
 
 
 

 
 
 
 

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 169 
Fastighetsutveckling och finansiella tjänster Masternivå, 30 hp 
Mark- och fastighetsjuridik 

 

   
Författare:  Handledare: 
Daniel Halvardsson Stockholm 2012 Eidar Lindgren 

 

 
 
 
 

 
  
 
 

Strandskydd 
 

– och landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
 
 
 
 
 



 

i 

Master of Science thesis  
  

Title: Shore Protection – and Rural Development in Areas close to the Shoreline  
Author: Daniel Halvardsson  
Department: Real Estate and Construction Management  
Master Thesis number: 169  
Supervisor: Eidar Lindgren  
Keywords: Shore Protection, Legislation History, Rural Development, Municipalities  

 
Abstract 
In Sweden there is protection along all shores. It is prohibited to construct a building within 
100 meters from the shoreline. Historically, the purpose of the shore protection has mainly 
been to protect the general outdoor life but in recent years also protection for the animals and 
plants has been put into the legislation. 

In 2009/2010 the shore protection legislation changed where one of the changes was that the 
shore protection partially got differentiated. Municipalities can, in their comprehensive plan, 
point out areas for rural development in locations close to the shoreline. In these areas it 
should be easier to get exception from the shore protection. 

The first purpose of the master thesis is to investigate how the shore protection legislation has 
been evolved historically and to find the reasoning leading to the most recent legislation 
change. 

The second purpose is to investigate how municipalities have been working with pointing out 
the areas for rural development in locations near the shoreline since the legislation change. 
The choice of municipalities to investigate have been done by connecting to the concepts in 
the preparatory work before the legislation change, e.g. to support municipalities with a low 
grade of development pressure and high availability of shores. 

Of the investigated municipalities, 21 out of 30 have either finished or started the work with 
pointing out areas. The ones that have not started have stated lack of resources or that they are 
waiting as reasons. In most cases, the choice of areas has been made by a supplement to the 
comprehensive plan. 

Areas with high nature values and long distance to service have been excluded from selection 
by the municipalities and the other way around, areas that have preferably been included have 
been those that are close to service. 

There have only been a few errands regarding exemption from shore protection in the selected 
areas. 

Many municipalities in the investigation are critical to the legislation change and have their 
own views. 

The conclusion is that it is motivated to question if the legislation change has been successful. 
Probably, it needs to pass longer time to make a better assessment, when more municipalities 
are finished with their work with pointing out areas for rural development in areas close to the 
shoreline.  
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Sammanfattning 
I Sverige gäller generellt strandskydd. Det är förbjudet att uppföra byggnad inom 100 meter 
från strandlinjen. Historiskt har syftet med strandskyddet främst varit att trygga det allmänna 
friluftslivet men på senare år har även skydd för djur- och växtliv tagits in i lagtexten. 

2009/2010 ändrades strandskyddsbestämmelserna och en av ändringarna var att strandskyddet 
delvis blev differentierat. Kommuner kan i översiktsplanen peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen där lättnader ska gälla. 

Det första syftet med examensarbetet är att undersöka hur strandskyddsfrågan har sett ut 
historiskt och hur resonemangen var som ledde fram till senaste lagändringen. 

Det andra syftet är att utreda hur kommuner har arbetat med utpekande av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen sedan lagändringen. Urvalet av kommuner att 
undersöka har skett genom koppling till tongångarna i förarbetena, som att gynna kommuner 
med lågt bebyggelsetryck och god tillgång till stränder. 

Av de undersökta kommunerna har 21 av 30 antingen fastställt utpekade områden eller 
påbörjat arbetet. De som inte har påbörjat arbetet har angivit resursbrist som skäl eller att de 
avvaktar. Utpekandet av områden har i de flesta fall skett genom tillägg till översiktsplan. 

Områden med höga naturvärden och långt avstånd till service har ofta varit undantagna från 
urval av kommunerna och omvänt så har områden med närhet till service varit mest aktuella. 

Endast ett fåtal dispensärenden finns inom utpekade områden. 

Många kommuner i undersökningen är kritiska till lagändringen och har synpunkter. 

Slutsatsen är att det är motiverat att ifrågasätta om lagändringen blev lyckad. Troligtvis 
behöver det gå längre tid för att göra en bättre bedömning när fler kommuner är klara med 
arbetet att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
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Förord 

Tankarna kring att skriva examensarbete om strandskydd kom under mitt arbete som 
förrättningslantmätare. Många ansökta förrättningar berörde stränder så strandskyddet blev en 
sak jag ofta fick behandla och det väckte intresset. 

Under min utbildning på Kungliga Tekniska högskolan har strandskyddsfrågan återkommit, 
både som teori- och diskussionsämne. 

Jag har tyckt att det vore intressant att utvärdera hur en nyligen ändrad lagstiftning fungerar 
och tas emot i praktiken och strandskyddet passade bra in i tiden. 

För att ha hjälpt mig på rätt spår och för att ha varit ett kontinuerligt stöd vill jag tacka min 
handledare Eidar Lindgren. 

Jag vill också tacka mina studiekamrater som har varit ett bra stöd i mitt dagliga arbete, 
framförallt eftersom jag har skrivit själv och haft behov av stöttning och personer att diskutera 
med. 

Tack även till de som tagit sig tid att svara på min undersökning och gjort att jag fått ett bra 
underlag för att skriva uppsatsen. 

 

Stockholm, maj 2012 

Daniel Halvardsson 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion och bakgrund 

Sverige har ca 419 000 km kust- och strandlinje längs vattendrag som är bredare än sex 
meter1. Den första strandskyddslagstiftningen i Sverige kom 19502. Strandskyddet kan ses 
som ett komplement till allemansrätten som inte är tydligt definierad i lagtexten utan är en s.k. 
sedvanerätt med gamla anor. I grundlagen står dock att alla ska ha tillgång till naturen3. 

Sedan 1950 har lagstiftningen kring strandskydd ändrats flertalet gånger. Den senaste 
ändringen kom 2009/2010 genom ändringar i bl.a. miljöbalken4. En av ändringarna innebar att 
byggande i strandnära lägen ska kunna tillåtas om det kan bidra till landsbygdens utveckling. 
En förutsättning för detta är att kommuner i översiktsplan ska ange områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen5. Syftet med detta var att stimulera utvecklingen i 
områden med god tillgång till fria strandområden6. I propositionen nämns också att utrymmet 
för utpekande av områden för landsbygdsutveckling bör vara större i kommuner med låg grad 
av bebyggelsepåverkan vid stränderna7. 

Nu, våren 2012 har det gått en tid sedan lagändringen och kommuner har haft en chans att 
tillämpa de nya bestämmelserna i det dagliga arbetet. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

En utvärdering av vilken påverkan lagändringar har fått i praktiken är viktig för att veta om 
det blev som det var tänkt från lagstiftarens sida. Vid examensarbetets start (januari 2012) är 
bedömningen att tillräckligt med tid har förflutit sedan lagändringarna 2009/2010 för att 
kunna göra en bra undersökning av utfallet. 

Syftet med examensarbetet är tvådelat. Den första frågeställningen att besvara är hur 
strandskyddsfrågan sett ut historiskt och undersöka de resonemang som ledde fram till 
lagändringen. Tyngdpunkten ligger på differentiering av strandskyddet. Den andra 
frågeställningen är huruvida kommuner i glesbygdsområden har pekat ut områden för 
landsbygdsutveckling i översiktsplanen eller inte. Detta ger följdfrågor. Har en helt ny 
översiktsplan arbetats fram med anledning av lagändringen eller har det gjorts tillägg? Hur har 
huvudmomenten i arbetet sett ut? Har det funnits kriterier vid utpekandet av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen? Har det hunnit bli några dispensärenden i dessa 
områden? Hur tycker kommunerna att lagstiftningen fungerar? Det är även intressant att se 
vad nyligen upprättade arbeten säger. 

Målet är att examensarbetet kan bidra till utvecklingen av lagstiftningen och dess tillämpning. 

                                                 
1 SCB (2011b). 
2 SFS 1950:639. 
3 2 kap. 15 § 4 st. Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (1974:152). 
4 Miljöbalken (1998:808). 
5 3 kap. 5 § 5 p. Plan- och bygglagen (2010:900). 
6 Proposition 2008/09:119. 
7 Ibid. 
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1.3. Relaterade arbeten 

I ämnet har ett antal arbeten skrivits. I avhandlingen ”Den attraktiva kusten”8 beskrivs det 
svenska strandskyddets historia med vissa inriktningar, t.ex. strandskyddet som politisk 
stridsfråga och analys av den formella kontrollen över strandskyddets tillämpning. 

Lindgren (2009) framför viss kritik mot de senaste lagändringarna och behandlar frågan om 
rimlighetsgraden i att ha ett generellt byggnadsförbud vid alla stränder i ett land med så god 
tillgång till obebyggda stränder. Lindgren diskuterar också rimligheten i att stora resurser ska 
läggas på översiktsplanering i förhållande till det fåtalet byggnadsärenden som behandlas i 
glesbygd. 

En del examensarbeten behandlar ämnet. Här nämns några exempel från senare år. Löfström 
(2011) undersöker hur länsstyrelsens arbete med överprövning av strandskyddsärenden har 
skett sedan ovan nämnda lagändringar. Arebom (2010) försöker få svar på huruvida 
lagändringarna 2009/2010 har påverkat handläggningen av dispensärenden i praktiken. 
Bergqvist (2010) har jämfört gamla och nya lagstiftningen. Danielsson & Willart (2010) 
undersöker precis som detta examensarbete kommuners arbete med utpekande av områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Nilsson (2010) har sett på frågan ur kommunalt 
perspektiv och haft fokus på en specifik kommun. Karlsson & Siverbo (2009) har utarbetat ett 
förslag till metod för att ta fram områden. Thorvaldsson (2009) har gjort undersökningar i 
kommuner kring utpekande av områdena i samband med att lagändringen trädde i kraft. 

Ovan nämnda arbeten är skriva innan eller relativt kort tid efter lagändringen. Vissa framför 
viss kritik, t.ex. Arebom och Lindgren, andra är mer beskrivande (Danielsson & Willart och 
Nilsson). 

1.4. Övergripande metodbeskrivning 

Som metod för att ta reda på hur strandskyddet har sett ut historiskt och vad som ledde fram 
till senaste lagändringen gjordes utsökning och studie av litteratur. Det kunde t.ex. vara 
avhandlingar, förarbeten och examensarbeten inom ämnet strandskydd. 

Som metod för undersökningen i examensarbetet har avstamp gjorts i propositionen9. De 
kommuner som lagändringen har tagit sikte på är de med lågt bebyggelsetryck och god 
tillgång till stränder. Därför har examensarbetet behandlat lagens tillämpning i 
glesbygdskommuner. En rimlig mängd kommuner att undersöka ansågs vara 30 och urvalet 
gjordes bl.a. med hjälp av statistik från SCB10 och genom studie av kartmaterial. 

Enkäter med frågor skickades ut till tjänstemän på kommuner. Detta kompletterades bl.a. med 
information på Internet. 

Det inkomna materialet har sedan analyserats och allt presenteras i denna rapport. För mer 
utförlig metodbeskrivning, se avsnitt 5. 

                                                 
8 Segrell (1995). 
9 Proposition 2008/09:119. 
10 SCB (2003, 2007, 2011a och 2011b). 
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1.5. Avgränsningar 

Examensarbetet pågår under en termin. En sammanställning av samtliga Sveriges kommuners 
arbete med att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen vore naturligtvis 
önskvärt men med tanke på tidsbegränsningen så gjordes istället ett urval. Det gjorde även att 
en mer kvalitativ undersökning kunde ske. En annan avgränsning är att jag har valt ut en 
specifik del av strandskyddsbestämmelserna. Hade fler delar valts ut hade jag även här varit 
tvungen att begränsa den kvalitativa undersökningsmetoden. 

1.6. Disposition 

Rapporten börjar med denna inledande del. I kapitel 2 redogörs för strandskydd i allmänhet 
och dess historia fram till senaste lagändringen. Kapitel 3 beskriver bakgrunden fram till 
ändringen i strandskyddslagstiftningen 2009/2010. I kapitel 4 redogörs för gällande rätt. I 
kapitel 5 beskrivs detaljerat den metod som använts vid undersökningen. Kapitel 6 innehåller 
resultatet av undersökningen. Analys och diskussion av resultatet behandlas i kapitel 7 och 
vilka slutsatser som kan dras finns i kapitel 8. Slutligen redovisas de referenser som använts i 
arbetet. 
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2. Allmänt om strandskydd 

I detta avsnitt beskrivs först Sveriges stränder, allemansrätten och dess koppling till 
strandskydd. Sedan redogörs för strandskyddets historik fram till när miljöbalken trädde i 
kraft 1999. I avsnitt tre beskrivs bakgrunden till den senaste lagändringen 2009/2010. 

2.1. Sveriges stränder  

Sverige har som tidigare nämnts totalt ca 419 000 km kust och strandlinje. I denna siffra ingår 
alla sträckor där land möter vatten och vattendraget är bredare än sex meter. 23 procent av den 
totala kust- och strandlinjen ligger i Norrbottens län, alltså nästan 98 000 km. Gotland har 
kortast sträcka på 1 600 km.11 Över 80 % av kust- och strandlinjen finns längs insjöar. Vänern, 
Sveriges största sjö, har en strandlinje på 1 790 km.12 Kan dock nämnas att mätningar sker i 
olika skalor och vid olika tidpunkter, men siffrorna ger en fingervisning om Sveriges tillgång 
till kust- och stränder. 

2.2. Allemansrätten och allmänhetens tillgång till stränder 

Genom allemansrätten får var och en vistas fritt i skog och mark i Sverige. Allemansrätten är 
knapphändigt redovisad i lagtexten utan kan istället ses som en typ av sedvanerätt som 
sträcker sig långt tillbaka i tiden, förmodligen åtminstone sedan kring år 190013. Sedan 1994 
nämns allemansrätten i grundlagen. Där stadgas att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt 
allemansrätten”14. En annan plats som allemansrätten nämns är i miljöbalken där det framgår 
att ”var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och 
varsamhet i sitt umgänge med den”15. Allemansrätten kan dock genom lagstiftning 
kompletteras och genom att den begränsas eller skyddas. Exempel på begränsning kan vara 
naturreservat16 och exempel på skydd är strandskydd17. 

