begränsas alltså till ca.2,5 månader om inte speciella 
omständigheter i utredningen föreligger. I så fall kan handläggningstiderna förlängas en gång 
med max 10 veckor till. Det här bör innebära att i normalfallet ska kommunen hinna besluta 
inom tio veckor om bygglov ska medges eller inte. Inom den här tiden är det tänkt att bl.a. 
inrymmas eventuellt grannhörande och behandling vid sammanträde med byggnadsnämnden. 
Prövning och beslut om bygglov är normalt mer omfattande än prövning enligt 
strandskyddslagstiftningen.  
 
De handläggningstider som länsstyrelserna har för överprövningsärenden är i flera fall 
betydligt längre än 10 veckor. Vad är det som gör att överprövningarna på länsstyrelsen tar 
tid? Möjligtvis är det komplicerade omständigheter som medför långa handläggningstider i 
vissa fall, men i många fall verkar det främst handla om resursbrist på länsstyrelserna.  
Ur den sökandes perspektiv innebär långa handläggningstider väntan, ovisshet och möjligen 
också kostnader.  
 
Givetvis tar det tid innan den nya lagstiftningen ”satt sig” och de som arbetar med den lärt sig 
hur den ska tillämpas. Det spelar naturligtvis också stor roll hur mycket kommunerna redan 
tidigare arbetade med strandskyddsdispenser, dvs. om de hade delegation redan innan 
lagändringen. Jag tror att arbetet över länsgränserna fyller en viktig funktion och likaså att det 
finns en kontinuerlig dialog mellan kommun och länsstyrelsen. Okunskap och brister i 
kommunernas handlingar innebär längre handläggningstider och mer arbete för 
länsstyrelserna. Eventuellt finns även en risk att kommunerna inte är lika noggranna i sina 
beslut eftersom de vet att länsstyrelsen också ska granska ärendet som ett andra steg i 
processen, men den risken får ändå bedömas vara liten. 
 
 
Avslutande ord 
 
Givetvis finns både för- och nackdelar med det nya systemet, men flera jag pratat med verkar 
tycka att systemet med länsstyrelsens överprövning fungerar bra i stort och det är även min 
uppfattning efter att ha gjort det här arbetet. Problemet jag kan se är att det finns dåligt med 
resurser på vissa håll och att handläggningstiderna därför kan bli väldigt långa i vissa fall. 
Detta är givetvis inte unikt för länsstyrelsen som myndighet, men fortfarande inte acceptabelt. 
Ett annat problem, som förhoppningsvis kommer att minska allt eftersom, är att kommunerna 
brister i sin handläggning. Det kan både handla om att det tar lång tid för länsstyrelsen att få 
in kompletterande handlingar från kommunerna och att kommunerna tar felaktiga beslut. 
Detta medför ett onödigt stort antal överprövningar och upphävanden samt längre 
handläggningstider.  
 
En stor fördel som lagändringen innebar är att länsstyrelsen nu granskar alla kommunala 
beslut om dispens, till skillnad från tidigare då Naturvårdsverket endast hade möjlighet att 
granska en bråkdel. Länsstyrelsen är även en regional myndighet och inte inblandad i den 
lokala politiken, vilket bör innebära en större objektivitet än vad kommunerna har.  



 

20 
 

 
8. Referenser 
 
Offentliga tryck 
 
Prop. 2008/09:119. Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden.  
Prop. 1974:166. Kungl. Maj:t:s proposition med förslag till ändringar i naturvårdslagen 
(1964:822) och skogsvårdslagen (1948:237), m.m. 
 
 
Lagstiftning 
 
SFS 1998:808 Miljöbalk 
SFS 2010:900 Plan- och bygglag  
SFS 1998:811 Lag om införande av miljöbalken 
 
Litteratur 
 
Naturvårdsverket och Boverket. (2009). Strandskydd – en vägledning för planering och 
prövning. Handbok 2009:4. Utgåva 1. Naturvårdsverket. Stockholm. 
 
