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Yrkande angående – Remiss från 
Miljödepartementet - Tillgängliga stränder - ett 
mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  
 

1. Yttrande över remissen Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd 
(SOU 2020:78, i enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänstelåtande 
översändes till Miljödepartementet med följande justering: Det sjätte och sjunde 
stycket i avsnittet “Särskild restriktiv dispenstillämpning i tätbebyggda områden” 
ersätts med följande text:  
 
Betänkandet föreslår att de särskilda skälen för dispens och upphävande av 
 strandskyddet vid detaljplanering ska tillämpas särskilt restriktivt i vissa 
områden. Förslagen gäller områden där exploateringsgraden är hög och 
efterfrågan på mark för bebyggelse är stor samt i vattenområden av särskild 
betydelse för djur- och växtlivet. Syftet med förslaget är att begränsa ytterligare 
exploatering i tätbebyggda strandnära områden. Strandskyddsregelverket har 
redan idag en inbyggd restriktivitet när det gäller högexploaterade områden (7 
kap 26 § MB). Det är därmed inte möjligt att ge dispenser som strider mot 
strandskyddets syften. Även vid upphävande av strandskydd genom bestämmelse i 
detaljplan krävs en motsvarande avvägning (4 kap 17 § PBL).  
 
Så som förslaget är formulerat innebär det dessutom att man i ett område som 
redan är ianspråktaget och inte har någon betydelse för strandskyddets syften 
ändå ska tillämpa de särskilda skälen särskilt restriktivt. Att vattennära områden 
som redan är bebyggda och ianspråktagna inte ska få fortsätta utvecklas, är inte 
rimligt. Strand är inte samma sak överallt. Det är exempelvis mycket stor skillnad 
på redan ianspråktagen mark i form av ett tätbebyggt område nära en stadskärna 
eller i form av befintlig bebyggelse i skärgårdens glesbygd. Däremot kan 
tillkomsten av vissa former av bebyggelse, om än av helt olika slag, i båda fallen 
vara av stor vikt för områdets utveckling, antingen det gäller ökad tillgänglighet 
till stränder genom trygga strandpromenader i staden eller en stärkt turistnäring. 
Det är också stor skillnad på orörd kustmiljö i ett perifert läge och redan 
ianspråktagen mark i ett centralt läge, såsom exempelvis bilparkeringar, 
båtuppställningsplatser eller industriområden. För att strandskyddet verkligen 
ska differentieras lokalt, måste den enskilda situationen få stort genomslag. 

Kommunstyrelsen 
 
 

 

  
  

Yrkande 
Särskilt Yttrande 
2021-03-31 
 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Demokraterna 
Kristdemokraterna 
 
 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (3) 
   
   

Vattenområden av särskild betydelse för växt- och djurlivet, exempelvis grunda 
mjukbottnar som tas upp på ett flertal ställen i betänkandet, kan och bör skyddas 
på andra sätt än genom strandskydd. Förslagsvis kan det ske genom biotopskydd 
som är avsett och utformat just för det ändamålet. Göteborgs stad avstyrker 
förslaget om att de särskilda skälen för dispens och upphävande av strandskyddet 
vid detaljplanering ska tillämpas särskilt restriktivt i vissa områden, då gällande 
regelverk redan innehåller bättre balanserade bestämmelser för detta syfte. 
Förslaget skulle dessutom innebära en omotiverad skärpning för områden som 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Göteborgs stad menar mot denna 
bakgrund att förslaget inte tillför något i sak utan endast leder till ytterligare 
svårigheter när det gäller förståelse och tillämpning av regelverket.  
 
Det kommunala självbestämmandet och lokala ansvarsutkrävandet vad gäller 
tätortsutveckling bör istället väga tyngre både i förhållande till vad det gör idag 
och vad betänkandets förslag innebär. Det bör bli tydligare att markanvändning 
vid stränder i tätortsmiljö är en kommunal fråga. 
 

Yrkande 
Strandskyddet syftar till att på lång sikt bevara allmänhetens tillgång till stränder och att 
bevara möjligheten till goda livsvillkor för djur och växter. De natur- och 
rekreationsvärden som finns längs våra stränder är viktiga att värna, inte minst för 
Göteborgs unika kust- och skärgårdsmiljö. 

I betänkandet har tyngdpunkt överlag lagts på landsbygdens förutsättningar. Vi har 
förståelse för en sådan inriktning. Strandskyddet har i sin nuvarande utformning hämmat 
utvecklingen i stora delar Sverige på ett omotiverat sätt. I Sverige finns det kommuner 
som har fler sjöar än invånare och där exploateringstrycket är förhållandevis lågt. 
Strandskyddslagstiftningen har varit ett fyrkantigt och inte särskilt ändamålsenligt sätt att 
skydda miljö- och allmänhetens intresse.  

Samtidigt är vår bedömning att betänkandet saknar viktiga perspektiv för städer och 
kommuner med stort behov av tätortsutveckling. För en växande stad som Göteborg är 
det ofrånkomligt att strandskyddet och dess tillämpning medför målkonflikter med 
stadsutvecklingen. Vår utgångspunkt är att kommunens stränder och unika kustmiljö ska 
bevaras, men det är också avgörande att känna till att stadsutveckling i vattennära lägen 
faktiskt kan bidra till att vattennära stråk öppnas upp för allmänheten. Göteborg har de 
senaste decennierna genomgått en historisk omvandling från industristad till en 
kunskapsstad. Omvandlingen som skett från strandnära industriområden till Älvstad med 
bostäder, parker, näringsliv och universitet har varit helt avgörande för vår stads 
framgång och inte minst för allmänhetens tillgång till vattnet. 

Vår bedömning är att Stadsledningskontorets förslag till yttrande överlag på ett balanserat 
sätt resonerar kring betänkandets förslag och konsekvenser för växt- och djurliv, 
rekreation och kommunens möjligheter till hållbar stadsutveckling. Vi föreslår dock att 
avsnittet som behandlar “Särskild restriktiv dispenstillämpning i tätbebyggda områden” 
ändras. Ställningstagandet i nuvarande förslag handlar om att det finns en otydlighet 
kring betänkandets förslag avseende hur de särskilda skälen för dispens och upphävande 
av strandskyddet vid detaljplanering ska tillämpas särskilt restriktivt i vissa områden. Vår 
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bedömning är att förslaget bör avstyrkas då det inte tar hänsyn till lokala förutsättningar 
och bortser från stadsutvecklingens möjligheter att faktiskt stärka allmänhetens tillgång 
till vatten på mark som är redan ianspråktagen. Om stadens möjligheter att omvandla så 
kallade redan ianspråktagna ytor längsmed vattnet försvåras innebär det att 
strandskyddsbestämmelserna motverkar sitt syfte. Det kan handla om nya detaljplaner 
som syftar till att öppna upp tidigare stängda eller otillgängliga områden för allmänheten, 
exempelvis bilparkeringar, båtuppställningsplatser eller äldre industriområden. 