Något som inte finns i lagtext men som ingår i allemansrättens regler är att det inte är tillåtet 
att komma så långt in på annans område att man gör sig skyldig till hemfridsbrott18. Det 
innebär att olovligen intränga eller stanna kvar där annan har sin bostad19. Som en följd av 
detta begränsas allmänhetens tillgång till vid kust- och strandlinje där det finns s.k. 
hemfridszon och det som framförallt avgör mest är zon kring bostadshus och tomt. 
Strandskydd är ett exempel på ett sätt att begränsa utbredningen av byggnader och 
hemfridszon nära strandlinjen. 

                                                 
11 SCB (2011b). 
12 SCB (2008b). 
13 För diskussion kring allemansrättens ålder, se t.ex. Åslund (2008). 
14 2 kap. 15 § 4 st. Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (1974:152). 
15 7 kap. 1 § Miljöbalken. 
16 7 kap. 4-9 §§ Miljöbalken. 
17 7 kap. 13-18 § Miljöbalken. 
18 Se t.ex. Bengtsson (2004). 
19 4 kap. 6 § Brottsbalken (1962:700). 
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2.3. Strandskyddets historik fram till senaste lagändringen 

2.3.1. Bakgrund 

Under 1900-talets början förändrades samhället genom en starkt ökad urbanisering. 
Lantbruksbefolkningen minskade från 80 till 35 procent av den totala befolkningen mellan 
1900 och 1930. Industriarbetarna ökade från 10 till 40 procent. Det ledde till att möjligheten 
att vistas i naturen och kravet på rörligt friluftsliv ökade. Någon typ av skydd för detta 
behövdes. Diskussion fördes av t.ex. politiker, naturskyddsrelaterade personer och arkitekter 
om ett ”socialt motiverat naturskydd.20 

Vid 1936 års riksdag framfördes två motioner angående allmänhetens möjligheter till 
friluftsliv. I dessa hävdades det ökande behovet av friluftsliv och att tillgängligheten till 
områden i naturen skulle säkras.21 

Riksdagen begärde av regeringen en utredning som tillsattes 1937 och kallades för 
”fritidsutredningen”22. Slutbetänkande lades fram 1940. Där gavs möjligheterna till friluftsbad 
stor vikt, både vid anlagda badplatser och vid övriga stränder. I utredningen nämndes bl.a. den 
okontrollerade fritidsbebyggelsen. Det nämndes också att inte bara befolkningen i tätorter 
hade behov utan även de boende på landet. Debatten stannade av i samband med andra 
världskriget och utredningen ledde inte till någon lagstiftning23. 

2.3.2. Första strandskyddet 

I 1947 års byggnadslag24 och byggnadsstadga lagreglerades strandbebyggelse för första 
gången. Länsstyrelsen fick då begränsad möjlighet att förbjuda bebyggelse inom särskilt 
skyddsvärda områden. Motiven för detta var främst riktat mot naturskydd och inte mot sociala 
anledningar som att allmänheten skulle ha tillgång till friluftsliv, vilket var inriktningen i 
betänkandet från fritidsutredningen. 

Inte långt efter detta kom den första lagstiftningen inriktad mot stränderna. Lag om tillfälligt 
byggnadsförbud inom vissa strandområden började gälla 1950. Syftet var att trygga tillgången 
till bad och friluftsliv för allmänheten25. I promemorian till lagstiftningen förmodades att 
fritidshusbebyggandet skulle bli mer omfattande än tidigare eftersom byggnadsrestriktioner 
förväntades att bli upphävda.26 

Den tillfälliga lagen ersattes 1953 av strandlagen27 som i stort överensstämde med den 
provisoriska lagen. I korthet innebar lagen att länsstyrelserna kunde förordna områden där 
bebyggelse inte fick ske utan tillstånd. Stränderna skyddades upp till en maxgräns på 300 
meter från strandlinjen men det skilde sig åt markant mellan länen28. Länsstyrelsens vilja att 
                                                 
20 Segrell (1995). 
21 Ibid. 
22 SOU 1938:45 (delbetänkande) och SOU 1940:12. 
23 Lindgren (2009) och Segrell (1995). 
24 SFS 1947:385. 
25 Proposition 1950:223. 
26 Segrell (1995). 
27 SFS 1952:382. 
28 T.ex. 72 m i medeltal i Jämtland och 160 m i Skaraborg. 
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ge dispens sig alltså mellan områden, vilket gav ett selektivt strandskydd29. Lagen, genom att 
den t.ex. skulle trygga allmänhetens tillgång till stränder, var nu mer än tidigare inriktad mot 
sociala aspekter än mot naturskydd. 

2.3.3. Naturvårdslagen 

Strandlagen gällde under tolv år innan den blev en del av 1964 års naturvårdslag (1964:822) 
som började gälla 1 januari 1965. Då gällde strandskyddslagens bestämmelser utmed 13 700 
km av Sveriges stränder. Medelbredden för strandskyddet var 158 meter30. 
Naturvårdsutredningen 196231 menade att strandlagen och dess bestämmelser var 
tillfredsställande och reglerna ändrades i huvudsak inte32. Precis som i strandlagen kunde 
markägare få ersättning för vägrat byggnadstillstånd inom strandskydd.33 

Naturvårdslagen levde fram till miljöbalkens införande 1999. Innan dess ändrades lagen 
många gånger, 30 gånger fram till 1994 varav fem ändringar hade direkt att göra med 
strandskydd34. En av ändringarna var att möjligheten till ersättning vid vägrat 
byggnadstillstånd togs bort 1972. 

Det selektiva strandskyddet togs bort i och med den lagändring som kom 197535. Generellt 
strandskydd för hela Sverige infördes. Tidigare krävdes tillstånd att få bygga, nu blev det 
förbjudet. Det blev ett automatiskt strandskydd längs med all kust och stränder. Skyddszonen 
bestämdes till 100 meter från strandlinjen och kunde efter beslut av länsstyrelsen utvidgas till 
300 meter. Länsstyrelsen kunde dock besluta att ta bort det generella strandskyddet i områden 
som uppenbarligen saknade betydelse för friluftslivet. Dessutom fanns det viss möjlighet att 
få dispens från strandskyddet.  

Innan lagändringen 1975 gällde inte strandskydd i planlagt område. Denna bestämmelse togs 
dock bort vilket innebär att strandskydd gäller i general- stads och byggnadsplan36 som 
antagits från och med 1 juli 1975. Precis som utom plan kunde även här strandskyddet 
upphävas om det fanns särskilda skäl37. 

Anledningar till att strandskyddet skärptes var utvecklingen av fritidshusbyggandet och att det 
ansågs att de förordnanden som länsstyrelsen gav om strandskydd inte hade uppkommit i 
tillräcklig omfattning. Slutligen ansågs att byggande i strandskyddat område hade beviljats i 
för stor utsträckning. Allmänhetens möjligheter till friluftsliv prioriterades före intresset att 
bygga fritidshus vid stränder.38 

                                                 
29 Segrell (1995) och Lindgren (2009). 
30 SOU 1962:36. 
31 Ibid. 
32 Segrell (1995) 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 SFS 1974:1025. 
36 Dessa typer av planer ersattes med detaljplan och områdesbestämmelser i plan- och bygglagen (1987:10). 
37 Proposition 1974:166. 
38 Se bl.a. proposition 1974:166. 
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Efter ändringen 1975 stod sig lagreglerna kring strandskydd i huvudsak oförändrade till 
199439. Innan dess hade dock t.ex. kommuner ofta fått delegation från länsstyrelsen att besluta 
i dispensärenden. 

En annan ändring innan 1994 var att strandskyddet blev tidsbegränsat. Det innebar att 
åtgärden som sökanden fick dispens för var tvungen att vara påbörjad inom två år och 
avslutad inom fem år från att dispensbeslutet vunnit laga kraft. 

En betydande förändring 1994 var att strandskyddet nu inte bara var av social karaktär utan 
även ekologisk. Strandskyddet gällde nu förutom att trygga allmänhetens tillgång till stränder 
även att bevara ”goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet”40. Det innebar i 
praktiken att vissa områden som tidigare var ointressanta för friluftslivet och bad, t.ex. bäckar 
och tjärnar nu även infattades av skyddet. Dessa områden är istället intressanta för den 
biologiska mångfalden41. Diskussionen kring detta var ingen nyhet. Krav på ekologiskt krav 
hade framförts av remissinstanser redan i samband med lagändringen 197542. 

I samband med lagändringen 1994 fick Naturvårdsverket i uppdrag att fortsätta ett påbörjat 
arbete kring differentierat strandskydd. Med det menades att ha olika kriterier för att ge 
dispens från strandskydd mellan olika typer av områden. Lättnader skulle t.ex. kunna finnas i 
glesbygd. Regeringen redovisade 199443 sin bedömning om differentierat strandskydd och 
mer flexibel hantering i glesbebyggda områden med riklig tillgång på sjöar och vattendrag. 
Områdena som bygger på analyser av vissa kriterier skulle ha angetts i antagen översiktsplan. 
Naturvårdsverkets uppdrag återkallades dock senare under 1994 sedan Sverige bytt regering44. 
Det blev alltså inget differentierat strandskydd. 

2.3.4. Miljöbalken 

En stor förändring kring naturlagstiftningen kom med införandet av miljöbalken (1998:808). 
Den trädde i kraft 1 januari 1999. Naturvårdslagen och andra lagar omarbetades och infördes i 
den nya lagen. För strandskyddets del blev det i huvudsak inga större förändringar förutom 
vissa förtydliganden och skärpningar. 

Ett förtydligande var att strandskydd återinförs när områdesbestämmelser eller detaljplan 
upphävs. Skärpningar rörde detaljer kring förändring av befintlig byggnad och skydd för djur- 
och växtlivet.45 

                                                 
39 SFS 1994:854. 
40 Segrell (1995). 
41 Bodin (2008). 
42 Proposition 1974:166. 
43 Proposition 1993/94:229. 
44 Lindgren (2009). 
45 Proposition 1997/98:45. 
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3. Lagändringen 2009/2010 

Här följer bakgrunden till den senaste lagändringen rörande strandskydd, från regeringens 
uppdrag till naturvårdsverket 2001 till regeringens proposition 2009. 

3.1. Naturvårdsverkets rapport (5185, 2002) 

Våren 2001 gav regeringen Naturvårdsverket ett uppdrag rörande 
strandskyddsbestämmelserna.46 Uppdraget innebar bl.a. att utreda förutsättningar för och 
konsekvenser av ett stärkt strandskydd i tätortsnära områden med högt bebyggelsetryck. 
Uppdraget innebar också att utreda förutsättningar för och bedöma konsekvenser av lättnader 
i strandskyddsbestämmelserna i glesbygd med lågt bebyggelsetryck. Syftet med det 
sistnämnda skulle vara att underlätta regional utveckling av t.ex. turism och friluftsliv. 

Uppdraget resulterade i en rapport47 som lämnades till regeringen våren 2002 med förslag om 
både lättnader och skärpningar i strandskyddet. 

Naturvårdsverket föreslog bl.a. att de allra minsta sjöarna och vattendragen inte skulle 
omfattas av strandskyddet med undantaget att länsstyrelsen skulle kunna införa strandskydd 
med hänsyn till växt- och djurliv där det behövdes. Ett annat förslag var att länsstyrelserna 
skulle redovisa och besluta områden med starkare strandskydd.  

Vad gäller differentierat strandskydd föreslog Naturvårdsverket att lättnader ska kunna 
beslutas vid detaljplaneläggning. De menade att strandskyddsreglerna kan uppfattas som 
”stelbenta och byråkratiska” pga. frånvaron av möjlighet till lokal och regional anpassning. I 
områden med lättnader ska behovet av regional utveckling vara stort och exploateringstrycket 
ska vara lågt samt att området inte ska ha särskild betydelse för friluftslivet eller naturvården. 
För att visa att dessa förutsättningar skulle bli uppfyllda skulle en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken upprättas. Dessutom föreslogs att 
länsstyrelsen skulle få möjlighet att upphäva strandskyddet i de norra delarna av landet för att 
stimulera regional utveckling. 

3.2. ”Ett förnyat strandskydd” (Ds. 2005:23) 

Dåvarande miljödepartementet remitterade Naturvårdsverkets rapport till 128 remissinstanser, 
bl.a. länsstyrelser, kommuner och intresseorganisationer48. En arbetsgrupp tillsattes 2004 som 
utarbetade förslag till ändrade regler kring strandskydd. Det resulterade i skrivelsen ”Ett 
förnyat strandskydd”49. 

I skrivelsen konstateras tre problem med strandskyddslagstiftningen. Det första att det finns 
brister i såväl prövning som tillsyn. Det andra att det finns generella brister i regelverket som 
förhindrar ändamålsenlig tillämpning och det tredje att det finns en bristande legitimitet pga. 
att strandskyddsreglerna är lika över hela landet. 

                                                 
46 Regeringsbeslut 2001-04-26 M2001/1992/Na. 
47 Naturvårdsverket (2002). 
48 Remissvar, se M2002/1595/Na. 
49 Ds. 2005:23. 
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Som resultat av generösa dispenser, få överklaganden och sporadisk tillsyn sker ett successivt 
ianspråktagande av stränder, särskilt längs kusterna. I skrivelsen påtalas också brister i 
riktlinjerna rörande vad som gäller vid upphävande av strandskydd vid planläggning. 

Ett problem var att dispensfrågan bedömdes lika strängt i kommuner med stor tillgång till 
stränder som i högexploaterade kommuner. 

För att lösa dessa problem föreslogs i skrivelsen bl.a. att strandskyddets syfte skulle 
förtydligas, att länsstyrelsens roll delvis förändras och att utbildningsinsatser behövdes. 
Differentiering i strandskyddet ska ske genom geografisk indelning baserad på 
strandtillgången och koppling till regional och lokal utveckling. Bedömningen var att 
förslaget skulle leda till både lättnader och skärpningar. 

3.3. ”Stranden – en värdefull miljö” (Ds. 2008:21) 

2008 kom en ny utredning från den nya regeringen50. Bakgrunden förklaras med att det finns 
en bristande legitimitet kring strandskyddsreglerna. Det på grund av att man vid prövning av 
dispenser inte har möjlighet att beakta hur stor del av stränderna som redan har tagits i 
anspråk i det aktuella området som berörs. 

Lokal och regional förankring anses här viktigt och regeringen tycker därför att lagen bör 
utformas på ett annat sätt än vad som tidigare föreslagits. Strandskyddet bör få bättre 
anpassning till lokala förhållanden och förutsättningar. Kommuner ska i översiktsplan kunna 
peka ut områden där lättnader i strandskyddet ska gälla. Dessa områden ska utgöra en 
begränsad del av kommunens strandskyddade område så att den allmänrättsliga tillgången 
fortsatt är god. De mest exploaterade kuststräckorna ska inte omfattas av lättnaderna. 