Naturvårdsverket. (2011a). Uppföljning av strandskyddsbeslut 2010. (Skrivelse 2011-03-25) 
 
Lindgren, E. (2009). Strandskydd i Sverige. Effektivitet eller slöseri med utrymme? 
 
Elektroniska källor 
 
Regeringskansliet. (2009) Frågor och svar om strandskydd. Tillgänglig: 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/10387, (2011-05-09) 
 
Naturvårdsverket.(2011b) . Särskilda skäl för strandskyddsdispens. Tillgänglig: 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Strandskydd/Sarskilda-
skal-for-strandskyddsdispens/ (2011-05-09) 
 
Notisums Lagbok. (2011) Tillgänglig: www.notisum.se (2011-05-15) 
 
Muntliga källor 
 
Intervju med Anna Dominkovic, Avdelningen för Planfrågor, Länsstyrelsen i Stockholm. 
2011-04-05 
 
Intervju med Raimo Laurila, Biolog. Länsstyrelsen i Södermanland. 2011-04-28 
 
Telefonsamtal med Lars Dahlberg. Länsstyrelsen i Norrbotten. 2011-05-03 
 
Telefonsamtal med Johan Strandberg, Jurist. Länsstyrelsen i Örebro. 2011-05-05 



 

21 
 

 
Bilder och figurer 
 
Framsidebild: Strängnäs kommuns hemsida. Strandskydd. Tillgänglig: 
http://www.strangnas.se/Boende--byggande/Bygglov-mm/Strandskydd/ (2011-05-15) 
 
Fig. 1. Naturvårdsverket och Boverket (2009), Flödesschema för hantering av överprövning 
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Fig. 3. Tabell med svar enligt e-postenkät,(2011).  
 
Fig. 4. Diagram med svar enligt e-postenkät, (2011). 
 
9. Bilagor 

9.1 E-post- svar på frågor från länsstyrelserna 

Svar från Anna Dominkovic, Avdelningen för Planfrågor, Länsstyrelsen i Stockholm: 
1. 2 personer, men ingen på heltid. Vi arbetar också bl a med prövningar av dispenser, som 
förstainstans. 
 
2. Det är dessvärre väldigt svårt att bedöma, också för att vi har såpass många ärenden. En del 
enklare ärenden kan gå ganska fort, inom en vecka från delbeslut till slutligt beslut, medan 
andra har fått ligga mycket länge pga den höga arbetsbelastningen.  
 
3. a) 3 månader? ja  
b) 6 månader? ja  
c) 12 månader? Ja 

 
4. Resursbrist, framför allt. Med förändrad lagstiftning tar det också alltid tid innan den "sätter 
sig". Vi har har lagt/lägger mycket tid på rådgivning och utbildning till kommunerna. Jag tror 
dock att det kommer att lätta något framöver, och vi har nyligen fått en handläggare som ska 
jobba med strandskydd.  

 5. Min bedömning är att ändringarna i den statliga kontrollen (från NV till Lst, med vad det 
inneburit i ändrat uppdrag också) har lett till att lagstiftningen efterlevs på ett bättre sätt. 
 
Svar från Britt- Marie Jansson, Miljöhandläggare, Länsstyrelsen i Halland 

1. 1 person. 
 
2. Genomsnitt 9 veckor. 

3. a) 3 månader? Ja 2 st. (Avslutade nu) 
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b) 6 månader? - 
c) 12 månader? - 

4. Jag tycker inte att vi har långa handläggningstider. De två ärendena under 3) berodde 
på det du själv nämner; i ena fallet brister i kommunens handlingar. 
 