Vårt förslag till ändring grundar sig på det remissvar som Sveriges Kommuner och 
Regioner lämnat (SKR 21/00173) till betänkandet och är delvis omskrivet men till stora 
delar likalydande. 
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Kommunstyrelsen 
Yrkande (Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
2021-04-15 

Yrkande angående remiss från Miljödepartementet 
- Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd (SOU 2020:78)  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen  

1. Nedanstående text ersätter stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och 
skickas in som svar på remissen 

Yrkande 
Det utredningen föreslår innebär en försvagning av strandskyddet. Vi 
rödgrönrosa är kritiska till att förslaget kan ge kraftiga försämringar för både 
växt- och djurliv och för den allemansrättsliga tillgången till stränder. 
Allmänheten ska även i framtiden ha tillgång till orörda stränder. Vi vill i 
grunden värna strandskyddet, men kan godta vissa lättnader under 
förutsättning att dessa begränsas till glesbygder och landsbygder och förenas 
med stränga krav som styr bort från områden med höga naturvärden. 

I utredningen saknas förslag på hur strandskyddet kan bidra till att uppnå våra 
miljömål. Nuvarande förslag riskerar istället att motverka flera av miljömålen 
och även mål för friluftsliv. 

Göteborg är en stad som växer och som har ett högt exploateringstryck. Vi ser 
därmed ett stort behov av att fortsatt värna allemansrätten och människors 
tillgång till stränderna. Alla människor som bor i och besöker Göteborg ska 
ha möjlighet till friluftsliv vid sjöar och hav. Konkreta förslag för att stärka 
strandskyddet i områden med högt exploateringstryck saknas i utredningen. 
Även fördjupad utredning av förväntad påverkan på växt- och djurlivet samt 
hur allemansrätten påverkas på längre sikt saknas. 

Vi anser inte att strandskyddet från de minsta sjöarna och vattendragen ska 
tas bort. Vattenområden behöver inte vara stora för att vara värdefulla för 
både människor och för djurlivet. Det kan finnas små vatten där det fungerar 
men ett generellt borttagande riskerar både allemansrätten och den biologiska 
mångfalden. 

Utredningen föreslår också att strandskyddet ska kunna upphävas i stora 
landsbygdsområden. Det är ett problem då kriterierna för hur 
landsbygdsområden ska pekas ut är vaga och otydliga. Dessutom ska dessa 
landsbygdsområden kunna omfatta kust- och skärgårdsområden. Det kan leda 
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till att strandskyddet upphävs i mycket stora områden – med negativa 
konsekvenser för den allemansrättsliga tillgången på stränder, livsvillkoren 
för strandzonens växt- och djurliv och minskad motståndskraft mot 
klimatförändringar som följd. Förslaget att länsstyrelsen ska kunna upphäva 
strandskyddet fläckvis inom landsbygdsområden är inte genomtänkt ur ett 
ekologiskt perspektiv. Det generella strandskyddet är särskilt viktigt eftersom 
det bidrar till att bevara sammanhängande skyddade områden som ökar 
konnektiviteten och fungerar som spridningskorridorer i landskapet. 

Världen befinner sig i ett klimatnödläge, så även Göteborg. Vi delar därmed 
utredningens uppfattning att klimatförändringarna medför behov av 
klimatanpassning som kan motivera en differentiering av strandskyddet för att 
kunna genomföra effektiva klimatanpassningsåtgärder.  

Vi är positiva till en digitalisering av kartmaterial för strandskyddet i syfte att 
underlätta handläggning och efterlevnad. För att skapa acceptans och 
förståelse för strandskyddet syfte behövs även fortlöpande 
informationsinsatser både till företag och allmänheten. 

Tillsyn är ett viktigt verktyg för att säkra strandskyddets efterlevnad. Det är 
därmed bra med stärkt tillsynsvägledning, men att tillsyn i dagsläget endast 
utförs i en mycket begränsad utsträckning beror främst på bristande resurser i 
kommunerna. För att få en aktiv strandskyddstillsyn behöver särskilda medel 
avsättas för detta. 

Ett fortsatt starkt strandskydd behövs - för ett grönt och rättvis Göteborg. 
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Remiss från Miljödepartementet - Tillgängliga 
stränder – ett mer differentierat strandskydd 
(SOU 2020:78)   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd 
(SOU 2020:78), i enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översändes till Miljödepartementet. 

Sammanfattning 
Miljödepartementet har 2021-02-03 översänt utredningen Tillgängliga stränder – ett mer 
differentierat strandskydd (SOU 2020:78) för yttrande senast 2021-05-03. 

Utredningen kring strandskyddet har haft i uppdrag att föreslå ett från grunden förändrat 
strandskydd samt tillhörande författningstext. Inriktningen är ett differentierat 
strandskydd där lättnader ska ges i landsbygd men med bibehållet eller stärkt strandskydd 
i områden med hårdare exploateringstryck, dit Göteborg räknas. Lättnader i strandskyddet 
föreslås för mindre vattendrag och små sjöar där strandskyddet tas bort. För särskilt 
värdefulla områden ska dock möjligheten finnas att införa strandskydd vid dessa mindre 
vattendrag och sjöar. 

I takt med att staden växer och får fler invånare är det viktigt att allmän tillgång till 
friluftsliv och vatten fortsatt finns. Samtidigt innebär en alltför stark och utökad 
restriktivitet att stadens utveckling och tillväxt kan komma att påverkas. I förslaget till 
yttrande efterlyses en tydligare beskrivning av vad särskild restriktivitet innebär. Vidare 
framgår att man är positiv till att klimatanpassningsåtgärder kan ges dispens. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den allmänna tillgången till hav och vatten bidrar till Göteborgs attraktivitet som 
bostadsort och för näringslivet att attrahera internationell arbetskraft. Den svenska 
allemansrättsliga tillgången till natur och vatten är unik. Som utredningen skriver är 
strandskyddsrestriktionerna endast en av ett flertal restriktioner som finns på 
markanvändningen. Göteborg Stad är en stor markägare men ungefär 30 % av arealen är 
belagd med någon form av restriktion som begränsar användningen. Restriktioner och 
begränsningar påverkar även markens ekonomiska värde. I den starkt expansiva fas som 
Göteborg befinner sig är det ofrånkomligt att de begränsningar som strandskyddet och 
tillämpningen medför delvis kommer i konflikt med stadsutvecklingen. Utredningen ser 
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flera positiva samhällsekonomiska konsekvenser och fördelar som i huvudsak kommer att 
tillfalla mindre företag och enskilda på landsbygden. För Göteborgs del tenderar dock en 
alltför stark och utökad restriktivitet emellertid att försvåra stadens utveckling och tillväxt 
då såväl förtätning som större utbyggnadsområden behöver tillkomma. 