Kommunerna föreslås få huvudansvaret för upphävande av strandskydd inom detaljplan och 
prövningar av dispenser från strandskyddet. Länsstyrelsen ska dock ha fortsatt prövning inom 
vissa angivna områden. 

Som stärkning av strandskyddet föreslår regeringen att stärka strandskyddet i delar av landet 
med hög exploateringsgrad. Detta för att trygga allmänhetens friluftsliv och att bevara djur- 
och växtlivet. Ett förslag var att kommunen i översiktsplan ska ange områden nära tätorter där 
allmänhetens tillgång till stränder bevaras på lång sikt. 

Reglerna för dispens föreslås bli förtydligade för att få en mer enhetlig rättstillämpning. 

Det förslås även att kommunernas kompetens bör stärkas. Länsstyrelsen ska få möjligheter att 
överpröva kommunala beslut på strandskyddsområdet. Allmänheten ska få mer insyn. 
Miljöorganisationer ska få möjlighet att överklaga upphävande av strandskydd. 

Differentieringen av strandskyddet och dess lättnader ska även gälla kommuner med hög 
exploateringsgrad men där ska större följsamhet mot reglerna begränsa ytterligare byggnation. 

Slutligen så föreslogs en bättre samordning mellan miljöbalken och plan- och bygglagen för 
effektivare prövning. 

                                                 
50 Ds. 2008:21. 
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3.4. ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden” (Prop. 
2008/09:119) 

3.4.1. Allmänt 

Efter ovan beskrivna utredningar och förslag kom slutligen i februari 2009 den proposition51 
som lades till grund för de senaste lagändringarna och gällande lagstiftning. Innan 
propositionen togs fram remissbehandlades ”Stranden – en värdefullmiljö”52. 

Regeringen skriver att det bör vara möjligt att förena en god bebyggelseutveckling med att 
bevara bostadsnära stränder. Dessa båda målsättningar ska stärka varandra istället för att vara 
motsättningar. I grunden behövs bra planering. Stränder har inte bara betydelse för 
allmänheten utan även för den biologiska mångfalden. Strandskyddet gäller oavsett om båda 
intressena finns på en aktuell plats eller bara det ena. Strandskyddet bidrar till riksdagens 
antagna miljömål som t.ex. ”god bebyggd miljö” och ”ett rikt växt- och djurliv”. 

Vidare skriver regeringen att strandskyddet behöver förnyas pga. att det finns problem och 
hänvisar till Naturvårdsverkets rapport från 2002. 

Lättnader behövs för att främja utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång till 
stränder. Dock ska strandskyddet fortfarande vara generellt över hela landet, dock mer 
flexibelt i vissa delar. Regeringen anser att kommunerna bör ha goda förutsättningar att göra 
de avvägningar som behövs för att peka ut områden där lättnader ska gälla. Detta eftersom 
differentieringen av strandskyddet på ett naturligt sätt kan kopplas till planering av mark- och 
vatten och utveckling av bebyggelse. 

Även här skriver regeringen att det differentierade strandskyddet bör gälla i samtliga 
kommuner men att större följsamhet mot reglerna ska användas i de kommunerna med högst 
exploateringsgrad. 

Regeringen anser att målet bör vara att begränsa ytterligare byggnation i områden som inte 
berörs av lättnader. Det är kommuner som redan har exploaterats i hög grad. 

Förutsättningarna för att ge dispens bör förtydligas och en fri passage för allmänheten närmast 
stranden bör bibehållas. 

Reglerna ska fortsatt tillämpas restriktivt och för att detta ska vara möjligt behövs 
kompetensstärkning i kommuner. 

Det ska vara lokal och regional förankring i beslutsfattandet. Regeringen tror att införande av 
strandskyddsfrågor i den kommunala planeringen leder till effektivare prövning och ett 
snabbare genomförande av angelägna samhällsbyggnadsprojekt. 

Strandskyddets syften föreslås bli som tidigare, dvs. att långsiktigt trygga allemansrättslig 
tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Länsstyrelsen föreslås i 
det enskilda fallet kunna utvidga strandskyddet till 300 meter. Vissa förbud inom strandskydd 
föreslås samt generella undantag till dessa. Länsstyrelsen ska också kunna upphäva 

                                                 
51 Proposition 2008/09:119. 
52 Remissvar, se M2008/1355/Na. 
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strandskydd i vissa områden. Regeringen föreslår också grunder för dispenser och 
upphävanden. Länsstyrelsen ska verka för att strandskydd inte upphävs i strid med gällande 
bestämmelser och ska pröva kommunens beslut om dispenser. 

När detaljplan eller områdesbestämmelser med upphävt strandskydd upphävs återinträder 
strandskyddet. Länsstyrelsen ska ha tillsyn över strandskyddsområden i vissa fall, t.ex. när det 
är fråga om försvarsanläggningar. Vissa ideella föreningar ska ha rätt att överklaga 
upphävande av strandskydd. 

3.4.2. Differentierat strandskydd 

För examensarbetet är avsnittet i propositionen som behandlar differentierat strandskydd mest 
intressant och det är också ett avsnitt som där är relativt omfattande. Regeringen föreslår hur 
redovisningen av det differentierade strandskydd ska gå till, vilka kriterier som ska finnas och 
vilka grunder för dispenser och upphävande som ska finnas i områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Redovisning i översiktsplan 

Förslaget från regeringen är att det i kommunens översiktsplan enligt plan- och bygglagen ska 
framgå områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Bland remissinstanserna fanns 
det skillnader i synen på hur det differentierade strandskyddet ska utformas. Länsstyrelsen i 
Skåne tyckte att redovisningen av områden borde gälla samtliga strandskyddsområden i 
kommunen. Lantbrukarnas riksförbund pekade på att det var nödvändigt att utpekandet av 
områden uppdateras i översiktsplanen och att det inte behandlas med många års mellanrum. 
Centrum för biologisk mångfald ifrågasatte kommunernas kompetens för att bedöma stränders 
biologiska värden. Svenska naturskyddsföreningen anförde att förslaget innebär lättnader i 
strandskyddet utan att det finns skärpningar som balanserar upp dessa. 

Regeringen förtydligar att det bör vara möjligt att finna områden för lättnader samtidigt som 
det långsiktiga skyddet för stränder består. Det gäller framförallt där bebyggelsetrycket är lågt 
och tillgången till stränder är god. 

Motivet för att redovisningen av områden för landsbygdsutvecklingen i strandnära lägen ska 
ske av kommunen i översiktsplanen redovisas. Regeringen skriver att översiktsplanen 
behandlar frågor om mark- och vattenområden i ett långsiktigt perspektiv och gör den lämpad 
att även behandla vissa frågor om strandskyddet. Översiktsplanen gör att frågan blir föremål 
för en bred och offentlig prövning. En bred kartläggning och inventering av strandområden 
bör göras före redovisningen. Att medborgare, företag, friluftsorganisationer m.fl. ska 
involveras i ett tidigt skede är angeläget. 

Trots namnet ”differentierat strandskydd” ska strandskyddet fortsatt vara en generell 
lagstiftning. Lättnaderna i strandskydd ska anpassas till grundreglerna. Ett samband mellan 
plan- och bygglagen och miljöbalken uppstår genom att översiktsplanen görs enligt den 
förstnämnda med kriterier för strandskydd i miljöbalken som grund. Översiktsplanen är inte 
bindande utan är ett vägledande dokument53, det är först vid enskilda beslut om dispenser 

                                                 
53 3 kap. 2-3 §§ Plan- och bygglagen. 
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m.m. med översiktsplanen som grund som en fråga blir rättsligt bindande. Länsstyrelsen bör 
påtala brister vid upprättandet av planen och om inte kommunen åtgärdar dessa så bör de 
framgå av länsstyrelsens yttrande. 

Redovisning av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen bör kunna ske som ett 
tillägg till befintlig översiktsplan. Regeringen föreslår att redovisningen ska vara obligatorisk 
i översiktsplanen men om det blir svårt för en kommun att finna områden som uppfyller 
kriterierna så ska inte redovisning behövas. 

Regeringen ser utpekandet av områden som ett exploateringsinslag och att det i sak passar väl 
in i plan- och bygglagens bestämmelser. För att inte komplicera arbetet så begränsas kraven 
på redovisningen till just utpekanden av områden. 

Kriterier för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

Föreslagna kriterier för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i propositionen 
är dels att det ska vara lämpligt för utvecklingen av landsbygden och dels att strandskyddets 
syften ska fortsätta tillgodoses långsiktigt. Utpekat område ska ha liten betydelse för 
strandskyddets syften. 

Bland remissinstanserna så tillstyrkte kommunerna förslaget förutom vissa som tyckte att 
förslaget gick för långt i fråga om lättnader. Många instanser ansåg att reglerna var vaga och 
otydliga och lämnar för stort tolkningsutrymme. Naturvårdsverket ansåg att lagförslaget inte 
var tillräckligt restriktivt och att utpekandet av områden riskerar överexploatering. 
Förtydligande om vad begreppet landsbygdsutveckling i strandnära lägen innebär 
efterfrågades. Sveriges kommuner och landsting ansåg det positivt att kommunerna själva får 
göra en tolkning av begreppet. 

Som skäl till förslaget till kriterier skriver regeringen att det finns flera definitioner av 
landsbygd. Skillnaderna gör att från 16 procent till 70 procent av landets befolkning anses bo i 
landsbygd beroende på vilken definition som används. Regeringen menar att en definition kan 
bli ett stelt verktyg utan överlämnar till kommunerna att bedöma vad som är lämpliga 
områden för utveckling av landsbygd. Med åtgärder att främja landsbygdsutveckling avses 
sådana som kan ge långsiktiga sysselsättningseffekter. 

Områden bör väljas där inverkan på strandskyddet bedöms bli minst om flera områden är 
aktuella. Områdena som väljs ska också sammantaget inte omfatta mer än en begränsad del av 
en kommuns strandskyddade områden. Det är angeläget att kommuner samråder med andra 
kommuner vid utpekande av områden. Regeringen redovisar också i propositionen områden 
där lättnader inte bör gälla. Anledningen är att begränsa möjligheter till användning av 
reglerna där det är högt bebyggelsetryck eller strandskyddsvärdena är särskilt höga. Exempel 
på sådana områden är de stora insjöarna och stora delar av kusten. 

Översvämnings-, erosions-, och rasrisker m.m. bör beaktas med avseende på 
klimatförändringarna. Vid avvägandet av vilka områden som ska pekas ut i översiktsplanen 
ska kommunen beakta behovet av skydd för ovanstående risker. Det anses att detta inte ska in 
som ett moment i strandskyddet utan att det ska lösas genom annan lagstiftning. 
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Grunder för dispenser och upphävanden 

Regeringen föreslår att som särskilt skäl får beaktas om det strandnära läget bidrar till 
utveckling av landsbygden. Om det gäller enstaka en- eller tvåbostadshus ska anslutning till 
befintligt bostadshus istället beaktas. Regeringen förtydligar att strandskyddet även gäller i 
områden för landsbygdsutveckling. För byggnad, verksamhet, anläggning m.m. så bör det inte 
ställas ett ovillkorligt krav på lokalisering i anslutning till befintlig bebyggelse eftersom vissa 
projekt har avskildhet som förutsättning. För bostadshus bör det istället beaktas om det ska 
uppföras i anslutning till annat bostadshus. Anledningen till detta enligt regeringen är att det 
annars finns risk för att ny bebyggelse blir ostrukturerad och att det blir stora avstånd mellan 
byggnader. Samlad bebyggelse anses vara en fördel bl.a. med hänsyn till att kunna tillgodose 
samhällsservice. I samband med detaljplaneläggning bör det dock finnas möjlighet till 
byggnation som inte uppförs i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Konsekvenser för kommunerna 

I propositionen redovisas förväntade konsekvenser för olika parter. 

För kommunernas del antas att antalet dispensärenden inte öka. Däremot kommer 
kommunernas arbete med översiktsplanen medföra en betydande arbetsinsats. Det gäller både 
tillägg och ny översiktsplan. Det anses inte bli ett stort antal nya detaljplaneärenden med 
anledning av utpekande av områden för landsbygdsutveckling eftersom dessa områden 
lokaliseras till förhållandevis glesbebyggda områden. 

En annan konsekvens av lagändringen beskrivs som att den kommunala självstyrelsen 
inskränks i viss mån pga. den ökade statliga kontrollen genom länsstyrelsens 
överprövningsmöjlighet av dispenser m.m. Den statliga kontrollen anses godtagbar. 

Ikraftträdande 

Ändringarna föreslogs träda i kraft 1 juli 2009 förutom bestämmelserna om undantag från 
strandskyddsbestämmelser i utpekade områden för landsbygdsutvecklingen som föreslogs 
träda i kraft 1 februari 2010. En anledning till att ha ändringen rörande landsbygdsutveckling 
senare än övriga ändringar var att ge kommuner drivkraft att inleda arbete med ändring av 
översiktsplan. En annan anledning att det skulle finnas tid för att utarbeta allmänna råd och 
andra vägledande dokument. Risken annars skulle vara att tillämpningen skulle bli splittrad 
och att lättnaderna av strandskyddet antingen tillämpas i för många eller för få områden i 
kommunerna. 
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4. Gällande rätt 

Ovanstående historik och den senaste propositionen har lett fram till den lagstiftning som 
gäller nu och som presenteras i det här avsnittet. De flesta bestämmelser har gällt sedan 1 juli 
2009, men bestämmelser om prövning av strandskyddsdispens i områden för 
landsbygdsutveckling har gällt sedan 1 februari 2010.54 

På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket och Boverket upprättat en vägledning55 med 
anledning av förändringarna. Genomgången av lagstiftningen nedan kompletteras till viss del 
med information från vägledningen. 

Förutom miljöbalken och plan- och bygglagen finns bestämmelser om strandskydd i bl.a. 
förrättningslagstiftningarna56 med regler om vad som gäller vid behandling av ärenden i 
områden där strandskydd gäller. 

4.1. Miljöbalken 

De flesta bestämmelserna kring strandskydd finns insorterat i miljöbalkens sjunde kapitel 
”skydd av områden” 13-18 §§ och 25-26 §§. 