5. Anställdes 1 september 2009 för att arbeta med den nya lagstiftningen och kan tyvärr 
inte jämföra bakåt.   
 
Svar från Thomas Steinwall, Planhandläggare, Länsstyrelsen i Västernorrland 
 
1. Vi är fem på grund av att vi vill fördela på handläggare så alla kan frågorna bra. Skulle tro 
att det läggs 1-1,5 årsarbeten på uppgiften. Svåra ärenden diskuteras i samråd med gruppen 
och jurist. 
2. Vi har inte haft så många överprövningar, vi har ju möjlighet att upphäva direkt om vi ser 
att en överprövning inte kommer att leda nånvart. Blir det överprövning så kan det ta en 
månad eller två 
beroende på hur kommun och/eller sökande agerar. 
3. Nej, vår överprövning klarar vi vanligen under tre månader. Vi har ju dock ärenden som 
överklagas och går vidare. Vi har ärenden som gått ända upp i miljööverdomstolen. Enklare 
miljödomstolshanteringar tar en månad eller två. 
4. Vi har inget större problem med materialet, finns problem så får vi det ofta kompletterat. Vi 
har haft utbildningar med kommunerna. 
5. I stort sett bra men lagen är rigid och i vissa fall ganska svårtillämpad. 
  
Svar från Emma Hagström, Strandskyddssamordnare, Länsstyrelsen i Östergötland 
 
1. Två handläggare jobbar aktivt med ärendena plus stöd av jurist. Ingen gör det på heltid. 
 
2. Det är väldigt varierande. Vi har haft ärenden öppna hela vintern som vi inte kunnat 
fältbesöka pga isen. Jag tror att ärendena tar ca 3-4 månader.  
3. a) 3 månader? 2 
b) 6 månader? 0 
c) 12 månader? 0 
 
4. Handläggningstiderna är beroende av resurserna. Till viss del spelar det in att kommunerna 
i en del ärenden har lämnat över dåliga handlingar och att det tar tid att få dem kompletterade. 
 
5. Det är mer resurskrävande med granskning och överprövning än vad vi hade förutsätt.  

Svar från Britt- Mari Nordstrand, Länsarkitekt, Länsstyrelsen i Jämtland 

 1. Inkomna av kommunen beslutade dispenser scannas in (snarast) och skickas på intern 
remiss inom länsstyrelsen. Sakområden som får dispenserna på remiss är kulturmiljö, fiske, 
naturvård, samhällsberedskap, samhällsplanering, rätts och miljöskydd. 
 
2. Länsstyrelsen Jämtlands län har endast överprövat och överklagat 3 ärenden (under 2010). 
Detta gjordes inom tre veckor från det att dispenserna inkommit till länsstyrelsen. Två av 
dessa ärenden överklagades till miljödomstolen och beslutade helt i linje med länsstyrelsen. 
Det var rätt uppenbara brister eftersom det saknades särskilda skäl! 
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3. Nej inga gamla ärenden! 
 
4. Vi har inga långa handläggningstider! Vi har jobbat med att tidigt få in kompletteringar till 
dispensbesluten, informerat kommuner med checklistor hur besluten ska se ut, 
genomfört flera seminarier under 2009-2010 om nya strandskyddslagstiftningen, "daglig 
rådgivning" till kommunerna för att arbeta in bra, rättssäkra och snabba rutiner och genom 
upprättande av processbeskrivningar m.m. 
 
5.Hos oss har det fungerat bra. Vi har tidigare även haft en speciell arbetsgrupp som träffats 
varje månad för att diskutera, granska och kommit med förslag till förbättringar internt och 
råd till kommunerna. Vi har haft ca 130-190 dispenser under de senaste åren som genom bra 
rutiner har haterats rationellt men ändå rättssäkert. 
  
Mari- Janne Möller, Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Jönköping 
 
 1. Vi är 2-3 personer som arbetar med överprövningen. Ingen arbetar dock heltid med 
uppgiften. Vi har avsatt ca 400 arbetstimmar för arbetet år 2011. 
  
2. Genomsnittslig tid för en överprövning enligt 19 kap. 3 b miljöbalken (inkluderat både vårt 
första ärende där vi beslutar om överprövning samt handläggningstid för de ärenden som vi 
överprövar) var år 2009 18,7 dagar och år 2010 25,8 dagar.  
  
3. a 3 st 
    b 2 st 
    c O ärenden 
  
4. Resursbrist och dåligt underlag från kommunen. 
  
5. - 
  
Magnus Martinsson, Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen på Gotland. 
 