För Göteborgs Stad kan det initialt innebära viss ökad tidsåtgång i handläggningen, dels 
för inläsning och tolkning av den nya lagstiftningen, dels i ärendehanteringen för att 
utveckla arbetssätt och tillämpning av förändringarna i strandskyddslagstiftningen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Strandskyddet syftar till att på lång sikt bevara allmänhetens tillgång till stränder och att 
bevara möjligheten till goda livsvillkor för djur och växter. I takt med att staden växer 
och får fler invånare, är det viktigt att allmän tillgång till friluftsliv och vatten fortsatt 
finns. I det föreslagna miljö och klimatprogrammet anges som miljömål att Göteborg ska 
ha en hög biologisk mångfald och som ett delmål att ha renare hav, sjöar och vattendrag. 
Målet innebär att Göteborg senast 2030 ska ha tillräckliga arealer av naturtyper och 
livsmiljöer för att bevara de arter som finns i kommunen och ge förutsättningar för att 
utveckla ekosystemtjänster. Förutsättningarna för livsmiljön i och i närheten av 
vattenlinjer och stränder är en faktor som tillsammans med flera andra kan bidra till att 
staden når sina miljömål. 

Förslaget bedöms att på nationell nivå medföra att det kommer att bli svårare att uppnå 
flera av de nationella miljökvalitetsmålen med avseende på ekologiska värden. Generellt 
innebär förslaget ett försvagat strandskydd även om stärkt strandskydd föreslås i områden 
med hög exploateringsgraden, där efterfrågan på mark för bebyggelse är stor och i 
vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet. Upphävande av det generella 
strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag riskerar medföra en försämring för de 
ekologiska värden som är knutna till dessa miljöer. Enligt Naturvårdsverkets utredning 
Strandskydd vid små sjöar och vattendrag kan ett upphävande av strandskyddet vid små 
sjöar och vattendrag innebära negativa konsekvenser för växt- och djurlivet. Det saknas 
till stor del underlag för att göra en bedömning av hur stora arealer vatten i hela Sverige 
som skulle påverkas av betänkandets förslag, men en siffra om knappt en halv miljon 
kilometer vattendrag smalare än två meter anges. 

Bedömning ur social dimension 
Strandskydd har ett värde för allmänhetens tillgång till kusten. Det är däremot i vissa 
områden redan ianspråktagna ytor, båtuppläggningsplatser, parkeringar som kan hamna 
under strandskyddsförordnande. Värdet för allmänheten av att dessa områden är under 
strandskydd kan ifrågasättas. 

Strandskyddslagstiftningen är en grundläggande förutsättning för allemansrätten vid 
vatten, där utgångspunkten är att alla invånare ska ha tillgång till landets strandområden. 
Strandskyddet innebär bland annat att människor kan promenera längs vattendrag, åka 
skridskor, göra strandhugg från en båt eller bada eller fiska från strandkanten, oavsett 
vem som äger marken eller vattnet. Bedömningen är att lagförslagen inte innebär att 
allemansrätten försvagas i tätortsnära vattenområden, vilket innebär att dessa 
strandområden fortsätter vara tillgängliga för människors friluftsliv.  
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Utredningsförslaget kan dock innebära att tidigare lågexploaterade områden främst i 
norra delarna av Sverige bebyggs mer. Utfallet beror på hur upphävande av strandskydd 
vid mindre sjöar och vattendrag hanteras, och om lagförslaget leder till ökat eller minskat 
exploateringstryck i kustområdena.  

 

Bilagor 
1. Sammanfattning SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 

strandskydd 

2. Byggnadsnämndens handlingar 

3. Fastighetsnämndens handlingar 

4. Miljö- och klimatnämndens handlingar 

5. Park- och naturnämndens handlingar 

6. Förslag till yttrande till Miljödepartementet 
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Ärendet  
Miljödepartementet har 2021-02-03 översänt utredningen Tillgängliga stränder – ett mer 
differentierat strandskydd (SOU 2020:78) för yttrande senast 2021-05-03. 

Beskrivning av ärendet 
Strandskyddet är idag ett generellt skydd som gäller vid havet samt vid insjöar och 
vattendrag oavsett storlek. Strandskyddet syftar enligt miljöbalken till att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allmänrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och vatten. Strandskyddsområdets utsträckning 
är enligt huvudregeln området intill 100 meter från strandlinjen såväl inåt land som ut i 
vattnet. Länsstyrelsen får besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter 
från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. 

Strandskydd innebär förbud mot att uppföra nya byggnader och vidta vissa andra åtgärder 
inom skyddsområdet. Dispens kan ges på särskilt angivna grunder. 

De första strandskyddsreglerna kom redan på 1950-talet i form av strandlagen, till följd 
av bland annat rätten till ökad semester och ett ökat byggande av fritidshus, för att trygga 
tillgången till stränder och sjöar för friluftsliv och förhindra en överexploatering av dessa 
värdefulla områden. Strandlagen innebar att även de som inte ägde någon strandfastighet 
skulle kunna nyttja strandområdena. Det generella strandskyddet infördes 1975 och 
omfattar 100 meter åt båda håll från strandlinjen. I mitten av 1990-talet kom 
strandskyddet att även omfatta värnandet av växt- och djurliv.  

Strandskyddsreglerna reformerades 2009 för att åstadkomma en bättre differentiering. 
Syftet var även då att minska möjligheten till undantag från strandskyddet i 
högexploaterade områden. 

Differentiering i strandskyddet finns således redan, till exempel genom möjligheten att 
besluta om utökat strandskydd upp till 300 meter från strandlinjen och möjligheten till 
dispensgivning. Vidare kan kommunerna redovisa områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (så kallade LIS-områden) i översiktsplanen, där vissa lättnader i strand-
skyddet ska kunna gälla.  