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag. Syftet är att förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden tryggas och att livsvillkor för djur- och växtlivet 
på land och i vatten bevaras goda.57 

Bredden på strandskyddet är 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd. Det gäller 
både på land och i vatten. Om det behövs för att säkerställa ett av strandskyddets syften får 
länsstyrelsen besluta om att utvidga området till 300 meter från strandlinjen.58 

I strandskyddat området gäller fyra förbud59. Nya byggnader får inte uppföras. Byggnader 
eller dess användning får inte ändras och anläggningar får inte utföras om det hindrar 
allmänheten från att färdas fritt. Förbud gäller även grävning och förberedelse för nya 
byggnader eller ändring av befintliga. Slutligen så får inte åtgärder vidtas som förändrar 
livsvillkoren för djur- och växtlivet. Mot dessa förbud finns vissa undantag60, bl.a. om en 
byggnad avser jordbruk m.m., vissa verksamheter som tillåtits av regeringen eller allmän väg 
och järnväg med fastställd plan. 

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan besluta om lättnader för 
komplementbyggnader61. Länsstyrelsen kan i vissa fall upphäva strandskyddet i ett område, 
t.ex. om det behövs för försvarsanläggning och strandskyddets syften ändå uppnås62. 

                                                 
54 Lag om ändring i miljöbalken (2009:532). 
55 Naturvårdsverket & Boverket (2009). 
56 Fastighetsbildningslagen (1970:988), ledningsrättslagen (1973:1144) och anläggningslagen (1973:1149). 
57 7 kap. 13 § Miljöbalken. 
58 7 kap. 14 § Miljöbalken. 
59 7 kap. 15 § Miljöbalken. 
60 7 kap. 16 § Miljöbalken. 
61 7 kap. 17 § Miljöbalken. 
62 7 kap. 18 § Miljöbalken. 
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Figur 1. Sverige. 
(Naturvårdsverket & Boverket, 2009). 

Förutom i vissa undantagsfall, t.ex. vid byggande av allmän väg och järnväg63 så är det 
kommunen som i enskilda fall kan besluta om dispens från de förbud som gäller inom 
strandskydd64. För att få dispens behövs ett särskilt skäl som finns nämnt i lagtexten. Dispens 
kan ges om den tilltänkta platsen redan har tagits i anspråk och inte är tillgänglig för 
allmänheten. Det kan också vara om platsen ligger avskild från stranden pga. någon barriär 
som en väg eller annan byggnad. Det är också möjligt att få dispens om området måste ligga 
vid vattnet eller för utvidgning av pågående verksamhet. Ett annat dispensskäl är om åtgärden 
är av angeläget allmänt intresse.65 

Utöver de skäl som nämnts så finns ytterligare 
särskilda skäl om prövningen gäller åtgärd i ett område 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen66.  

I ett sådant område om det gäller byggnad, verksamhet 
eller anläggning ska det beaktas om åtgärden bidrar till 
utvecklingen av landsbygden. Om det gäller enstaka 
bostadshus ska istället beaktas om åtgärden ligger i 
anslutning till ett befintligt bostadshus67. Det innebär 
att landsbygdsutveckling i strandnära lägen som 
dispensskäl inte gäller enstaka bostadshus. 

Definitionen av vilken typ av område där 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska gälla 
består i lagtexten av fyra punkter68.  

För det första ska området vara lämpligt för utveckling 
av landsbygden och för det andra ska området vara av 
sådant slag och begränsad omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande ska kunna 
tillgodoses långsiktigt. 

Tredje punkten – streckad linje i figur 1 – innebär att i 
eller i närheten av tätorter, vid en del av kusten, på 
Gotland och vid ett antal större sjöar (om det vid dessa 
råder stor efterfrågan på bebyggelse) så ska ett område 
som anges som landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen ha liten betydelse för strandskyddets syften.  

  

                                                 
63 7 kap. 18 a § Miljöbalken. 
64 7 kap. 18 b § Miljöbalken. 
65 7 kap. 18 c § Miljöbalken. 
66 Ibid. 2 st. Miljöbalken. 
67 7 kap. 18 d § Miljöbalken. 
68 7 kap. 18 e § Miljöbalken. 

Fjärde punkten – heldragen linje i figur 1 – innebär att 
skälet landsbygdsutveckling inte gäller längs stora 
delar av kusten, främst i södra Sverige. 
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Sammantaget kan sägas att det finns två kriterier för att kunna använda landsbygdsutveckling 
som skäl till dispens. Det första är att åtgärden ska bidra till utvecklingen av landsbygden och 
det andra att åtgärden ska ingå i område utpekat för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

En översiktsplan enligt plan- och bygglagen ska ge vägledning vid bedömningen om en plats 
ligger inom ett område som avses med landsbygdsutveckling i strandnära lägen69. 

Dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område för fri passage för allmänheten och för 
att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet70. Om strandskydd har upphävts med 
anledning av detaljplan eller områdesbestämmelser gäller det åter om planen eller 
bestämmelserna upphävs eller ersätts med en ny detaljplan71. Åtgärden för dispens måste ha 
påbörjats inom två år från beslutet och avslutats inom fem år för att dispensen ska fortsätta 
gälla72. Dispens får endast ges om det är förenligt med skyddets syfte73. En enskilds intresse 
skyddas genom att en inskränkning i den enskildes rätt inte får gå längre än att syftet med 
skyddet uppnås74. För brott mot strandskyddet kan ges böter eller fängelse i upp till två år75. 

Länsstyrelsen ska överpröva kommunens dispensbeslut om det finns skäl att anta att det inte 
finns förutsättningar för dispens eller att det finns brist i handläggningen. Länsstyrelsen ska 
inom tre veckor från att de fått dispensbeslutet ta ställning till om de ska överpröva ärendet 
eller inte.76 

4.2. Plan- och bygglagen 

I plan- och bygglagen anges att det av översiktsplanen ska framgå områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen77. Vid samrådet för översiktsplanen ska länsstyrelsen 
verka för att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är 
förenliga med miljöbalkens bestämmelser78 och om de inte är förenliga ange det i sitt 
granskningsyttrande79. Kommunen får upphäva strandskydd i detaljplan om det finns särskilda 
skäl och om intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Det 
får heller inte vara i ett område där länsstyrelsen har beslutanderätt enligt miljöbalken. Vid 
upphävandet ska miljöbalkens bestämmelser gälla.80 Länsstyrelsen har rätt att överpröva om 
de meddelar att de tänker utnyttja rättigheten inom tre veckor från att de fått meddelandet om 
beslut81. 

                                                 
69 7 kap. 18 e § Miljöbalken. 
70 7 kap. 18 f § Miljöbalken. 
71 7 kap. 18 g § Miljöbalken. 
72 7 kap. 18 h § Miljöbalken. 
73 7 kap. 26 § Miljöbalken. 
74 7 kap. 27 § Miljöbalken. 
75 29 kap. 2 § Miljöbalken. 
76 19 kap. 3 b § Miljöbalken. 
77 3 kap. 5 § Plan- och bygglagen. 
78 3 kap. 10 § Plan- och bygglagen. 
79 3 kap. 16 § Plan- och bygglagen. 
80 4 kap. 17 § Plan- och bygglagen. 
81 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen. 
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5. Detaljerad metodbeskrivning för undersökningen 

I avsnittet förklaras urvalet av kommuner som undersökts samt de frågor som ställts. 

5.1. Inläsning av litteratur 

Arbetet började med utsökning och studie av litteratur rörande strandskyddet. Historisk 
återblick och diskussion finns främst i Segrells avhandling82. Examensarbeten i ämnet från 
senare år behandlar vissa specifika frågor och vissa helt eller delvis kommuners arbete med 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Propositionen och andra förarbeten behandlar 
naturligtvis lagändringen. Ett kompendium om miljöbalken83 har också gett information. 
Utöver detta har som tidigare nämnts en artikel med kritik skrivits av Lindgren (2009). Det 
har också hållits konferens av SKL84 där frågan diskuterats. Slutligen kan nämnas att 
regeringen nämner frågan i budgetpropositionen 201185 och ger Boverket och 
Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av det nya regelverket och vid behov föreslå 
förändringar. 

Med detta som bakgrund gjordes urvalet av kommuner att undersöka i examensarbetet. 
Litteraturstudien gav också tankar inför val av frågor m.m. I propositionen till lagändringen 
och även på andra platser är det två begrepp som återkommer och det är ”god tillgång till fria 
strandområden” och ”låg grad av bebyggelsepåverkan” eller liknande formuleringar. Dessa 
två nyckelbegrepp har använts som koppling vid val av kommuner. 

5.2. Strategi för urval av kommuner 

Med tanke på examensarbetets omfattning så bestämdes att 30 kommuner är ett rimligt antal 
att undersöka. För att finna kommuner som passar in på låg exploateringsgrad och god 
tillgång på stränder har främst statistik från SCB använts86. För bebyggelsetrycket finns 
statistik på länsnivå87 med antal byggnader uppförda inom vissa intervall. För att se tillgången 
till fria strandområden finns statistik på kommunnivå88 där andelen stränder påverkade av 
byggnation redovisas. Upplägget blev att finna tio län med lågt bebyggelsetryck och välja tre 
kommuner med god tillgång till stränder per utvalt län för att komma upp i totalt 30. 

Kommuner som nyligen har blivit anlitade i examensarbeten om strandskydd har undvikits i 
undersökningen av flera skäl. Det första är att det genom undersökningar i arbetena redan 
finns information och det är mer värt att undersöka ”nya” kommuner. Det andra skälet är att 
jag har antagit att kommuner som nyligen har blivit undersökta inte har samma vilja och lust 
att svara igen och genom att undvika dessa minska risken att inte få svar. Det tredje skälet är 
att genom att välja nya kommuner få en utökad geografisk spridning av kunskapen kring 
kommuners arbete med strandskyddsfrågor. 

                                                 
82 Segrell (1995). 
83 Ekblad (2010). 
84 SKL, Sveriges kommuner och landsting. För material från konferensen, se Internetlänk i referenslista. 
85 Proposition 2011/12:1. 
86 SCB (2003, 2007, 2011a och 2011b). 
87 SCB (2003, 2007, 2011a). 
88 SCB (2011b). 
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Danielsson & Willart (2010) byggde sin undersökning på 26 kommuner (samt ytterligare 
kommuner där svar inte erhölls). Thorvaldsson (2009) undersökte åtta kommuner (varav en 
inte svarade). Bodin (2008) undersökte två kommuner. Bergkvist (2010), Karlsson & Siverbo 
(2009) samt Nilsson (2010) undersökte en kommun var. Dessa har alltså undvikits. 

5.3. Val av län med lågt bebyggelsetryck 

I examensarbetet har de senaste intervallerna från SCB:s statistik 1996-2000, 2001-2005 och 
2006-2009 använts. Med andra ord har det iakttagits vilket bebyggelsetryck det har varit längs 
stränder89 under dessa år. En sammanräkning har gjorts av hur många byggnader som har 
uppförts per län. För att få någon typ av rimlig jämförelse mellan län har antal nya byggnader 
per kilometer strand använts som jämförelsetal. Tabell 1 visar uträkningen. 

Län Nya byggnader 
1996-2009 inom 100 
meter från stranden 

Km strand Antal nya 
byggnader per km 
strand 

Stockholm 4960 15117 0,328 

Uppsala 427 6774 0,063 

Södermanland 962 7102 0,135 

Östergötland 998 12619 0,079 

Jönköping 771 8763 0,088 

Kronoberg 463 7869 0,059 

Kalmar 828 12891 0,064 

Gotland 197 1618 0,122 

Blekinge 590 4204 0,140 

Skåne 1615 6892 0,234 

Halland 659 5391 0,122 

Västra Götaland 3827 26549 0,144 

Värmland 1088 19359 0,056 

Örebro 411 8466 0,049 

Västmanland 398 3748 0,106 

Dalarna 1401 29084 0,048 

Gävleborg 1261 18026 0,070 

Västernorrland 914 18538 0,049 

                                                 
89 Mätning av kust- och strandlinje har skett i skala 1:10000 förutom i fjällen där skalan varit 1:50000. Se SCB 
(2011a) m.fl. för förklaring av bakgrund till uträkningarna. 
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Jämtland 634 50736 0,012 

Västerbotten 1494 58115 0,026 

Norrbotten 1484 97577 0,015 

Riket 25356 419438 0,060 

Tabell 1. Redovisning av bebyggelsetryck längs stränder 1996-2009. 

Efter uträkningen utfördes en likadan uträkning fast för byggnader uppförda längre än 100 
meter från stranden för att se bebyggelsetrycket i övrigt i förhållande till strandlängd. En 
kontroll över om det var rimligt att säga att dessa län har ”god tillgång till fria strandområden” 
gjordes också90. Inför urvalet av enskilda kommuner bestämdes att välja kommuner från tio 
olika län. Dessa är (från söder till norr) Kronoberg, Örebro, Kalmar, Värmland, Dalarna, 
Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten, Jämtland och Norrbotten. Samtliga av dessa är 
bland de elva län med lägst bebyggelsetryck längs stränder och är de tio län med lägst 
bebyggelsetryck i övrigt. Dessutom har de en geografisk spridning från söder till norr. 

5.4. Val av kommuner med god tillgång till stränder 

Tre kommuner per utvalt län valdes ut. Som hjälp användes SCB:s statistik från 2011 över 
bebyggelsepåverkad kust och strand vilket alltså visar tillgång till stränder kommunvis. 
Statistiken visar andelen strandlinje med byggnad inom 100 meter per kommun samt deras 
förhållande till antalet övriga byggnader inom aktuell kommun. SCB:s karta över Sveriges 
kommunindelning91 användes också.  

I utvalda län valdes alltså kommuner med låga siffror på bebyggelse vid stränder.  

Vid urvalet togs hänsyn till vissa kriterier. Som nämnts tidigare valdes kommuner bort som 
varit behandlade i andra arbeten de senaste åren. Kommuner som hade mycket strand vid 
sjöar där det ska gälla större restriktivitet i utpekandet av området för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen92 valdes också bort i flera fall. Exempel på sådana sjöar är Vänern, Mälaren 
och Orsasjön. I flera län med lågt bebyggelsetryck finns kommuner som inte har valts för att 
de utgör länscentrum och inte har ansetts ha lågt bebyggelsetryck, t.ex. Växjö och Örebro. 

Urvalsmetod och arbetet med att välja kommuner har trots de olika ovan nämnda kriterierna 
ett visst mått av slumpmässighet och förutsättningslöst tänkande. Det har nämligen inte på 
något sätt undersökts huruvida kommunerna har arbetat med utpekande av områden eller inte. 

