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§ 85 Dnr 2021-000102  

Yttrande på SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat 
strandskydd 

Sammanfattning 

Den statliga utredningen SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd, föreslår genomgripande förändringar av strandskyddsreglerna. 
Förslaget innebär bland annat att strandskyddet inte ska gälla vid mindre sjöar och 
vattendrag, att kommunerna ska kunna ansöka hos länsstyrelsen om att i ett lands-
bygdsområde få strandskyddet upphävt om vissa kriterier är uppfyllda, att kommun-
erna ska kunna redovisa ett landsbygdsområde i översiktsplanen vilket ska göra att 
det blir enklare att få dispens, att särskild restriktivitet ska råda vid prövning av 
dispens eller upphävande av strandskydd i områden med hög exploateringsgrad och 
högt exploateringstryck, samt att det ska bli enklare att ändra gamla beslut om 
strandskyddets omfattning. 

Kommunen ställer sig positiv till intentionen att det lokala och regionala inflytande 
ska stärkas. Kommunen delar också inställningen att strandskyddet bör different-
ieras. Befintligt regelverk med schablonartade tillämpningar har skapat misstro och 
irritation. Kommunen hyser farhågor om att möjligheter att återinföra tidigare 
upphävt strandskydd ska komma att tillämpas på samma onyanserade sätt som 
gällande regelverk. 

Kommunen anser att det är ett klokt förslag att inga generella geografiska begräns-
ningar ska läggas för vad som kunna klassas som ett landsbygdsområde, utan att 
även kust- och skärgårdsområden kan bli aktuella och att bedömningen ska göras i 
varje enskilt fall. Kommunen förutsätter att detta får genomslag vid tillämpningen. 
Det bör också vara möjligt att koncentrera exploatering eller omvandling till vissa 
områden för att skapa ett bättre underlag för infrastruktur, offentlig och privat 
verksamhet, VA-lösningar och kollektivtrafik. 

Kommunerna bör vara delaktiga i länsstyrelsens uppdrag att klarlägga var 
strandskyddet gäller och ska gälla eftersom kommunerna har en lokalkännedom 
som inte finns regionalt. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-13 

SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd 
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Förvaltningens förslag till remissyttrande 

Kommunen ställer sig positiv till intentionen att det lokala och regionala inflytande 
ska stärkas. I kommunerna och regionerna finns den bästa kännedomen om 
efterfrågan på mark, ekologiska värden med mera. 

Kommunen delar inställningen att strandskyddet bör differentieras för att skapa 
större acceptans och legitimitet för regelverket. Det är då viktigt att denna intention 
också återspeglas i tillämpningen av ett nytt regelverk. Befintligt regelverk med 
schablonartade tillämpningar har skapat misstro och irritation hos såväl markägare 
som handläggare och allmänhet. Kommunen hyser därför farhågor om att möjlig-
heter att återinföra tidigare upphävt strandskydd ska komma att tillämpas på 
samma onyanserade sätt som gällande regelverk, och att någon differentiering i 
praktiken därför inte kommer till stånd. Det riskerar också att leda till orimligt 
omfattande begränsningar för bebyggelseutvecklingen i kustkommuner. 

Det är ett klokt förslag att inga generella geografiska begränsningar ska läggas för 
vad som ska kunna klassas som ett landsbygdsområde, utan att även kust- och 
skärgårdsområden kan bli aktuella och att bedömningen ska göras i varje enskilt fall. 
Kommunen förutsätter att detta får genomslag vid tillämpningen. Vid tillämpningen 
av det idag gällande regelverket för så kallad landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS) undantogs hela kuststräckan från gränsen till Norge i väster till 
Forsmark i öster från möjligheten att peka ut LIS-områden. Även områden kring 
större tätorter undantogs. Detta är inte önskvärt eftersom det kan finnas områden i 
närheten av större tätorter som har god tillgång på obebyggda stränder och lågt 
exploateringstryck, och som därför bör kunna bli föremål för lättnader. Det bör 
också vara möjligt att koncentrera exploatering eller omvandling till vissa områden 
(så kallade kärnområden/kärnöar) för att skapa ett bättre underlag för infrastruktur, 
offentlig och privat verksamhet, VA-lösningar och kollektivtrafik. 