Effekterna av ändringarna 2009 har dock inte blivit som förväntat, varför en översyn av 
strandskyddsbestämmelserna ingår som en punkt i den sakpolitiska överenskommelsen 
mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, även 
kallad Januariavtalet eller 73-punkts-uppgörelsen. Förslagen om förändringar i lagar och 
förordningar kring strandskyddet ska enligt Januariavtalet träda i kraft den 1 januari 2022. 

För Göteborg gäller ett platsanpassat strandskydd som varierar från 0 till 300 meter 
beroende på lokala förhållanden. Länsstyrelsens strandskyddsbeslut från 2017-01–12 har 
överklagats till Regeringen av kommunstyrelsen (2017-03-29 § 254). Något 
regeringsbeslut kring överklagandet har inte kommit utan Länsstyrelsens beslut är det 
som gäller tills vidare.  

Utredningens förslag 
Utredningen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd har haft i uppdrag 
att föreslå ett från grunden förändrat strandskydd med ett ökat lokalt inflytande. 
Inriktningen är ett differentierat strandskydd där lättnader ska ges i landsbygd medan det i 
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områden med hårdare exploateringstryck ska vara ett bibehållet eller stärkt strandskydd. 
Utredningen föreslår därför lättnader i så kallade landsbygdsområden, som kan omfatta 
stora delar av norra Sverige och andra glesare byggda områden. Uppdraget att även 
föreslå skärpningar i områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för 
bebyggelse är stor eller rör vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet, 
har resulterat i en skrivning om att dispensgrunderna ska tillämpas särskilt restriktivt i 
sådana områden. 

Sammanfattningsvis innebär förslaget: 

• Det generella strandskyddet vid små sjöar och små vattendrag tas bort 
• Strandskyddet vid vatten som anlagts efter 1975 tas bort 
• Strandskyddet inträder inte automatiskt när en gammal plan upphävs 
• Bättre och likartad redovisning i hela Sverige av strandskyddet 
• Enklare att vidta klimatanpassningsåtgärder 
• Ökad och effektivare tillsyn 
• Två alternativa sätt att underlätta byggande inom s.k. landsbygdsområden 
• De areella näringarna får fortsatt kunna motivera undantag från strandskyddet 

Lättnader i strandskyddsreglerna 

Landsbygdsområden kan bli undantagna för strandskydd 
Utredningen föreslår kriterier för att definiera landsbygdsområden som områden med god 
tillgång till obebyggd mark, inte stor efterfrågan på mark för bebyggelse och område som 
inte är av särskild betydelse för något av strandskyddens syften.  

Göteborg har inga landsbygdsområden enligt utredningens definition av sådana. 

Landsbygdsområdena tas fram antingen genom en ansökan från kommunen till 
länsstyrelsen, eller att kommunen anger dessa inom ramen för den översiktliga 
planeringen genom markering på översiksplanekartan. Kommunen ska ges möjlighet att 
ansöka om upphävande av strandskyddet alternativt generösare dispensgivning inom 
sådana landsbygdsområden. Som särskilda skäl för dispens/upphävande i ett 
landsbygdsområde får prövningsmyndigheten beakta om området 

• behövs för enstaka en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnad samt 
åtgärder som hör till bostadsbyggnaden, eller 

• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse av att uppföra 
eller utveckla sammanhållen bebyggelse, eller 

• behövs för byggnader, anläggningar, anordningar och åtgärder som är nödvändiga för 
en verksamhet, om verksamheten har fördel av ett strandnära läge. 
 

Generella strandskyddet för mindre sjöar och vattendrag tas bort 
Utredningen föreslår att strandskydd tas bort för sjöar mindre än 1 hektar och för 
vattendrag som är smalare än 2 meter. 

Vidare anges att skyddet inte gäller vid anlagda vatten (sjöar, dammar och våtmarker) 
som har tillkommit efter 1975.  
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Fortsatt undantag för areella näringar 
I nu gällande regelverk undantas areella näringar från reglerna om strandskydd och 
dispens behövs därför inte för vissa byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder 
som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln. Stall och ridhus har 
ansetts ingå i jordbruksverksamhet och omfattas av undantaget. Undantaget omfattar 
däremot inte bostäder.  

Utredningen betonar att det bör vara enkelt att få dispens för att bygga för verksamheter i 
landsbygdsområden, under förutsättning att verksamheten måste ha en fördel av ett 
strandnära läge. Med verksamhet bör avses företagande eller ideell verksamhet. 
Företagande måste ge inkomst av något slag, men det ska inte krävas inkomst av någon 
viss omfattning. Ideell verksamhet bör exempelvis kunna vara lokalt föreningsliv, till 
exempel lokaler för sim- eller kanotklubb eller scoutverksamhet. Företagande bör 
exempelvis kunna vara besöksnäring och så kallade gröna näringar i form av jord- och 
skogsbruksverksamhet samt övriga näringar som är specialiserade eller diversifierade 
med exempelvis turism, fiske, jakt, vattenbruk, djurhållning, betesdrift eller småskalig 
livsmedelsproduktion. Verksamheter för besöksnäringen och friluftslivet kan exempelvis 
vara campinganläggningar, båt- och kanotuthyrning, hotell, restaurang, café, försäljning 
av fiskprodukter och andra produkter för friluftslivet. Annan verksamhet som kan ha 
fördel av ett strandnära läge är hälsovård, exempelvis rehabiliteringsverksamheter av 
olika slag.  

Klimatanpassningsåtgärder föreslå kunna motivera dispens 
I en ny punkt (MB 7 kapitlet 18c§ första stycket) föreslås en ny dispensgrund för åtgärder 
som ett förändrat klimat kan medföra. Om ett område behöver tas i anspråk för att skydda 
miljön, människors liv och hälsa, infrastruktur och egendom vid befintlig bebyggelse 
(klimatanpassningsåtgärder) så kan åtgärden alltså ges dispens från strandskyddsregeln. 

Förändring i införandelagen vid upphävande av äldre planer 
Ett tillägg behövs även i lagstiftningen för att minska tolkningsutrymmet och undanröja 
ett hinder för kommunernas detaljplanering. I dag inträder strandskydd när en gammal 
plan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och bygglagen. Utredningen 
föreslår en ändring för att tydliggöra att strandskydd inte inträder i de fall då länsstyrelsen 
redan har beslutat om upphävande av strandskyddet. 

Skärpningar av strandskyddsreglerna 
Utredningen har i uppdrag att söka lösningar så att strandskyddet differentieras mer än 
vad fallet har varit, vilket innebär att också striktare regler föreslås för de mer tätbyggda 
delarna av Sverige. 