Hej Emelie Löfström 
Här kommer ett svar från Länsstyrelsen på Gotland. På Gotland är situationen lite speciell 
eftersom hela Gotlandskusten är naturreservat. Länsstyrelsen hanterar de 
strandskyddsdispenser som ligger inom Gotlandskusten. Kommunen handlägger ärenden som 
berör invattnen. Förra året gav kommunen endast två dispenser vid invattnen på Gotland. 
Länsstyrelsen granskade dessa men överprövade inte i något fall. Handläggningstiden för 
dessa ärenden understeg 6 veckor. Eftersom situationen på Gotland är så speciell med så få 
sådana här ärenden så kan man inte säga att de upptar någon större tid för oss. De 
strandskyddsdispenser som söks på Gotland ligger alltså nästan undantagsvis vid kusten, och 
dessa handläggs alltså direkt av Länsstyrelsen.  
  
Vänliga hälsningar Magnus Martinsson 
 
Mårten Berglind, Biolog/Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Västmanland 
 
1. Vi har en halvtidstjänst på naturvård som står för allt strandskyddesarbete och inom ramen 
för denna tid även ska delta i länsstyrelsens arbete med kommunala detalj- och 
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översiktsplaner (inkluderar även övriga "naturvårdsfrågor"). Här ingår att bereda 
överprövningsärenden i samverkan och med stöd av någon av våra jurister. I 
slutfasen inkluderas även beslutande, länsrådet, åter i ärendet (länsrådet är också med och 
beslutar om att ta ärendet till prövning).   
 
 
2. ca 3-4 månader.   
 
 
3. a) 3 månader? ja  
b) 6 månader? nej  
c) 12 månader? nej  
 
 
4. Långa handläggningstider beror ofta inte bara på en enda sak. Här är både resursbrist, 
ärendenas komplexitet och till viss del också avsaknaden av "praxis" i och med den nya 
lagstiftningens införande skäl till "längre" handläggningstider. Resursbrist för snabba 
avgöranden är framförallt påtaglig under perioder med stor ärendetillstömning, bl.a. våren då 
det kommer in ett stort antal ärenden under en förhållandevis kort tidsperiod. 
 
5. Jag har endast erfarenheter från vårt län och här fungerar det enligt min uppfattning 
tillfredsställande. 
 
Carina Burelius, Planarkitekt, Länsstyrelsen i Blekinge 
 
1. Svar: 1 
 
2.Svar medelsnitt 6 -12 dgr 
 
3. a) 3 månader? 
b) 6 månader? 
c) 12 månader? 
 
Svar: Nej 
 
4. Svar: en sammansättning av det som nämns ovan. 
 
5. - 
 
Teresia Holmberg, Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
  
1. Nio handläggare 
  
2.-   
3. a) 3 månader? 
ja 
b) 6 månader? 
ja 
c) 12 månader 
nej 
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4. Handläggningstiderna är mycket beroende av den tid de sökanden eller berörda ska ha på 
sig att svara vid kommunicering. Remisstid ska normalt vara fyra veckor och om det är 
nödvändigt att remissa flera gånger i samma ärende drar det ofta ut på tiden. Vi har ju också 
handläggningsordningen att ta hänsyn till och har vi många ärenden tar det längre tid. Vi 
hanterar även ett stort län så vi lägger mycket tid på tjänsteresor.  
 
5. Under förutsättning att kommunen skickar alla beslut fungerar det realtivt bra. I några fall 
har kommunen inte skickat beslut till oss med följden att beslutet inte träder i laga kraft. Över 
lag har också kommunerna skickat med de uppgifter vi behöver för att granska ärendena.  
 
Jennie Ekekrantz, Länsjurist, Länsstyrelsen Värmland 
 
1.  Två 
 
2. Svårt att säga, ofta går de tre veckorna som Länsstyrelsen har på sig att granska ärendet på 
grund av arbetsbelastning med granskning och sedan efterföljande prövning m m 
 
3. 
a) 3 månader? Ja 
b) 6 månader? Ja 
c) 12 månader? Nej 
 
4. Handläggningstiderna beror främst på att vi bara är två som jobbar med ärendena samt att 
vi även jobbar mycket med andra områden. Jag brukar vara föredragande och 
handläggningstiderna har även varit lite längre än normalt eftersom jag endast har arbetet med 
detta en kort tid. 
 