Det bör övervägas om någon form av annat mer generellt skydd ska införas för de 
mindre sjöar och vattendrag där strandskyddet tas bort. Dessa vattenområden har 
ofta höga naturvärden och fyller viktiga ekologiska och hydrologiska funktioner i 
landskapet. Samtidigt är kunskapen om specifika mindre sjöars och vattendrags 
biologiska värden är ofta bristfällig. Det kan därför vara svårt att avgöra vilka sådana 
vatten som skulle behöva ett återinfört strandskydd. Det är också ett förhållandevis 
omfattande administrativt arbete att återinföra strandskyddet. Vidare kan ett 
återinfört strandskydd om 100 meter vara ett mer omfattande skydd än nödvändigt. 
I en del fall kan det räcka med att ett vattendrag och dess omedelbara närhet 
skyddas för att de ekologiska värdena ska upprätthållas. 

En fördjupad analys bör göras av vilka ekologiska effekter reformen får ur ett 
landskapsperspektiv, då förslaget befaras leda till en ytterligare fragmentering av 
landskapet med förlust av viktiga spridningskorridorer, ekologiska nätverk och 
tillflyktsområden för hotade arter och biotoper. 

Kommunen vill betona vikten av att anordningar för friluftslivets utveckling kan 
komma till stånd även med de nya reglerna, så att dess utveckling inte onödigt 
begränsas. 

Kommunen välkomnar den föreslagna förenklingen i att få strandskyddsdispens för 
klimatanpassningsåtgärder. 

Strandskyddsreglerna och dess tillämpning behöver vara anpassade till den 
utveckling som sker inom de blå näringarna, som ofta behöver tillgång till 
strandnära mark och vatten. Dessa näringar behöver kunna fortsätta att utvecklas. 
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Kommunerna bör vara delaktiga i länsstyrelsens uppdrag att klarlägga var 
strandskyddet gäller och ska gälla, eftersom kommunerna har en lokalkännedom 
som inte finns regionalt. Kommunen har också ett digitaliserat underlag som kan 
vara till hjälp i länsstyrelsens digitaliseringsuppdrag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Emma Nohrén (MP): Avslag på förvaltningens förslag till yttrande när det gäller 
strandskyddsutredningen till förmån för eget förslag, bilaga 1. 

Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag med ändringsförslag:  

 1:a stycket tillägg: Betänkandes förslag till ansvarsfördelning mellan 
länsstyrelse och kommun där länsstyrelserna fortsatt ges en dominerande 
roll i tolkningen av strandskyddet får tolkas som att tilltron på kommunernas 
förmåga att göra lokala bedömningar är låg. 

 4.e stycket stryks generella skydd mindre sjöar och vattendrag. 

 8:e stycket ändra blå näringar till areella näringar. 

Ulf Hanstål (M), Ronald Rombrant (LP) och Daniel Arvidsson (SD): Bifall till 
Monica Anderssons förslag. 

Yngve Berlin (K): Bifall till Emma Nohréns förslag. 

Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Monica Anderssons förslag. 

Omröstning begärs 

Ordförande meddelar att Monica Anderssons förslag är huvudförslag. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Emma Nohréns och Jan-Olof Johanssons förslag ställs mot varandra för att utse 
motförslag till huvudförslaget. 

Monica Anderssons förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser till 
motförslag. 

Ja-röst för Monica Anderssons förslag 

Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag. 

Ordförande ställer Emma Nohréns och Jan-Olof Johanssons förslag och finner att 
kommunstyrelsen utser Emma Nohréns förslag. 
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Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster för Monica Anderssons förslag, 3 nej-röster för Emma Nohréns 
förlag och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen bifalla Monica 
Anderssons förslag.  

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S   X 

Emma Nohrén MP  X  

Ronald Rombrant LP X   

Christina Gustavsson S  X  

Monica Andersson C X   

Björn Martinsson LP X   

Ulf Hanstål M X   

Daniel Arvidsson SD X   

Yngve Berlin K  X  

Summa  5 3 1 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förvaltningens synpunkter som sitt yttrande i ärendet med 
Monica Anderssons ändringsförslag. 

Reservation 

Emma Nohrén anmäler skriftlig reservation, enligt bilaga 1. 

Beslutet skickas till 

Miljödepartementet  
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Bilaga 1 
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E-Legitimation: BankID Mobile
Utfärdare: Swedbank AB (publ)
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