Särskilt restriktiv dispenstillämpning i tätbebyggda områden 
Utredningen konstaterar att flest dispenser från strandskydd medgetts i tätbefolkade 
områden, bland annat i Västra Götaland, vilket utredningen anser tyder på att de 
regelförändringar som genomfördes 2009 inte nått sitt syfte och att dispensgivningen i 
viss mån tillämpats alltför lättvindigt. Vidare anges att Naturvårdsverket 2020 noterat att 
grunda mjukbottnar, som särskilt angetts som viktiga för att nå miljömålen, är de som 
påverkats mest. Sedan 1980-talet anges 12 500 hektar ålgräsängar ha försvunnit från 
västkusten. Det anges även att 96% av alla bryggor i Västra Götaland finns över grund 
mjukbotten och att ökningen är cirka 900 bryggor motsvarande 21 km längd per år. 
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I områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse är stor 
eller i vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet ska dispensgrunderna 
tillämpas särskilt restriktivt. 

Utredningen överväger två alternativa metoder för fortsatt dispensgivning och föreslår 
därefter skärpt dispensprövning. Alternativet innebär att det först ska prövas om det kan 
finnas ett särskilt skäl för dispens eller upphävande av strandskyddet vid detaljplanering.  
Här föreslås att det skall råda särskild restriktivitet vid dispensgivning från strandskydd i 
högexploaterade områden samt i områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet. Ett 
av de skäl som anges kunna utgöra särskilt skäl för dispens är om åtgärden utförs på 
redan ianspråktagen mark. Därefter ska prövning ske om dispensen är förenlig med 
strandskyddets syften, till exempel om allmänhetens tillgång till strand påverkas. 

Förutsägbarhet och enklare administration 
Utredningen konstaterar att det är svårt att få en samlad bild över var strandskydd gäller 
och inte gäller på grund av olika tillämpning och grad av digitalisering över landet. 
Utredningen föreslår att länsstyrelserna, där så inte gjorts, bör få i uppdrag att redovisa 
var strandskydd gäller och att digitalisera kartorna inom två år. Västra Götaland tillhör de 
regioner som har digitaliserat uppgifterna. 

Länsstyrelserna bör få i uppdrag att klarlägga och fastlägga var strandskyddet gäller och 
ska gälla. Länsstyrelserna bör i samråd med Naturvårdsverket samordna arbetet med en 
digitalisering kring strandskyddet. 

Länsstyrelsen ska kunna upphäva tidigare beslut om undantag från strandskyddet, om 
området har betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. 

Inkomna synpunkter från nämnderna 
Nämndernas yttranden finns i sin helhet i bilagorna 2–5. 

Byggnadsnämnden gör bedömningen att strandskyddet är viktigt för att säkra växt- och 
djurliv och allmänhetens tillgång till stränder. Utredningsförslaget medför en skärpning 
för storstadsregioner. Nämnden konstaterar också att återinträdande av strandskydd vid 
upphävande av detaljplan inte har behandlats ordentligt och behöver förtydligas för att 
minimera arbete i detaljplaneskedet. 

Fastighetsnämnden noterar att inriktningen i utredningens förslag är ett differentierat 
strandskydd där lättnader ska ges i landsbygd men med bibehållet eller stärkt strandskydd 
i områden med hårdare exploateringstryck, dit Göteborg räknas. Lättnader i strandskyddet 
föreslås för sjöar mindre än 1 hektar, där strandskyddet tas bort. För särskilt värdefulla 
områden ska dock möjligheten finnas att införa strandskydd vid sjöar. Den reella 
lättnaden för mindre sjöar i Göteborg är svår att bedöma beroende på länsstyrelsens syn 
på utökat strandskydd. 

Nämnden betonar att i takt med att staden växer och får fler invånare är det viktigt att 
allmän tillgång till friluftsliv och vatten fortsatt finns. Samtidigt innebär en alltför stark 
och utökad restriktivitet att stadens utveckling och tillväxt kan komma att påverkas. 

Miljö- och klimatnämnden anser att det är svårt att bedöma i vilken utsträckning 
strandskyddet och strandområdena i Göteborgs Stad kommer att påverkas av förslaget. 
Förslaget kan innebära att det blir svårare att upphäva eller få dispens från strandskyddet i 
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Göteborgs, framför allt i kustområdet. Förslaget kan dock också innebära att mer mark 
exploateras i anslutning till mindre vattendrag längre upp i avrinningssystemet, vilket kan 
inverka negativt på växt- och djurlivet.  

Miljö- och klimatnämnden ser utmaningar i tillämpningen av betänkandets förslag vad 
gäller stärkt strandskydd i tätortsnära områden samt hur översiktsplanen ska användas för 
att utreda lättnader i strandskyddet i vissa områden. Utredningen och författnings-
kommentarerna är otydliga eller ger begränsad vägledning om avsikt eller tillämpningen 
av dessa förslag. 

Miljö- och klimatnämnden saknar dessutom viktiga underlag och analyser i utredningen, 
däribland en fördjupad utredning av förväntad påverkan på växt- och djurlivet samt 
allemansrätten på sikt, en analys av hur förslagen kan påverka behovet av 
klimatanpassningsåtgärder i framtiden och en grundligare analys och bedömning om hur 
förslaget påverkar vattenförvaltningsarbetet och möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Miljö- och klimatnämnden konstaterar också att det idag ofta saknas information om 
naturvärden i mindre sjöar och vattendrag, vilket gör det svårt att bedöma vilka mindre 
sjöar och vattendrag som bör ha strandskydd. 

Park- och naturnämnden har i första hand fokuserat på hur förslaget till förändring av 
strandskyddslagstiftningen kan påverka den biologiska mångfalden och friluftslivet i 
Göteborg. Betänkandet är omfattande och det finns oklarheter i det som gör det svårt att 
bedöma hur utfallet för i staden kommer att bli. Strandskyddet har stor betydelse för 
möjligheten att kunna erbjuda stadens medborgare och besökare attraktiva strandmiljöer 
för rekreation samt bidra till en ökad biologisk mångfald. Nämnden bedömer att 
kommunen till stora delar kommer att uppfylla kriterierna för ett stärkt strandskydd. 
Staden har en hög exploateringsgrad och efterfrågan på mark för bebyggelse är stor. Här 
finns också många vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet. De 
särskilda skälen för dispens och upphävande av strandskyddet vid detaljplanering bör då 
tillämpas särskilt restriktiv inom många av de befintliga strandskyddade områdena i 
kommunen. Flera mindre sjöar och vattendrag i Göteborg omfattas av strandskydd idag. 
Att upphäva det generella strandskyddet för dessa mindre sjöar och vattendrag leder dock 
högst troligt till negativa konsekvenser för biologisk mångfald och allmänhetens tillgång 
till vattenmiljöer. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Övergripande synpunkter 
Strandskydd är en viktig fråga för att bibehålla allmänhetens tillgång till kust och stränder 
samt för att bevara växt- och djurliv. 