Se figur 2 på nästa sida för en karta93 över utvalda kommuner. 

                                                 
90 SCB (2011b). 
91 SCB (2008a). 
92 7 kap. 18 e 3 p. § Miljöbalken. 
93 Karta utan markeringar från SCB (2008a). 
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5.5. 

Kronoberg: 

1. Lessebo 
2. Tingsryd 
3. Älmhult 

Kalmar: 

4. Nybro 
5. Hultsfred 
6. Högsby 

Örebro: 

7. Laxå 
8. Ljusnarsberg 
9. Nora 

Värmland: 

10. Hagfors 
11. Sunne 
12. Årjäng 

Dalarna: 

13. Ludvika 
14. Malung-Sälen 
15. Älvdalen 

Gävleborg: 

16. Bollnäs 
17. Ljusdal 
18. Ovanåker 

Jämtland: 

19. Bräcke 
20. Härjedalen 
21. Strömsund 

Västernorrland: 

22. Sollefteå 
23. Ånge 
24. Örnsköldsvik 

Västerbotten: 

25. Sorsele 
26. Vilhelmina 
27. Åsele 

Norrbotten: 

28. Arvidsjaur 
29. Gällivare 
30. Kiruna 

Figur 2: Utvalda kommuner. 
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Frågeställningar till utvalda kommuner 

Ett frågeformulär innehållande åtta frågor utarbetades. Dessa tog avstamp i propositionen94. 
Målet var att få in så många svar som möjligt, därför gavs vikt åt att ha relativt enkla 
frågeställningar som inte krävde långa svar. Frågorna skickades via e-post till den tjänsteman 
på utvald kommun som ansågs den mest lämpliga att svara på frågorna. Det kunde t.ex. vara 
en stadsarkitekt, miljö- och byggnadschef, planeringschef eller någon med liknande roll. Här 
följer frågeställningarna95 och kommentarer. 

Fråga 1: Har Er kommun tagit fram s.k. LIS-områden sedan lagändringen 2009? 

Kommentar: Det här är den viktigaste frågan. Enligt plan- och bygglagen ska det av 
översiktsplanen framgå områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen96. Svaret blir att 
se hur aktuell kommun har behandlat detta krav sedan lagändringen. Svarar kommunen nej, 
ombeds den som svarar att fortsätta till fråga 8. 

Fråga 2: Har en helt ny översiktsplan arbetats fram med anledning av LIS-områden eller har 
det gjorts tillägg av befintlig översiktsplan alternativt någon annan variant? 

Kommentar: Det är inte nödvändigt att upprätta en ny översiktsplan för att peka ut områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen97. Har kommunen gjort en ny översiktsplan eller 
utarbetat ett tillägg? 

Fråga 3: Vad har varit huvudmomenten i framtagning av LIS-områden? Har arbetet haft 
någon speciell struktur? 

Kommentar: Här är det intressant att se hur kommunen gått tillväga för att möta kraven. Har 
man följt Naturvårdsverket och Boverkets vägledning98 eller har man arbetat på något annat 
sätt? 

Fråga 4: Finns det områden som varit uteslutet att ha som LIS-område (t.ex. riksintressen, 
speciella sjöar, områden med översvämningsrisk osv)? 

Kommentar: I propositionen diskuteras översvämningsrisk m.m. Det kan även finnas annat 
som det ska tas hänsyn till. Har kommunen tagit hänsyn till detta? 

Fråga 5: Finns det områden som har ansetts som särskilt lämpade för LIS-områden? 

Kommentar: I propositionen diskuteras också hur stor del som kan pekas ut. Har det varit 
någon viss typ av områden som kommunen ansett mer lämplig än andra? 

Fråga 6: Har Er kommun haft någon beviljad dispens i LIS-områden sedan dessa togs fram? 

Kommentar: Har det blivit någon effekt i utpekade områden? Har det hunnit bli något 
dispensärende? 

Fråga 7: Har något/några av dessa beviljade dispenser blivit överprövade av länsstyrelsen? 

                                                 
94 Proposition 2008/09:119. 
95 I frågorna har ”områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen” förkortats ”LIS-områden”. 
96 3 kap. 5 § Plan- och bygglagen. 
97 3 kap. 23 § Plan- och bygglagen. 
98 Naturvårdsverket & Boverket (2009). 
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Kommentar: Har länsstyrelsen utnyttjat nyheten i lagstiftningen om deras rätt att överpröva99 
beslut om dispens? 

Fråga 8: I allmänhet, hur har lagstiftningen och dess tillämpning fungerat sedan 
lagändringen? Krävs förändringar? Om kommunen inte tagit fram LIS-områden, vad är skälet 
till detta? 

Kommentar: Det här är en delvis öppen och delad fråga som ger utrymme för ett längre svar. 
Det är intressant att veta de allmänna tankarna. En öppen fråga kan också leda till synvinklar 
som inte frågeställaren har tänkt på. Vad anser kommunen om lagändringen så här en tid efter 
den trädde i kraft? Vad kan det finnas för anledningar till om en kommun inte har tagit fram 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen? 

De svar som erhölls från enkäterna strukturerades och analyserades. Kompletterande 
information har bl.a. hämtats på Internet. Där har också information hämtats om de få 
kommuner som inte svarade på undersökningen. Resultatet presenteras här i rapporten i 
följande avsnitt. 

                                                 
99 19 kap. 3 b § Miljöbalken. 
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6. Resultat av undersökning 

I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen av kommuners arbete med att peka ut 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Det är viktigt att understryka att det 
oftast är enskilda tjänstemän som svarat på undersökningen vilket gör att det finns en 
sannolikhet att personliga åsikter har smugit sig in. Resultatet är uppdelat läns- och 
kommunvis. I nästa avsnitt, 7, förs diskussion relaterat till resultatet. 

6.1. Kronobergs län 

6.1.1. Lessebo kommun 

I Lessebo har 12 procent av strandlinjen en byggnad inom 100 m och dessa byggnader utgör 
10 procent av det totala antalet i kommunen100. Kommunen har tagit fram områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen men frågan har ännu inte behandlats politiskt eller 
genomgått samråd. Översiktsplanen är relativt nyupprättad, från 2010, så områdena som 
pekas ut kommer att ske genom ett tillägg till planen. Fokus vid val av områden har varit 
”redan etablerade” och uteslutet att välja har varit områden med höga naturvärden eller orörda 
sjöar. Lagstiftningen anses ha fungerat som tidigare, innan ändringen kom.101 

6.1.2. Tingsryds kommun 

12 procent av strandlinjen har en byggnad inom 100 m i Tingsryd och denna bebyggelse utgör 
12 procent av totala antalet byggnader i kommunen102. Kommunen har tagit fram områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Det har skett genom tematiskt tillägg till den 
gällande översiktsplanen från 2007103. Det tematiska tillägget vann laga kraft 2012-01-12104. 
Kommunen har valt två typer av områden. Bebyggelse och det rörliga friluftslivet. Ett antal 
kriterier har använts, t.ex. samhällsgeografiska stråk där orterna utgör viktiga noder och 
befintliga anläggningar för det rörliga friluftslivet. Inget speciellt område har varit uteslutet. 
Särskilt lämpade områden har varit kring tätorter och andra områden med verksamheter, t.ex. 
campingplatser. Kommunen har under den korta tiden sedan tillägget till översiktsplanen vann 
laga kraft ännu inte haft något dispensärende inom utpekat område. Det anses att möjligheten 
att skapa tomter i attraktiva lägen behöver förstärkas. Detta är ett sätt att locka nya invånare i 
kommuner med vikande befolkningssiffror. Tingsryd har mycket strand per invånare och det 
anses finnas potential, samtidigt som det är viktigt att bevara allemansrätten och ha bra 
styrmedel.105 

                                                 
100 SCB (2011b). 
101 Kågestad, e-postkontakt, feb. 2012. 
102 SCB (2011b). 
103 Arvidsson, e-postkontakt, feb. 2012. 
104 Tingsryds kommuns hemsida på Internet. 
105 Arvidsson, e-postkontakt, feb. 2012. 



 

24 

6.1.3. Älmhults kommun 

I Älmhult har 15 procent av strandlinjen en byggnad inom 100 m och dessa byggnader utgör 
14 procent av det totala antalet byggnader i kommunen106. Områden för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen finns framtaget genom tematiskt tillägg till översiktsplanen. Arbetet har 
varit strukturerat med ”bebyggelse” som utgångspunkt.107 Naturvärden och allemansrättsliga 
frågor har också varit huvudmoment108. Det finns ett dispensärende där det aktuella området 
gränsar till ett utpekat område samt en inkommen ansökan. Under förutsättning att 
kommunerna skaffar sig ekologisk kompetens i beredningsarbetet så anses att lagstiftningen, 
dess rådgivning och tillämpning är tydlig. Annars blir grunderna ofullständiga och 
tillämpningen godtycklig. Det anses också viktigt att tillämpningen sker lika mellan länen.109 

6.2. Kalmar län 

6.2.1. Nybro kommun 

14 procent av Nybro kommuns strandlinje har en byggnad inom 100 m och dessa byggnader 
utgör 9 procent av det totala antalet byggnader110. Ett förslag till områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen finns upprättat och är i februari 2012 godkänt och på 
väg ut på samråd. I urvalet av områden togs sjöar mindre än 5 ha bort på grund av att dessa 
anses vara mer känsliga för yttre påverkan. Sjöar som bedömts som orörda och med höga 
naturvärden har också valts bort. Samråd har bl.a. skett med Nybro-Emmaboda fågelklubb vid 
urvalet. Det anses också att naturbetesmarker och områden med inslag av ek och annan 
ädellövsskog bör bevaras. 

Vad gäller strandskyddsärenden anses inte har skett några direkta förändringar sedan 
lagändringen. 

Områdena kommer att vara ett tillägg till översiktsplanen från 2007. Redan i denna 
översiktsplan pekade kommunen ut åtta områden. Kriterierna för områdena då var bl.a. att de 
bör erbjuda en upplevelse som gör att människor vill bosätta sig där samt sjöar med närhet till 
befintliga samhällen eller bebyggelse och som redan i någon mån är tagna i anspråk. Det finns 
ett pågående dispensärende inom ett område som pekades ut 2007.111 

6.2.2. Hultsfreds kommun 

I Hultsfred är 14 procent av stränderna bebyggda inom 100 m från strandlinjen och dessa 
byggnader utgör 15 procent av det totala antalet byggnader i kommunen112. Kommunen har 
pekat ut områden för landsbygdsutvecklingen i strandnära lägen genom en ny översiktsplan, 
som utarbetades i samband med att lagändringen kom. Under samrådsskedet prövade 
kommunen att göra ett ”omvänt” utpekande av områden, dvs. att peka ut strandområden där 

                                                 
106 SCB (2011b). 
107 Nilsson, I. e-postkontakt, feb-mars 2012. 
108 Karlsson, M. e-postkontakt, feb-mars 2012. 
109 Nilsson, I. e-postkontakt feb-mars 2012. 
110 SCB (2011b). 
111 Björn, e-postkontakt, feb. 2012. 
112 SCB (2011b). 
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landsbygdsutveckling som skäl inte ska finnas. Det tyckte länsstyrelsen blev för stora 
områden vilket ledde till att kommunen pekade ut områden på vanligt sätt. Från politiskt håll 
har viljan varit att peka ut så många områden som möjligt. Vissa typer av miljöer har varit 
uteslutna vid utpekandet, t.ex. riksintressen och naturreservat samt vattenområden som är 
belägna långt från bebyggelse och större vägar. Kommunen har inte haft något dispensärende 
inom utpekade områden. 

Åsikter om lagändringen är att uppdelningen mellan anläggningar och byggnader är olycklig 
och att det borde vara upp till kommunen att bestämma hur exploateringen ska nyttjas. Kraven 
på redovisningen i översiktsplanen anses orimlig. Eftersom det är en översiktsplan så ska 
detaljgraden vara just översiktlig.113 

6.2.3. Högsby kommun 

12 procent av stränderna i kommunen har en byggnad inom 100 m och byggnaderna utgör 12 
procent av det totala antalet byggnader. Kommunen har tagit fram områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen men de är ännu inte antagna. Områden utgör ett eget 
kapitel i den översiktsplan som beräknas att bli antagen under 2012. I svaret uppges att 
Kalmar län har gett ut en handledning för hur de anser att arbetet med att ta fram områden ska 
ske och kommunen har följt råden i denna handledning i möjligaste mån. Fler 
utbildningsinsatser och en översyn av lagstiftningen bör ske.114 

6.3. Örebro län 

6.3.1. Laxå kommun 

Laxå har gemensam byggförvaltning med kommunerna Askersund och Lekeberg115. Frågorna 
har dock ställts särskilt till Laxå. Andel strand i kommunen med en byggnad inom 100 m är 
11 procent och dessa byggnader utgör 14 procent av det totala116. Under 2010 fattades ett 
politiskt beslut att för tillfället inte peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen i översiktsplanen. Skälet är inte känt, men tros bero på resursbrist som funnits och som 
fortfarande finns till en viss del samt att översiktsplanen är ny (antagen 2008). Genom möten i 
regionen har dock uppfattningen blivit att arbetet har varit inledningsvis svårt för att 
regelverket inte är ”glasklart” och att mycket synpunkter har kommit in vid samrådsskedet.117 

6.3.2. Ljusnarsbergs kommun 

I Ljusnarsbergs kommun har 16 procent av strandlinjen en byggnad inom 100 m och dessa 
byggnader utgör 26 procent av det totala antalet byggnader118. Kommunen har gemensam 
byggförvaltning med kommunerna Hällefors, Lindesberg och Nora119. Frågor har dock riktats 

                                                 
113 Sandelius, e-postkontakt, feb-mars 2012. 
114 Djupfors, e-postkontakt, feb. 2012. 
115 Sydnärkes byggförvaltning. 
116 SCB (2011b). 
117 Berglund, e-postkontakt, feb. 2012. 
118 SCB (2011b). 
119 Bergslagens miljö- och bygg. 
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specifikt till Ljusnarsberg. Kommunen har inte pekat ut områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. Intresse finns dock, men resursbrist anges som anledning till att något 
utpekande inte har skett.120 