5. På det stora hela har det fungerat bra, men som sagt, jag har inte jobbat med 
överprövningen av strandskyddsdispenserna hela tiden sedan 2009. 
  
Åsa Blomster, Planhandläggare, Länsstyrelsen i Uppsala 
 
1. Vi handlägger dessa ärenden på samhällsbyggnadsenheten och beslut tas av rättsenheten. 
En person från rättsenheten deltar och 1-2 från samhällsbyggnadsenheten. Vid behov deltar en 
naturvårdshandläggare från miljöskydd. De är 2 pers som delar den rollen. 
 
2.vi har inte överprövat så många ärenden och tiden har varierat stort. Kommunen är ofta sena 
med kompletteringar och i fyra ärenden inkom inte kommunen med uppgifter så den 
processen tog ca 1 år. Jag kan inte uppskatta tiden för det är så få ärenden. 
 
3. Jag har intet tillgång till diariet nu men jag tror det är enligt följande: 
à). 1 
b). 3 
 
4. Återkommer till det jag skrev under 2. Kommunen är generellt dåliga på att komplettera 
ärenden. När vi måste åka ut och titta på ärenden är resursbristen ett problem likaså när det är 
många andra ärenden att handlägga eftersom överprövningsprocessen efter de 3första 
veckorna inte är tidssatt. 
  
5.- 
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Hannah Brandin, Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Dalarna 
 
1. 3 st 
2. Tyvärr har jag mycket svårt för det i dagsläget. Vi har många fortfarande pågående ärenden 
som varit öppna länge. Vi är själva inte nöjda med handläggningstiderna och hoppas vi ska 
komma tillrätta med dem. 
3. ja på samtliga 
4. Vi har haft brist på handläggare under en tid. Detta ledde till att ärenden lades på hög och vi 
jobbar fortfarande på att komma till botten i denna hög. Vi är även ett län med väldigt många 
ärenden (ca 400-450/år). Vi överprövar procentuellt ungefär lika många som andra län gör 
men eftersom vi har så många ärenden blir det naturligtvis fler antal ärenden. 
5. Ja, det finns många åsikter men jag har tyvärr inte möjlighet att skriva ner dem alla. Jag satt 
igår i en 2,5 h lång intervju med Naturvårdsverket angående utvärdering m.m. av de nya 
bestämmelserna. Kanske kan du få ta del av delar av detta material?! 
 
Maria Lönnqvist, Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Kronoberg 
 
1. 2 personer 
2. genomsnittstid 2010 var 106 dagar eller ca 3,5 månad 
3. b -ja något har varit äldre än 6 månader 
4. det har tagit tid att få handlingar från kommunen, snötäcke nov-mars, semestertid när 
ärenden inkommer, hög total ärendebelastning/lite resurser, flera inblandade beslutande när 
dispens ska upphävas... många faktorer  
5. relativt bra, fördel att beslut tas mer lokalt, det var tidigare svårt för Naturvårdsverket att 
åka i fält t.ex 
  
Lars Dahlberg, Länsstyrelsen i Norrbotten, telefonsamtal 3/5 2011 
 
1. 1 handläggare och en intern referensgrupp på 7 personer 
2. Ej tillgång till uppgifterna vid samtalet 
3. Se fråga 2 
4. I början var det långa handläggningstider på grund av resursbrist. Vissa ärenden blir 
liggande om de krockar med andra åtgärder, t.ex. om ett bygglov överklagas eller om det 
handlar om ett område som eventuellt ska bli naturreservat.  
5. Svårt att jämföra, Lars jobbade ej med strandskyddsdispenser innan 2009. Ingen större 
skillnad, kommunerna hade delegation redan innan. Bra att alla beslut granskas nu till skillnad 
mot före lagändringen. 
 