Stadsledningskontorets bedömning tar sin utgångspunkt i att Göteborgs kommun är en 
tätort där det råder starkt exploateringstryck och där stadsutveckling pågår. 
Urbaniseringstrenden är stark och bedöms fortsatt bestå. Det medför att efterfrågan på 
befintliga stränder och friluftsmarker kommer att öka över tid och att fler boende och 
besökare behöver samsas om samma ytor. Detta framgår också av Naturvårdsverkets 
utvärdering 2019 av friluftsmålen, som pekar på att den tätortsnära naturen minskar 
generellt till följd av ökande befolkning och bebyggelse. 
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Utredningen omfattar åtgärder som för Göteborg kommuns del skulle innebära såväl 
lättnader som skärpningar i strandskyddet.  

Utredningen lägger generellt stort utrymme på att beskriva landsbygdens situation och 
fördelar med de förslag utredningen lägger. Man har ägnat stor kraft för att analysera 
villkor och möjligheter för att medge undantag från strandskydd i de mer glesbebyggda 
delarna av Sverige. Medan utredningens uppdrag att diskutera dagens regelsystems 
konsekvenser i de högexploaterade områdena inte behandlats lika väl. 

Tolkningsutrymmen i förslaget ger inte den transparens och likabehandling som 
efterfrågas, menar kontoret. Det finns en risk att strandskyddet fortsatt tillämpas på olika 
sätt. Länsstyrelserna bör samordnas vid länsgränser, liksom kommunerna behöver 
samordnas vid utpekande av landsbygdsområden. Allmänhetens förtroende för 
strandskyddsreglerna påverkas om det vid samma sjö på ena sidan kommun-/länsgränsen 
råder ett visst mått och på andra sidan en helt annan bedömning. Landsbygdsområdena 
behöver bedömas likvärdigt enligt den nya lagstiftningen, oavsett tidigare tillämpningar 
av strandskyddet. I annat fall är utredningens syfte helt åsidosatt.  

Landsbygdsområden kan bli undantagna för strandskydd 
Utredningen konstaterar att strandskyddsreglerna successivt blivit mer precisa och att det 
lokala tolkningsutrymmet för myndigheter och domstolar därmed minskat. Samtidigt har 
krav på utökad tillsyn, kontroll och överprövning av kommunernas strandsskyddsbeslut 
drivits på från såväl statliga myndigheter som från intresseorganisationer. 
Stadsledningskontoret delar utredningens uppfattning att utrymmet för det kommunala 
självstyret begränsats och välkomnar principen med det ökade lokala inflytandet som 
föreslås. För Göteborgs del är detta dock nästan helt inaktuellt genom att här inte finns 
några landsbygdsområden.  

Eftersom Göteborg enligt utredningens definition inte berörs av landsbygdsområden 
kommer inte några sådana områden att beröras i pågående översiktsplan. Där staden 
pekar på området kust och landsbygd faller dessa områden således inte under 
utredningens definition. 

Stadsledningskontoret har därför inga särskilda synpunkter på metoden kring att utpeka 
landsbygdsområden, men har förståelse för att det finns ett behov av att differentiera 
strandskyddet mellan olika delar av Sverige. Generellt är det viktigt att det lokala 
kommunala inflytandet blir stort, såväl beträffande var strandskydd ska finnas som hur 
restriktivt det ska tillämpas. 

Generella strandskyddet för mindre sjöar och vattendrag tas bort 
För kommunen kommer det nya förslaget få konsekvenser. Då det är oklart hur vatten-
dragets bredd kommer att mätas är det svårt att avgöra exakt vilka vattendrag som skulle 
förlora strandskyddet med gällande förslag. Om medelbredd är en adekvat utgångspunkt 
så skulle sex av Göteborgs mindre vattendrag förlora strandskydd till exempel 
Kvarnabäcken, Låssbybäcken, Krogabäcken och Otterbäcken – alla med höga 
naturvärden. Förslaget att ta bort strandskyddet för insjöar med en vattenyta som uppgår 
till 1 hektar innebär att flera dammar i Ruddalen, Hisingsparken, Svarte mosse, Vättlefjäll 
med fler områden skulle förlora det generella strandskyddet. 

Att det generella strandskyddet tas bort för små sjöar (mindre än 1 ha) och vattendrag 
(mindre än 2 m) innebär inte att strandskyddet i Göteborg på dessa platser behöver tas 
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bort. Det innebär enligt stadsledningskontoret snarare att kommunen i stället för 
Länsstyrelsen får bestämma vilket strandskydd som ska råda. Kommunen kan mycket väl 
besluta/begära att nuvarande strandskydd ska finnas kvar runt aktuella vattendrag. Om det 
är aktuellt att göra åtgärder inom dessa områden ska markens lämplighet från allmän 
synpunkt prövas enligt PBL. De områden som hyser de högsta naturvärdena omfattas i 
regel redan av biotopskydd och kan vara skyddade enligt andra bestämmelser i 7 kap MB.  

Stadsledningskontoret ser således positivt på-att ta bort generellt strandskydd vid mindre 
sjöar och vattendrag. Utredningens förslag om en definierad minsta storlek för när 
strandskydd gäller, ökar säkerheten i bedömningar.  

Det är även bra att det definieras att strandskydd inte gäller vid efter 1975 anlagda vatten, 
det kan underlätta byggande och underhåll av dammar för att exempelvis rena vatten från 
föroreningar eller som bevattningsdammar. 

Hur förslagen om lättnader i strandskyddet påverkar i ett större geografiskt perspektiv är 
relevant både för Göteborgs utgående lokala miljömål och stadens arbete med 
vattenförvaltning, vilket sker utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Förändringar högt 
upp i ett avrinningsområde kan ge konsekvenser nedströms, exempelvis genom förändrad 
hydrologi eller ökad risk för grumling och förorening. Utredaren bedömer att 
konsekvenserna av förslaget kan bli negativa för växt- och djurlivet i framför allt södra 
Sverige, på grund av både större exploateringstryck och förekomsten av fler hotade arter. 
Utredaren anger också att de negativa konsekvenserna kan mildras av att länsstyrelsen 
föreslås få möjlighet att i det enskilda fallet återinföra strandskyddet. En samordnad 
hållning kan därför behöva finnas inom till exempel hela Göta älvdalens 
vattenavrinningsområde. Stadsledningskontoret vill i sammanhanget särskilt peka på att 
det ofta finns brist på data för vattenmiljöer, inte minst i våra mindre vattendrag, vilket är 
en utmaning som utredaren också lyfter. 