6.3.3. Nora kommun 

17 procent av Noras stränder har en byggnad inom 100 m från stranden. Dessa byggnader 
utgör 18 procent av det totala antalet byggnader i kommunen.121 Nora har alltså gemensam 
byggförvaltning med flera andra kommuner och svaret här är detsamma som Ljusnarsberg, 
dvs. att kommunen inte pekat ut områden och anledningen som anges är resursbrist.122 

6.4. Värmlands län 

6.4.1. Hagfors kommun 

I Hagfors har 14 procent av strandlinjen en byggnad inom 100 m Detta är 19 procent av totala 
antalet byggnader i kommunen.123 Kommunen har inte tagit fram områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen och redovisar inte anledningen eller vilka 
tankegångar som finns.124 

6.4.2. Sunne kommun 

Andelen av strandlinjen som har en byggnad inom 100 m i Sunne är 17 procent. Dessa 
byggnader är 12 procent av det totala antalet i kommunen125. Kommunen har tagit fram 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De blir en del av en nyframtagen 
översiktsplan. Den har överklagats och har i mars 2012 ännu inte antagits. Uppfattningen är 
att kommunen anser att den nya lagstiftningen har lett till en skärpning av tillämpningen. 
Länsstyrelsen är mer aktiva att granska än Naturvårdsverket. Kommunen har sedan länge 
begärt att strandskyddet minskas till den generella bredden på 100 m. istället för den utökade 
bredden upp till 300 m. som gäller för de flesta sjöar i kommunen.126 

6.4.3. Årjängs kommun 

I Årjäng har 13 procent av strandlinjen en byggnad inom 100 m och dessa byggnader utgör 19 
procent av det totala antalet i kommunen127. Kommunen är mitt uppe i processen att ta fram 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Dessa kommer att ingå i en ny 
översiktsplan. I framtagandet av områden har kontakt tagits med föreningar och byalag. 
Förfrågan har också skett genom lokaltidning. En konsult utför utvärdering av områden samt 

                                                 
120 Granlund, e-postkontakt, feb. 2012. 
121 SCB (2011b). 
122 Granlund, e-postkontakt, feb. 2012. 
123 SCB (2011b). 
124 Szeles, e-postkontakt, feb-mars 2012. 
125 SCB (2011b). 
126 Johnsson, e-postkontakt, feb-mars 2012. 
127 SCB (2011b). 
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miljökonsekvensbeskrivning. Områden som ligger i närheten av befintliga servicefunktioner 
och bebyggelse har ansetts som särskilt lämpade.128 

6.5. Dalarnas län 

6.5.1. Ludvika kommun 

Ludvika har en byggnad inom 100 m längs 15 procent av stränderna. Dessa utgör 22 procent 
av kommunens byggnader.129 Kommunen har inte tagit fram områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen men framtagande av översiktsplan pågår och där ska 
områdena ingå. Inventering gjordes av sjöar som skulle kunna vara aktuella. Närhet till 
befintliga tätorter, kollektivtrafik, VA och att inga andra intressen finns som går före har varit 
kriterier vid utpekandet. Många sjöar har uteslutits med anledningen att de ligger för långt 
ifrån tätorter och kollektivtrafik, men inte av andra orsaker. Särskilt lämpade områden har 
ansetts vara där det finns flera tätorter i närheten av sjöar. Kommunen påpekar att meningen 
med lagändringen var att det skulle bli lättare att bygga strandnära men att det genom att 
länsstyrelsen varit tämligen rigida i prövningarna har blivit precis tvärtom.130 

6.5.2. Malung-Sälens kommun 

I Malung-Sälens kommun har 11 procent av stränderna en byggnad inom 100 m från 
strandlinjen och dessa byggnader utgör 25 procent av byggnaderna i kommunen.131 
Kommunen påbörjade arbetet med att ta fram områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen under 2011132. Detta sker genom tillägg till översiktsplanen133. Materialet är i april 2012 
ute på samråd. 

Kommunen anser att det krävs förändringar och att dagens lagstiftning är för strikt. De 
särskilda skälen för dispens bör omformuleras. Det ska kunna möjliggöras byggande vid 
redan exploaterade områden. Undantag ska kunna ges vid vissa mindre bäckar och vattendrag 
(med skyddszon). Det anses också att vissa fastigheter som avstyckats för bostadsändamål för 
mer än tio år sedan ska kunna bebyggas och att det inte går med dagens lagstiftning saknar 
ibland rimlighet.134 

6.5.3. Älvdalens kommun 

Andelen strandlinje som har en byggnad inom 100 m i Älvdalen är 5 procent. Detta är 22 
procent av totala antalet byggnader i kommunen.135 Älvdalen har inte tagit fram områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Arbetet har dock påbörjats. Samråd har skett och 
förslag har tagits emot från allmänheten. Naturreservat, Natura 2000 och nationalparker är 

                                                 
128 Lennartsson, e-postkontakt, feb. 2012. 
129 SCB (2011b). 
130 Lindberg Karlsson, e-postkontakt, feb. 2012. 
131 SCB (2011b). 
132 Bergman, e-postkontakt, feb-mars 2012. 
133 Malung-Sälens kommuns hemsida på Internet. 
134 Bergman, e-postkontakt, feb-mars 2012. 
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områden som varit uteslutet att ha som område. Kommunen har en inaktuell översiktsplan 
från 1993. Däremot har ny översiktsplan för kommunens norra del antagits 2009.  

Tills kommunen har antagit en översiktsplan för hela kommunen har en ”LIS-policy” tagits 
fram som kommunfullmäktige ska godkänna. Detta dokument pekar ut vissa områden som 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kommunen hoppas på att länsstyrelsen 
godtar policyn som dokument att referera till istället för en översiktsplan när strandskyddet 
ska upphävas i detaljplan. Uppfattningen i kommunen är att det med deras budget är praktiskt 
taget omöjligt att inventera alla kommunens vattendrag för att i detalj peka ut områden. De 
tycker att en exploatör ska kunna komma till kommunen med en förfrågan och att en 
bedömning görs i det enskilda fallet.136 

6.6. Gävleborgs län 

6.6.1. Bollnäs kommun 

I Bollnäs finns en byggnad inom 100 m längs 25 procent av stränderna och dessa byggnader 
utgör 16 procent av totala antalet byggnader i kommunen137. Bollnäs har påbörjat arbetet med 
att ta fram områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Skälen till att arbetet 
påbörjats sent anges vara flera. En ny översiktsplan håller på att utarbetas och ska ersätta den 
gamla från 1990. Kommunen har svårt att se värdet i utpekande av områden och har därför 
valt att inte lägga så stora resurser på frågan. Man skriver också att det enligt länsstyrelsen i 
Gävleborg inte finns ett enda projekt i länet som resultat av möjligheten till att peka ut 
områden. Förfarandet vid beviljande av detaljplan inom strandskydd är samma oavsett om det 
är område utpekat eller inte. Ett annat skäl är att kommunen har en aktuell detaljplan som 
länsstyrelsen sagt nej där kommunen har överklagat för att pröva de nya reglerna i 
miljöbalken. Kommunen har i planen hänvisat till angeläget allmänt intresse som särskilt skäl 
att upphäva strandskyddet. Ärendet ligger i februari 2012 hos socialdepartementet. 
Kommunen har dessutom genom kontakt med andra kommuner och länsstyrelse inte kunnat 
påvisa någon nytta med att ha en plan för områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen.138 

6.6.2. Ljusdals kommun 

10 procent av Ljusdals strandlinje har en byggnad inom 100 m och dessa byggnader utgör 20 
procent av det totala antalet byggnader i kommunen139. Ljusdal har inte tagit fram områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I svaret på undersökningen skriver man att 
lagstiftningen har fungerat mycket dåligt och att förändringar krävs. Tidsbrist är en annan 
faktor.140 På kommunens hemsida141 kan dock utläsas att Samhällsutvecklingsförvaltningen har 

                                                 
136 Kvist, e-postkontakt, feb-mars 2012. 
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i uppdrag att upprätta ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande 
landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge. 

6.6.3. Ovanåkers kommun 

I Ovanåker så har 20 procent av strandlinjen en byggnad inom 100 m och dessa byggnader 
utgör 22 procent av totala antalet byggnader i kommunen142. Ovanåker har tagit fram områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen genom tillägg till översiktsplan. I tillägget 
redovisas 19 vattenområden. Områden som har varit uteslutna i urvalet har t.ex. varit rinnande 
vatten, översvämningsrisk och vattenområden som är oexploaterade. I svaret på 
undersökningen skrivs att landsbygdsutveckling i strandnära lägen fungerar i stort men att det 
generella strandskyddet har skärpts och att det inte är relevant för glesbygd.143 

6.7. Jämtlands län 

6.7.1. Bräcke kommun 

13 procent av Bräcke kommuns strandlinje har en byggnad inom 100 m och dessa utgör 30 
procent av totala antalet byggnader i kommunen144. Kommunen svarade inte på 
undersökningen. Information finns dock på Internet145 och information presenterades på 
SKL:s konferens om strandskydd146. Arbetet är under slutskedet och sker genom tillägg till 
översiktsplanen. Kommunen ser strandnära byggande som en utvecklingsresurs. I arbetet med 
framtagande av områden har sju stycken byutvecklingsgrupper skapats. Lokal kunskap har 
använts och områden där stränderna bör bevaras obebyggda har också pekats ut. Särskilt 
lämpade områden vid utpekandet har t.ex. varit större turistanläggningar, permanent- och 
fritidsboende och småskalig livsmedelsproduktion. Vissa områden har varit uteslutna vid 
urvalet, t.ex. riksintressen för naturvård och friluftsliv, badplatser och värdefulla ängs- och 
betesmarker. I november 2011 hade kommunen ett 20-tal inkomna ansökningar om strandnära 
bebyggelse varav de flesta avsåg fritidshus. 

6.7.2. Härjedalens kommun 

I Härjedalen finns en byggnad inom 100 m längs 6 procent av strandlinjen och dessa 
byggnader utgör 22 procent av totala antalet byggnader i kommunen147. Kommunen påpekar 
att de inte är en kommun med lågt bebyggelsetryck och bygger det påståendet på att de med 
drygt 10 000 invånare har ca 500 bygglov och ett 50-tal detaljplaner per år. Turismen är deras 
största industri. 

I arbetet med att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är kommunen i 
färd med att påbörja dialogmöten i byar. Utpekandet är tänkt som tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. Dialogmötena i byarna börjar med ett informationsmöte där den kommande 
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”vattenplanen” tas upp. I vattenplanen är landsbygdsutveckling i strandnära lägen ett av tre 
områden. Urvalet av områden som är uteslutna att peka ut är inte klara men områden som 
anges som troliga att undvika är fjällsjöar där turismen är viktig. Skälet till att arbetet med 
utpekande av områden inte har påbörjats tidigare är en överklagan på en upphandlad 
stadsarkitekt. Både politiker och tjänstemän på kommunen tycker att det är fel att ha 
strandskydd på små bäckar som inte är vattenförande året om. Strandskyddet känns 
omotiverat i glesbebyggda områden, där utveckling kan ske med hjälp av möjlighet till 
vackert boende.148 

6.7.3. Strömsunds kommun 

6 procent av strandlinjen i Strömsunds kommun har en byggnad inom 100 m från strandlinjen 
och detta är 27 procent av totala antalet byggnader i kommunen149. Kommunen har inte tagit 
fram områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Däremot är kommunen på gång 
med en revidering av översiktsplanen och områden ska utses i samband med det. Pga. 
bristande resurser har dock arbetet med översiktsplanen försenats. 

Kommunen anger att det möjligtvis finns en konflikt mellan idén att ha utpekade områden 
nära tätorter samtidigt som tätortsnära rekreation ska bevaras. Kommunen menar att bara en 
bråkdel av kommunens stränder kan bli aktuella för utpekande och de stränderna används idag 
för tätortsnära rekreation. Kommunen har många mil stränder men majoriteten ligger långt 
ifrån övrig bebyggelse om service. Att stimulera landsbygdens utveckling är attraktivt där 
strandnära boende är en viktig del, men nya bostäder får bara uppföras i närheten av befintlig 
bebyggelse. Stora områden av kommunen omfattas av riksintressen och naturskydd. I 
kommunens svar frågar man sig om kanske lagstiftaren trots allt haft mer tätbefolkade 
områden i tankarna när lagen utformades.150 

6.8. Västernorrlands län 

6.8.1. Sollefteå kommun 

11 procent av strandlinjen i Sollefteå kommun har en byggnad inom 100 m från strandlinjen 
och detta är 18 procent av totala antalet byggnader i kommunen151. Kommunen har inte tagit 
fram områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Däremot har riktlinjer utformats 
som Samhällsbyggnadsnämnden antagit och länsstyrelsen godtagit. I arbetet med 
översiktsplanen prioriteras för närvarande vindkraft. I riktlinjerna har viljan varit att teckna 
bebyggelsemönstrets historik och exploatering i kommunens fall skulle framförallt handla om 
kompletteringar. Om kompletteringarna följer bebyggelsemönstret så har kravet för utpekande 
av områden uppfyllts. Vissa naturtyper har angetts som uteslutna. 

Områden för turism- och friluftsliv, tillkommande näringsverksamhet m.m. har ansetts vara 
särskilt lämpade. Sedan riktlinjerna togs fram har kommunen haft 1-2 dispensärenden inom 

                                                 
148 Gauffin, e-postkontakt, feb. 2012. 
149 SCB (2011b). 
150 Westgard, e-postkontakt, feb. 2012. 
151 SCB (2011b). 
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dessa. Inget ärende har överprövats av länsstyrelsen. Vidare anses att lagstiftningen har blivit 
strängare än tidigare och att det krävs ganska hård exploatering för att marken ska bedömas 
som tagen i anspråk. Begreppet lucktomt var tidigare lättare att förstå. Det är fel att ställa små 
utspridda skogsbyar mot varandra. Landsbygdsutveckling låter positivt men är svårt att 
tillämpa.152 

6.8.2. Ånge kommun 

I Ånge har 15 procent av strandlinjen en byggnad inom 100 m och dessa byggnader utgör 23 
procent av totala antalet byggnader i kommunen153. Kommunen svarade inte på 
undersökningen men information finns på Internet154. Under våren har en samrådshandling för 
tillägg till översiktsplan varit ute. De viktigaste kriterierna vid utpekande av områden har varit 
avstånd till service och kollektivtrafik. Byggnationer till följd av utpekande av områden 
väntas inte bli så omfattande att de orsakar miljöproblem. 