Karin Emanuelsson, Miljöavdelningen, Länsstyrelsen i Skåne, telefonsamtal 11/4 2011 
 
1. I Skåne har man arbetat i projektform, man fick externa medel och har kunnat ha stora 
utbildningsinsatser där man engagerat kommuner, politiker, Trafikverket, Lantmäteriet. Det 
var många kommuner som inte haft delegation att besluta om strandskyddet tidigare, därför 
blev lagändringen som en överraskning. 
2. De klarar bra att besluta om de ska upphäva direkt eller begära komplettering inom tre 
veckor. Sen beror handläggningstiden på hur lång tid kommunen vill ha på sig att komplettera 
sina handlingar. (Eventuellt kan kommunen begära förlängd tid, ex om de behöver ta nytt 
beslut i nämnden) 
3. Se ovan. Det kan bero på att kommunen vill ha längre tid på sig att komplettera. 
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4. Se ovan. Dock har det med tiden blivit färre ärenden som behöver kompletteras, det krävs 
lite tid för att lära sig lagstiftningen och att tillämpa den. 
5. Det har fungerat bra i stort, man har kunnat arbeta efter de förhållanden som är i Skåne och 
i de olika kommunerna finns beslut om strandskyddets avgränsning. Alltså gäller inte 100 m 
överallt, utan på vissa ställen är det minskat och på vissa utvidgat.  
Olika kommuner hade olika vana på att hantera strandskyddsärenden eftersom vissa haft det 
delegerat tidigare. Vissa andra behövde lära sig från början.   
 
Raimo Laurila, Biolog, Länsstyrelsen i Södermanland, intervju 28/4 2011 
 
1. 1 person, motsvarar ca en tjänst. 
2. 80 dagar i snitt förra året.  Målet är ca 2-3 månader. Har funnits ärenden som legat över 
6mån. 
3. Se fråga 2.  
4. Beror delvis på årstid, om man t.ex. behöver åka ut och titta och det inte går. Vissa enklare 
ärenden kan man ”beta av” snabbare, men mer komplexa ärenden tar ofta längre tid. 
 Svåra bedömningar om vad som är giltiga skäl ibland. Ärenden som man överprövar bör man 
åka och titta på.  
Olika kvalitet på besluten från kommunerna. De större kommunerna har mer vana eftersom de 
hanterar fler ärenden. Svårt att veta ibland om kommunerna varit ute och tittat på plats eller 
bara gjort en bedömning från skrivbordet.  
5. Det fungerar bra i stort, ungefär likvärdigt som tidigare. Fördel att Länsstyrelsen är en 
regional myndighet och inte har del i den lokala politiken eller behöver bry sig om lokala 
viljor inom näringslivet etc. På det viset kan Länsstyrelsen förhoppningsvis vara mer 
objektiva än kommunen. Dock ganska tidsödande arbete.  
Naturvårdsverket hade tidigare rollen att kontrollera beslut, men de gjorde bara stickprov och 
hade inte alls samma möjlighet till kontroll som Länsstyrelsen har nu. 
 
Johan Strandberg, jurist, Länsstyrelsen i Örebro, telefonsamtal 5/5 2011 
 
1. 2 jurister samt en handfull handläggare på olika enheter (t.ex. naturvårdsenheten, vatten) 
som deltar i beslutet om överprövning ska ske eller inte. 
2. Just nu ligger de efter mycket och arbetar för att beta av ärenden. Målet är att kunna avgöra 
alla ärenden inom 3 veckor. 
3. a) Ja 
b) Ja 
c) Ja, 1 ärende där de väntar på komplettering från kommunen. 
4. Att det är ny hantering, brister i kommunens hantering, att man organiserat om på 
länsstyrelsen och nu arbetar med juristprövning.  
5. Fördel att länsstyrelsen har jurister och inte några politiska nämnder att ta hänsyn till. Man 
har digitaliserat systemet och har nu en e-postlåda som kommunerna kan skicka till och det 
gör 8 av 10. 
 
 
 
 
 
 
 