Fortsatt undantag för areella näringar 
Södra skärgården får inga generella lättnader om utredningens förslag genomförs. De 
lättnader som beskrivs i utredningen handlar om landsbygdsområden, där fler 
verksamheter ges dispens. Stadsledningskontoret ser dock en risk för att betoningen på att 
dispensmöjligheterna ska skärpas i tätbebyggda områden kan vara negativt för 
skärgården. Det finns behov av mildare restriktioner för verksamheter nära vatten även i 
skärgårdsmiljöer. 

Klimatanpassningsåtgärder föreslå kunna motivera dispens 
Om ett område behöver tas i anspråk för att skydda miljön, människors liv och hälsa, 
infrastruktur och egendom vid befintlig bebyggelse (klimatanpassningsåtgärder) så kan 
åtgärden ges dispens från strandskyddsregeln. Stadsledningskontoret är positiv till att 
klimatanpassningsåtgärder föreslås vara ett skäl för dispens från strandskyddet. Kontoret 
vill dock påpeka att det i vissa fall blir aktuellt att göra skyddsåtgärder även för planerad 
bebyggelse. Det kan ju till exempel handla om att invalla ett område som är tänkt för en 
framtida exploatering med skydd mot ett extremregn. Den föreslagna lagtexten i MB bör 
därför medge klimatanpassningsåtgärder för befintlig eller planerad bebyggelse. 

Förändring i införandelagen vid upphävande av äldre planer 
Stadsledningskontoret anser att frågan om när strandskydd återinträder vid ändring eller 
upphävande av äldre planer inte beskrivits tillräckligt utförligt, en fråga som i en expansiv 
stad är angelägen att belysa.  
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Utredningen föreslår att strandskyddet inte behöver återinträda om det beslutas något 
annat. Detta är en vag formulering som bör preciseras vad som avses, till exempel om det 
är en ny detaljplan eller en miljöprövning. Ett generellt upphävande kompletteras med en 
möjlighet att för områden som är av särskild betydelse för strandskyddets syften 
återinföra skyddet.  

Stadsledningskontoret har svårt att bedöma om utredningsförslagen ger reella lättnader 
för stadens del med anledning av länsstyrelsens tolkning av behovet av utökat 
strandskydd.  

För Göteborgs vidkommande är strandskyddets återinträdande vid exempelvis 
upphävande av detaljplaner ett problem som leder till mycket arbete och osäkerhet där 
exempelvis stadsutveckling önskas. Ett exempel är vid Fiskebäck med detaljplanen för 
Hälleflundran. Osäkerheten gäller huruvida det kan anses vara ett ianspråktaget område 
eller inte, vilket ger oklara förutsättningar för om dispens ges eller inte. Idag omfattas inte 
området av strandskydd men när en ny detaljplan tas fram för området inträder 
strandskyddet automatiskt, i detta fall 100 m från strandlinjen. Strandskyddet behöver 
därför upphävas inom delar av planområdet för att möjliggöra dess intention.  

Såväl gällande som föreslagen lagstiftning anger att en dispensgrund är att marken redan i 
anspråkstagits. Utredningen konstaterar att det även är den vanligaste grunden för 
beviljade dispenser. I den praktiska tillämpningen görs inte sällan olika tolkning av 
Länsstyrelsen och staden, vilket medför hinder eller förseningar i den planerade 
stadsutvecklingen. I aktuella ärenden handlar det om långvarigt nyttjande 
båtuppställningsplatser eller sedan länge asfalterade parkeringsplatser, som av 
Länsstyrelsen inte anses som ianspråktagen mark. 

Särskilt restriktiv dispenstillämpning i tätbebyggda områden 
Byggnation och utveckling av verksamheter i strandnära läge är en av flera delar i att 
skapa goda livsmiljöer och regional utveckling samtidigt som detta måste ske i samklang 
med natur- och friluftsliv. 

Rättspraxis är strikt i sin tillämpning och utredningen understryker vikten av restriktiv 
dispens och upphävandeprövning. Enligt mark och miljööverdomstolens praxis ska 
särskild restriktivitet råda inom område för utvidgat strandskydd. Den omfattande 
stadsutveckling som sker i Göteborg innebär att tolkning och tillämpning av 
strandskyddsreglerna är vanligt förekommande.  

För Göteborgs vidkommande innebär förslaget inga lättnader vid bedömningar om 
dispenser i strandskyddat område. För att få dispens ska särskilda skäl enligt miljöbalken 
anges. Bostadsbyggande är inte angivet som ett särskilt skäl. I dom från 
miljööverdomstolen (MÖD 2020:02) blev slutsatsen av detta rättsfall att det kan göras en 
proportionalitetsprövning utöver de särskilda skälen. I rättsfallet kom man fram till att det 
inte skulle ges dispens. Avgörandet är viktigt och en följd av domstolars strängare syn på 
expropriation och begränsningar i äganderätten. 

Vid implementering av ny lagstiftning är det viktigt att lagstiftarens avsikt är tydlig, för 
att lagstiftningen ska få den effekt som avsetts. Kommuner och länsstyrelser behöver stöd 
i hur kriterierna för bedömning av landsbygdsområden respektive områden med hög 
exploatering skall tillämpas. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 12 (16) 
   
   

I betänkandet framkommer att syftet med tillägget om särskild restriktivitet i vissa 
områden är att förtydliga den restriktivitet som gäller idag. Stadsledningskontoret noterar 
att det varken i utredningen eller i författningskommentarerna ges någon vägledning vad 
en ”särskilt restriktiv” bedömning innebär i jämförelse med den bedömning som görs 
idag, eller i jämförelse med en framtida ”normal” bedömning. Det framgår också av 
betänkandet att bestämmelsen kan vara svårtolkad innan praxis har utvecklats. För att 
praxis ska utvecklas på ett för lagstiftaren önskvärt sätt är det viktigt att avsikterna med 
de nya bestämmelserna tydligare framgår. 

Det behövs till exempel förtydligande om vad en särskilt restriktiv tillämpning av de 
särskilda skälen betyder för dispens inom strandskyddsområden i de områden där 
strandskyddet avses att förstärkas.  