6.8.3. Örnsköldsviks kommun 

I Örnsköldsvik har 15 procent av strandlinjen en byggnad inom 100 m och dessa utgör 21 
procent av kommunens totala antal byggnader155. Kommunen har genom en ny översiktsplan 
tagit fram områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I ett tidigt skede av 
planeringen har kommunen hållit informationsmöten där förslag på områden har kunnat bli 
inhämtade. Många förslag har inkommit och det har inte varit möjligt att göra seriösa 
bedömningar av alla. Förslagen har diskuterats och utgjort underlag för kommunens 
bedömningar. Motstående intressen såsom naturvård och anpassning till landskapsbild och 
befintlig bebyggelse har beaktats i bedömningen. Arbetssättet har inneburit att de flesta 
områden är föreslagna av kommunens invånare och inte av kommunens tjänstemän. Det har 
inte ansetts rimligt att helt undanta områden med riksintressen pga. deras storlek och 
övergripande natur. Kommunen uppger att man haft beviljad dispens inom utpekat område 
samt även fått ärenden överprövade av länsstyrelsen.156 

6.9. Västerbottens län 

6.9.1. Sorsele kommun 

I Sorsele har 4 procent av strandlinjen en byggnad inom 100 m och dessa byggnader utgör 48 
procent av kommunens totala antal byggnader157. Kommunen håller på med arbetet att ta fram 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Det blir ”nog” ett tillägg till 
översiktsplanen. Ett område är helt uteslutet och det är Vindelfjällens naturreservat. Ett antal 
områden togs fram som förslag och informationsmöten med allmänheten har hållits där 
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154 Ånge kommuns hemsida. 
155 SCB (2011b). 
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synpunkter kunde lämnas. Kommunen uppger att länsstyrelsen i Västerbotten har anställt en 
ekolog som resurs för småkommuner.158 

6.9.2. Vilhelmina kommun 

5 procent av strandlinjen i Vilhelmina har en byggnad inom 100 m Dessa byggnader utgör 26 
procent av kommunens totala antal byggnader.159 Kommunen har inte tagit fram områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Anledningen är ”små resurser” och vakans på den 
tjänst som skulle driva frågan. Arbetet ska starta under våren men det har varit svårt att 
övertyga kommunledningen om nödvändigheten med att peka ut områden.160 

6.9.3. Åsele kommun 

I Åsele har 5 procent av strandlinjen en byggnad inom 100 m och dessa byggnader utgör 27 
procent av samtliga antalet byggnader i kommunen161. Kommunen har inte tagit fram områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. En ny översiktsplan håller på att utarbetas och 
nästa steg i arbetet med den är just att peka ut områden. Anledningen till att detta ännu inte 
har skett anges vara tid och resurser, att ”man kan inte gapa över allt som staten påförs 
kommunerna med en gång”. Kommunen önskar att komma igång med frågan för 
medborgarnas skull men hur det ska klaras av är oklart. Kanske kan arbetet påbörjas till 
hösten om resurser tillskjuts.162 

6.10. Norrbottens län 

6.10.1. Arvidsjaurs kommun 

5 procent av strandlinjen i Arvidsjaurs kommun har en byggnad inom 100 m och dessa 
byggnader utgör 32 procent av samtliga byggnader i kommunen163. Kommunen har pågående 
arbete med utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta arbete 
ligger dock nere ”pga. regeringens utlovade (budgetproppen hösten 2011) åtgärder för att det 
verkligen skulle bli lättnader”. I Norrbotten anses det tvärtom ha blivit svårare. Kommunen 
avser att göra ett tematiskt tillägg till översiktsplan. Det anses finnas ”massor” av områden 
som är lämpliga att peka ut. De vill kanske ta maximalt 1 % av stränder i anspråk. Kommunen 
tror dock inte på att det inte kommer att bli några utpekade områden i kommunen pga. 
länsstyrelsens ”oerhört rigida syn” på lagstiftningen. Att få nyttja kanske 1 % av sjöarnas 
stränder skulle vara oerhört viktigt för kommunens möjlighet till överlevnad. Det anses dock 
att länsstyrelsen motarbetar denna önskan med alla medel.164 
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6.10.2. Gällivare kommun 

I Gällivare har 3 procent av strandlinjen en byggnad inom 100 m och dessa byggnader utgör 
24 procent av samtliga byggnader i kommunen165. Kommunen har inte tagit fram områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. En stor samhällsomvandling pågår pga. 
gruvbrytning. Arbetet med en ny översiktsplan har påbörjats. Parallellt med arbetet med 
översiktsplanen pågår utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
Kommunens uppfattning är att strandskyddslagstiftningen generellt är mer tillämplig i 
områden med stort bebyggelsetryck. Att bygga i strandnära lägen har i princip inte varit 
möjligt i de flesta fall i och med att kommunen inte varit i fas med att utse områden.166 

6.10.3. Kiruna kommun 

3 procent av strandlinjen i Kiruna kommun har en byggnad inom 100 m och dessa byggnader 
utgör 30 procent av det totala antalet byggnader i kommunen167. Kommunen har inte tagit 
fram områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Anledningen är att de avvaktar ett 
gemensamt arbete mer kriterier i Norrbottens län och att de vill vänta och se hur praxis 
utvecklas.168 
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7. Analys och diskussion 

Avsnittet analyserar och diskuterar metoden som redovisades i avsnitt 5 och resultatet som 
presenterades i avsnitt 6.  

7.1. Analys av metod 

Det var bra att inledningsvis ha en ordentlig genomsökning och inläsning av litteratur och 
material i området för att få en stor förståelse för ämnet och för att se vad som nyligen har 
presenterats. 

Antalet kommuner som valdes för undersökningen var så många som 30 eftersom tron var att 
ett antal inte skulle svara. De som svarade skulle jag senare kunna göra mer undersökning av. 
Resultatet blev dock så att hela 28 kommuner svarade och de två som inte svarade hade bra 
information på annan plats. Det gjorde att undersökningen blev något mer kvantitativ än vad 
som var tänkt. Att svarsfrekvensen blev så hög kan ha berott på det strategiska urvalet vad 
gäller att inte undersöka kommuner som nyligen har blivit behandlade i andra arbeten och på 
så sätt undvika kommuner som inte har lust att svara igen. 

Med hjälp av statistiken från SCB blev sedan valet omsorgsfullt bland de kommuner som 
uteslöts för urval. Samtidigt valdes kommunerna förutsättningslöst och ingen koll gjordes i 
förväg hur de har arbetat med strandskydd. Det ökade kvaliteten på urvalet genom att graden 
av slumpmässighet ökade. 

Något som blev en missräkning var att kommunerna tenderade att inte exakt svara på de åtta 
frågorna utan skrev mer fritt. Det blev dock ganska bra ändå med tanke på att det som 
förlorades i struktur och svårighet att jämföra kommunerna vanns istället på kvalitet för varje 
kommun enskilt. Mycket av det kommunerna svarade hade bra koppling till tankegångar i 
propositionen, andra förarbeten m.m. som beskrivs tidigare i examensarbetet. 

Sammantaget så resulterade metoden i bra information från 30 väl valda kommuner utspritt 
över hela landet. 

7.2. Analys och diskussion av resultatet 

Resultatet diskuteras här fråga för fråga och efter det diskuteras svaren i allmänhet. Som 
tidigare nämnts så tenderade mycket av svaren att skrivas fritt, därför blir det en viss 
tyngdpunkt på den övergripande diskussionen. 

7.2.1. Har områden pekats ut eller inte? 

Vid utskicket av undersökningen till kommunerna hade det gått drygt 2,5 år sedan 
lagändringen om att kommuner i översiktsplan ska peka ut områden för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen. I propositionen nämns att kommunen har förutsättningar att göra 
avväganden och att utpekandet av områden lätt kan kopplas till annan översiktsplanering. Det 
särskilda skälet att landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte började gälla förrän sju 
månader efter resten av lagändringen skulle göra att kommunerna snabbare kom igång. Tabell 
2 visar en sammanställning över om kommunen pekat ut områden eller inte. 
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Skede Antal 

Klar med utpekande 5 

Pågående 16 

Ej påbörjat 9 

Tabell 2. Har kommunen pekat ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen? 

Värt att diskutera är om svaren har skilt sig mellan olika landsdelar. I de två sydligaste länen 
som undersökts, Kronoberg och Kalmar, är 3 kommuner klara och 3 kommuner arbetar med 
utpekandet. I Örebro har alla tre kommuner sagt nej och har inte påbörjat. I Örebro län 
samarbetar kommuner i byggfrågor. I propositionen skrev regeringen att det är angeläget att 
kommuner samråder med varandra. Kan samarbetat mellan kommunerna i detta fall lett till att 
arbetat inte har påbörjats? En annan orsak till tre ”nej” i Örebro skulle kunna vara att 
gemensam förvaltning mellan kommuner kan leda till att det är färre tjänstemän per kommun 
och på så sätt inte lika mycket resurser. Det är just resursbrist som anges som skäl i 
Ljusnarsberg och Nora. I Laxå är ett politiskt beslut bakgrunden. Det kan tyckas att politiker 
ska vara föredömen att följa lagstiftningen. Kommuner ska peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i översiktsplanen. I propositionen nämner dock regeringen att det inte 
behövs om det är svårt att hitta områden att peka ut. Om så är fallet i Laxå är oklart. 

Övriga sex kommuner som inte påbörjat arbetet ligger i Norrland. Av dessa anger tre 
kommuner resursbrist som problem och tre avvaktar. 

Över två tredjedelar av kommunerna antingen arbetar med att peka ut områden eller är klara. 
Flertalet av dem som har svarat att de inte har påbörjat har ändå funderat på frågan så inom 
några år när de påbörjade är klara så är det troligt att de flesta är klara. 

7.2.2. Ny översiktsplan, tematiskt tillägg eller annan variant 

Tabell 3 visar en sammanställning av hur kommunerna har gjort av de 21 som påbörjat eller 
avslutat arbetet med utpekande av områden. 

Typ av utpekande Antal 

I ny översiktsplan 8 

Som tillägg till översiktsplan 11 

Egen variant 2 

Tabell 3. Typ av utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Det kan konstateras att det är vanligare att göra tillägg eller egen variant än att peka ut 
områden i ny översiktsplan. I flera fall kan det ha berott på att kommunen har haft en relativt 
nyantagen översiktsplan och att det då inte är rimligt att utarbeta en helt ny översiktsplan för 
ett delmoment. Intressant att notera är att två kommuner har någon typ av egen variant. 
Känslan när frågan utarbetades var, efter att ha läst propositionen och de föregående 
skrivelserna, att det fanns risk för tolkningsmån samt en viss typ av klåfingrighet från 
kommuners sida pga. deras självstyre samt att regeringen t.ex. överlåter åt kommunen att 
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avgöra vad som är landsbygd m.m. Älvdalens egen variant bestod i att en ”LIS-policy” har 
tagits fram. Regeringen medgav i propositionen att en konsekvens av lagändringen skulle bli 
att en betydande arbetsinsats skulle behövas men en lindring kunde ses att kommuner endast 
behöver göra tillägg. Älvdalen hade nog helst velat se ytterligare en typ av lindring, nämligen 
att utpekandet av områden kunde ske som ett eget dokument fristående från översiktsplanen. I 
Sollefteå har det tagits fram riktlinjer istället för att peka ut områden. Där har man också egna 
tankar kring landsbygdsutveckling. Hultsfred försökte med en egen variant genom att göra 
omvänt utpekande. De pekade alltså ut områden där landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
inte ska gälla. Den planen fick dock skrotas efter motstånd från länsstyrelsen. Den 
klåfingrighet som spåddes slog alltså in i två av kommunerna och nästan i en tredje. I 
pågående och framtida diskussion om lagstiftning kring strandskydd kanske dessa exempel 
kan ses som en typ av förlaga till lagstiftning om att egen variant är okej. 

7.2.3. Finns områden som varit uteslutna? 

I förarbetena nämns att det trots lättnader i strandskyddet genom lagändringen är viktigt att 
trygga miljön för kommande generationer. Det nämns också att det ska gå att kombinera 
bebyggelseutveckling och bevarande av stränder. Syftet med strandskyddet ska kunna 
tillgodoses långsiktigt. Områden ska inte pekas ut mer än till en begränsad del. Samtidigt ska 
risker med översvämning m.m. beaktas.  

Svaren från kommunerna i denna fråga varierar. Områden med höga naturvärden anses i 
allmänhet vara uteslutna att peka ut. Något som också nämns är områdesskydd som 
naturreservat, natura 2000 och nationalparker. Riksintressen är något som känns som en typ 
av uteslutet område. Därför var det lite förvånande att Örnsköldsvik svarar att de även tänker 
peka ut områden inom områden med riksintresse. Naturbete och ängsmark nämns vid flertalet 
tillfällen. 

Något som förväntades som svar, med tanke på regeringens diskussion i propositionen var att 
mer hänsyn skulle tas till översvämning, erosion m.m. vilket kan vara ett problem nära 
stränder. Det var bara en kommun som angav detta i svaret på undersökningen. 

En sak som stämmer överens med lagstiftningen och tillämpningen är tanken med att undvika 
ostrukturerad bebyggelse genom att inte få bygga enskilt belägna bostadshus. Ett antal 
kommuner har nämnt långt avstånd från tätorter och brist på kollektivtrafik och service som 
skäl att utesluta område för utpekande. 

Sammantaget om denna fråga kan sägas att kommunerna tar hänsyn till tanken att skydda 
djur- och växtliv och att bevara naturen för kommande generationer. 

7.2.4. Finns områden som ansetts särskilt lämpade? 

I allmänhet är det förmodligen så att ”resten”, dvs. de områden som blir över när de som 
uteslutits tagits bort blir de som är särskilt lämpade. Det kan vara därför som det inte är så 
många kommuner som svarat specifikt på den här frågan. Ett mönster kan dock ses och det är 
att närhet till befintlig bebyggelse, service, kollektivtrafik och liknande har haft särskild 
betydelse vid utpekande av områden. Viljan verkar vara att peka ut många områden, men det 
svårt att få praktiskt genomförbart när områden ligger långt ifrån tätorter eller annan 
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bebyggelse. Andra områden som ansetts som lämpade är turistanläggningar och vissa 
samhällsgeografiska stråk. I flera fall har kommunerna tagit hjälp av allmänheten för att hitta 
särskilt lämpade områden. I t.ex. Örnsköldsvik kom det in så många förslag att alla inte kunde 
behandlas så någon svårighet att få fram förslag verkar inte finnas. Problemet blir istället att 
hitta någon mening i att ett område ska pekas ut om det ändå ligger långt ifrån befintlig 
bebyggelse. 

7.2.5. Dispensärenden i utpekade områden 

Frågorna rörande dispensärenden fick inte många svar. Med anledning av det och de fall som 
svar erhölls så kan konstateras att endast ett fåtal dispensärenden har kommit upp i utpekade 
områden sedan lagändringen. Antal nybyggnationer längs stränder verkar också vara relativt 
få169 så efter endast två års tid sedan möjligheten kom att ha landsbygdsutveckling i strandnära 
läge som särskilt skäl så har det inte hunnit bli många ärenden. Tanken med lagändringen var 
ju ändå den att underlätta utveckling i glesbygd. Det verkar inte som att det har slagit in ännu, 
men när t.ex. de 16 kommuner som har pågående arbete med utpekande är klara kan det nog 
väntas en ökning. Det är alltså för tidigt att säga om det har blivit betydande påverkan i antal 
dispensärenden. 

7.2.6. Övergripande diskussion 

Som tidigare nämnts har många kommuner svarat fritt och inte riktigt hållit sig till 
frågeställningarna. Tillsammans med diskussionen i propositionen och andra relaterade 
arbeten kan ändå en del intressanta paralleller dras. 

God tillgång till stränder och resursproblem 

Lindgren (2009), som kritiserar lagändringen har rätt i att det finns god tillgång till stränder i 
många kommuner. Som kan ses i redovisningen av undersökningen så har de flesta 
kommuner som undersökts låg procent påverkade stränder, och ändå är det där många av 
byggnaderna finns. Det kan alltså sägas att det är just vid stränder många vill bygga men att 
det fortfarande inte är någon exploateringsgrad att tala om i glesbygd. Lindgrens tankar kring 
om det är rimligt med generellt strandskydd är också befogat. Lagändringen 2009/2010 är en 
början att luckra upp detta med att införa lättnader inom en viss typ av områden, men med 
tanke på kommunernas svar i undersökningen finns det svårigheter att realisera det 
differentierade strandskyddet. Det känns som att det skulle behöva förenklas ännu mer för att 
verkligen få en praktisk effekt. Lindgren skriver också om rimligheten i att lägga stora 
resurser på extra översiktsplanering för endast ett fåtal ärenden. I många av kommunerna som 
svarar på enkäten klagas på resursbrist. Älvdalen tycker att bedömningar ska kunna göras i det 
enskilda fallet när en exploatör kommer till kommunen för att bygga. Eftersom alla 
kommuner ska göra en översiktsplan så borde det inte vara särskilt betungande att föra in ett 
extra moment, men då ska det inte göras för detaljerat, och det är precis vad t.ex. Hultsfred 
nämner, att utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är för 
detaljerat för att passa in i en översiktsplan. Många kommuner har nog också känts sig 
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pressade att snabbt ta fram områden och då valt vägen med tillägg till översiktsplan. I 
förarbetena förtydligas att översiktsplanen ska vara normgivande och att 
strandskyddsbestämmelserna och beslut ska gälla i det enskilda fallet. Eftersom det ändå alltid 
ska göras en bedömning så känns det onödigt att även ha en för detaljerad bedömning i den 
översiktliga planeringen. I propositionen nämns dock att det ska vara just utpekande och inte 
detaljerat, men så verkar det inte ha tolkats med anledning av kommunernas svar på 
undersökningen. Lösningen skulle vara att fortsätta ha landsbygdsutveckling i strandnära läge 
som särskilt skäl men att redovisningen förenklas. Det skulle t.ex. kunnat ha framgått som 
intention från regeringen att det räcker att redovisa områdena nästa gång en översiktsplan tas 
fram. Regeringen skriver i propositionen att kommunen bör ha förutsättningar att ta in frågan i 
översiktsplanen eftersom frågan är lätt att koppla till annan översiktsplanering. Därför kanske 
det inte är lämpligt att ha utpekande av områden som ett tillägg utan att det bör ses över 
samtidigt som resten av översiktsplaneringen. Känslan med regeringens skrivning i 
propositionen med tillägg är att det skulle ses som en lättnad att slippa göra en ny 
översiktsplan. Men det argumentet är alltså svagt. Ett tillägg ska precis som översiktsplanen 
inkludera samråd, dokumentering m.m. Det blir alltså en typ av dubbelarbete eftersom dessa 
moment alltid görs vid översiktsplanering. Själva redovisningen skulle också förklaras för 
kommunerna att bli på en enklare nivå för att resurs- och tidsbrist hos kommunerna inte ska 
vara samma problem. 

Tolkningsproblem, länsstyrelsens roll och tillsyn 

Arebom (2010) anser att lagstiftningen har skärpts och att det fortfarande finns stort 
tolkningsutrymme. Det kan konstateras att det finns skillnader i tolkningen bland de 30 
kommuner som undersökts i detta examensarbete så lagstiftningen har tolkats olika. Frågan är 
om det är ett problem. Tanken med ett differentierat strandskydd är ju just att det ska kunna 
finnas regionala skillnader och då är det rimligt att lagstiftningen tolkas utifrån de 
förutsättningar som finns i varje enskild kommun. Det är ändå viktigt med viss styrning så att 
inte tolkningen går överstyr och det är där som vägledningar som den från Naturvårdsverket 
och Boverket kommer in. Vägledningen ska dock vara övergripande och dra upp huvuddragen 
så att kommunerna inte känner sig för detaljstyrda och på så sätt känna att deras självstyre blir 
meningslöst. Styrning sker också genom samråd med länsstyrelsen, statens förlängda arm, 
som t.ex. kan se till att det inbördes i länen finns viss likhet. I svaren från kommunerna finns 
dock en viss kritik mot länsstyrelserna, att de t.ex. är för rigida i sin tolkning och i ett fall 
känner sig kommunen motarbetad av länsstyrelsen. Här skulle det behövas en bättre 
samordning mellan kommun och länsstyrelse. Löfström (2010) och Naturvårdsverket (2011) 
har gjort en utvärdering av länsstyrelsens roll och det är en bra början att få till bra relation 
mellan kommun och länsstyrelse. Arebom anser också att mer tanke ska läggas på tillsyn att 
strandskyddet följs. Eftersom det enligt kommunernas svar i undersökningen är resursbrist i 
många kommuner så kan det tänkas att det inte heller finns resurser att se så att strandskyddet 
efterföljs. Om inte lika mycket resurser läggs på en onödigt detaljerad redovisning av 
områden för landsbygdsutveckling så skulle resurser kunna läggas på tillsyn. Stränder som är 
tagna i anspråk utan dispens från strandskyddet kan vara ett större problem för allmänhetens 
tillgång till stränder än att det införs lättnader i glesbygdskommuner genom differentierat 
strandskydd. 
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Skydd för friluftslivet och kompromissad lagstiftning 

Historiskt så började strandskyddet med att förhindra en alltför stor ökning av byggande av 
fritidshus längs stränder. Friluftslivet prioriterades. Med naturvårdslagen ökade det 
kommunala bestämmandet genom bl.a. delegationer från länsstyrelsen. Utvecklingen med 
ökat kommunalt bestämmande fortsatte med senaste lagändringen. Däremot kan en vilja ses 
att få s.k. sysselsättningseffekter genom byggande. Resultatet blev att det ökade kommunala 
bestämmandet har lett till skillnader i tillämpningen av lagstiftningen och att mer arbete med 
planering har påförts kommunerna. Tanken att skydda friluftslivet och naturen är en 
motsättning till ökat byggande längs stränder. Naturvårdsverket skrev i sin rapport från 2002 
att tanke ska finnas på kommande generationer. Dessa motsättningar kan ha lett till den typ av 
kompromissad lagstiftning som vi har nu. Kompromissfrågan nämns både i ”Stranden – en 
värdefullmiljö” (Ds. 2008:21) och propositionen och har alltså fått stor inverkan på den 
färdiga lagtexten och tillämpningen. Det har införts lättnader för glesbygdskommuner genom 
mer flexibel syn men rädslan att förstöra natur m.m. har gjort att det fortfarande är relativt 
uppstyrt och upplevs ofta att det t.o.m. har blivit en skärpning av lagstiftningen. Detta är 
argument för att öka differentieringen. En lösning skulle kunna vara att utreda vilken 
exploateringsgrad som är rimlig inom vissa områden. Som exempel har Sorsele kommun fyra 
procent av sina stränder bebyggda medan Stockholms kommun har 70 procent av stränderna 
bebyggda.170 Om t.ex. maximal exploateringsgrad i Sorsele sätts till tio procent så är det 
fortfarande 90 procent av stränderna som är bevarade. I Stockholm där redan så stor del av 
stränderna är exploaterade skulle det kunna vara strängare bestämmelser. 

I skrivelsen ”ett förnyat strandskydd” (Ds. 2005:23) nämndes problem med bristande 
legitimitet pga. stora skillnader i hur stranden är tagen i anspråk mellan olika landsdelar. 
Dessa problem verkar fortfarande finnas då ett antal kommuner kritiserar lagstiftningen. 

Strandskydd vid små vattendrag och undantag för avstyckade tomter 

En annan åsikt från kommunerna har varit att det inte är rimligt att ha strandskydd vid väldigt 
små vattendrag. Det skulle kunna undantas för att underlätta hanteringen. Malung-Sälens 
kommun tycker även att ett undantag skulle vara för redan avstyckade tomter. Dessa 
fastigheter blir ju meningslösa för sina ändamål om de inte är bebyggda. Ett särskilt skäl för 
dispens skulle kunna vara att man har en fastighet som tidigare är avstyckad för 
bostadsändamål, men att det av någon anledning inte ännu är bebyggt. 

Kompetensfrågan 

I propositionen nämner regeringen att det behövs kompetensstärkning och kunskap är också 
vad ett antal kommuner svarar att de behöver. Årjäng har tagit in en konsult, i norra Sverige 
nämns från Sorsele att länsstyrelsen har anställt en resurs för småkommuner. Kiruna avvaktar 
gemensamt arbete i Norrbottens län. I dessa fall tas alltså kompetens från utanför den egna 
organisationen. Det kan vara ett tecken på att det är mer rimligt att sköta frågan på länsnivå än 
på kommunnivå. Något åt det hållet finns i Örebro län genom samarbete mellan 
byggförvaltningar. Det har dock som tidigare nämnts inte lett till något arbete med utpekande 

                                                 
170 SCB (2011b). 
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av områden. Frågan om merarbete och diskussion mellan kommuner är dock legitim. 
Regeringen skriver också i propositionen att samråd mellan kommuner är angeläget, 
landsbygden ligger ju ofta på gränsen mellan kommuner och tätorter centralt. 

Svårtolkad lagtext 

Lagtexten är enligt mig svår att tolka, speciellt bestämmelsen om att landsbygdsutveckling 
som skäl till dispens inte gäller enstaka bostadshus171 samt definitionen av vilka områden som 
kan pekas ut för landsbygdsutveckling i strandnära lägen172. En annan fundering är om en 
åtgärd verkligen måste ligga inom ett utpekat område för att ha landsbygdsutveckling som 
skäl till dispens. En översiktsplan är som sagt inte bindande utan endast vägledande173. Det 
kan tänkas att det t.ex. genom god argumentation kan ges dispens med landsbygdsutveckling 
som skäl inom områden som liknar sådana som är utpekade. 

Det behövs läsning i propositionen för att förstå lagtexten bättre. Däremot finns som tidigare 
nämnts vägledning framtaget av Naturvårdsverket och Boverket och det är bra för att lättare 
förstå bestämmelserna och hur de ska tillämpas. 

Behov av översyn av lagstiftningen 

Med tanke på oklarheter, kritik och olika bedömningar hos kommuner så finns behov för en 
översyn av lagstiftningen och utreda om den bör justeras. 

Som nämnts så har regeringen 2011 gett Boverket och Naturvårdsverket i uppdrag att göra en 
översyn av det nya regelverket och vid behov föreslå förändringar. Regeringen har precis som 
detta arbete alltså också sett anledning till att ta upp frågan om det verkligen blev som det var 
tänkt med lagändringen. 

                                                 
171 7 kap. 18 d § Miljöbalken. 
172 7 kap. 18 e § Miljöbalken. 
173 3 kap. 2-3 §§ Plan- och bygglagen samt 7 kap 18 e § Miljöbalken. 



 

41 

8. Slutsatser 

Hur har det sett ut historiskt? Strandskyddet har präglats av skydd för det allmänna 
friluftslivet, en form av socialt skäl. På senare år har även strandskyddets syfte varit 
ekologiskt, att även skydda djur- och växtliv. Generellt strandskydd och förbud mot byggande 
i längs stränder har funnits sedan 1975. I början av 2000-talet initierades arbetet med ny 
lagstiftning kring strandskydd. Detta resulterade i propositionen från 2009 där regeringen lade 
fram förslag till ett differentierat strandskydd genom att ha regionala skillnader där kommuner 
i översiktsplan kan peka ut områden där lättnader ska gälla. Detta skulle bl.a. leda till regional 
utveckling och sysselsättningseffekter. I nyligen upprättade arbeten kring frågan väcks en del 
kritik. 

Av de undersökta 30 kommunerna har 21 kommuner antingen påbörjat eller avslutat arbetet 
med att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De som inte har pekat 
ut områden anger anledningar som resursbrist och att de avvaktar. 

Elva kommuner av de undersökta har gjort tillägg till översiktsplan, åtta kommuner har tagit 
med utpekande av områden i ny översiktsplan och två har en egen variant. 

Kriterier vid arbetet har varit att särskilt lämpade områden har varit där funktioner som 
samhällsservice, VA och kollektivtrafik. Uteslutna områden har varit där det finns höga 
naturvärden eller områden långt från service. 

Det har inte blivit många dispensärenden inom utpekade områden. Av de undersökta 
kommunerna är det endast ett fåtal som svarar att de har ärenden. Anledningen tros vara att 
det inte har gått så lång tid sedan fastställelsen av de utpekade områdena och att många ännu 
inte är klara. 

Många kommuner är kritiska till den nya lagändringen och dess tillämpning Ett fåtal är direkt 
positiva. Slutsatsen är att en översyn av lagstiftningen är motiverad men att det fortfarande har 
gått så kort tid att det kan vara svårt att se den verkliga effekten. 

Undersökningen har gällt kommuner med lågt bebyggelsetryck och god tillgång till stränder. 
För att få ytterligare kunskap är det motiverat med genomgång av fler kommuner och 
ytterligare analys av lagändringens effekter. 
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