Förutsägbarhet och enklare administration 
De föreslagna förändringarna kommer rimligen få helt olika effekter i olika delar av 
Sverige. Det är idag svårt att analysera alla dessa konsekvenser. Om utredningen 
tillgängliga stränder med ett differentierat strandskydd antas föreslår 
stadsledningskontoret att en kontrollstation inrättas efter 3 – 5 år där det görs en metodisk 
utvärdering av positiva och negativa effekter av genomförandet med förslag till 
eventuella justeringar. 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Sammanfattning 

Vårt uppdrag har varit att föreslå de författningsändringar och andra 
åtgärder som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i 
grunden. Det ska ske genom en ökad differentiering som tar hänsyn 
till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom 
befolkningstäthet och exploateringstryck.  

Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. 
Förslagen ska på det sättet syfta till att förbättra förutsättningar för 
bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöks-
näring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck.  

Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller förstärka strand-
skyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga 
tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden. 

Uppdraget ska ses mot bakgrund av de utvärderingar av lagstift-
ningen som har skett under det senaste årtiondet. Strandskyddet har 
utvärderats grundligt med avseende bland annat på hur effektivt de 
reformer som genomfördes 2009/2010 har bidragit till landsbygds-
utveckling. De så kallade LIS-reglerna har utvärderats gemensamt av 
Naturvårdsverket och Boverket. Även Boverkets uppföljning av 
tillämpningen av plan- och byggnadslagstiftningen som genom-
fördes 2015 behandlade landsbygdsutveckling i strandnära läge. 

Strandskyddsdelegationen hade i uppdrag att utföra och sam-
ordna en informations- och kunskapsinsats när det gäller frågor som 
berör tillämpningen av strandskyddsreglerna. Delegationen konsta-
terade 2015 att den intention som låg bakom förändringen 2009 inte 
hade fått full effekt. Den innebar bland annat fortsatt restriktivitet i 
exploaterade områden och lättnader i skyddet där det fanns god 
tillgång på oexploaterade strandområden. Delegationen identi-
fierade en rad problemområden som utformningen av skälen för att 
upphäva eller ge dispens från strandskyddet. Strandskyddsdelega-
tionen identifierade också svårigheter som rör en nationellt enhetlig 
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kartredovisning av strandskyddet och samordning mellan dispens-
prövning och fastighetsbildning. Delegationen beskrev dessa pro-
blemområden mer i detalj och pekade på behovet av en översyn av 
reglerna.  

I direktiven till vår utredning har regeringen angett att en diffe-
rentiering av strandskyddet som tar hänsyn till variationer i landet 
och inom en kommun är en förutsättning för en tillförlitlig och för-
ståelig reglering. Vi ska analysera behovet av kunskapsunderlag om 
lokala förhållanden som har betydelse för ett differentierat, effektivt, 
ändamålsenligt och legitimt strandskydd och kan uppfylla strand-
skyddets syften. Vi ska lämna förslag om hur detta behov kan till-
godoses.  

Dagens reglering i miljöbalken behöver ändras eller kompletteras 
så att olika områdens varierande skyddsbehov får genomslag. För att 
balansera de olika intressen som berörs behövs enligt direktivet en 
väl avvägd differentiering med fortsatt starkt strandskydd i områden 
som redan är starkt exploaterade. Vi ska analysera hur effektivt olika 
typer av regleringar bidrar till berörda intressen och ökar det lokala 
inflytandet, utan att strandskyddets syften riskeras. 

Vad är strandskydd? 

Strandskydd är nära förknippat med den svenska allemansrätten, 
som numera är stadfäst i våra grundlagar. Strandskyddslagstift-
ningen har sitt ursprung från 1950-talet och syftade till att trygga 
tillgången till platser för bad och friluftsliv vid hav, insjöar och 
vattendrag för allmänheten. I förarbetena till strandlagen framhölls 
bland annat att rätt till ökad semester gjorde att fler utnyttjade alle-
mansrätten. Strandskyddet infördes som ett skydd för allemans-
rätten, för att de som inte ägde någon strandfastighet skulle kunna 
nyttja strandområdena. 

Enligt strandlagen gällde strandskyddet inte överallt i Sverige. 
Länsstyrelsen fick utse områden där strandskydd skulle gälla. 
Områdena fick omfatta land- och vattenområden högst 300 meter 
från strandlinjen. Områden som ingick i fastställda planer kunde inte 
omfattas av strandskydd. Inom strandskyddade områden rådde för-
bud mot nybyggnad, ändring av byggnad samt grävnings- eller andra 
förberedelsearbeten. Tillstånd (dispens) till bebyggelse kunde läm-
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nas. Förbuden gällde inte bebyggelse som behövdes för försvaret, de 
areella näringarna eller den allmänna samfärdseln.  

Strandlagen ersattes 1965 av naturvårdslagen. Under 1960-talet 
och början av 1970-talet skedde en omfattande expansion av fritids-
husbebyggelse, framför allt i tätortsnära stränder längs kusterna. 
Strandskyddade områden hade inte kommit till stånd i tillräcklig om-
fattning för att bevara värdefulla stränder för allmänheten. Dispens 
hade lämnats i förhållandevis stor utsträckning. Det bidrog till att 
strandskyddet skärptes 1975 och började gälla i hela Sverige. Det blev 
generellt. 

Av naturvårdslagen framgick att strandskyddet gällde vid havet, 
insjöar och vattendrag för att åt allmänheten trygga tillgången till 
platser för bad och friluftsliv. Skyddet skulle nu som huvudregel 
gälla 100 meter från strandlinjen, med möjlighet för länsstyrelsen att 
utöka det upp till 300 meter. Skyddet gällde såväl på land som i 
vattnet. En annan ändring var att strandskyddet även skulle gälla 
inom nya planområden, men det infördes samtidigt en möjlighet att 
upphäva skyddet i planerna.  

Strandområden som ingick i äldre, redan fastställda planer skulle 
inte omfattas av strandskydd enligt den nya lagen. Denna bestäm-
melse överfördes i huvudsak oförändrad till miljöbalken vid dess 
tillkomst 1999.  

Förbuden inom strandområden utvidgades till att avse även 
anläggning eller anordning där mark tas i anspråk som hindrade eller 
var avhållande för allmänheten. Förbudet kom då även att omfatta 
exempelvis vägar, anläggningar för camping och sport med mera. 
Dispens kunde lämnas om det fanns särskilda skäl. Dagens mot-
svarighet till tomtplatsbestämning infördes, det vill säga att vid 
dispensgivning skulle det bestämmas i vilken utsträckning mark fick 
tas i anspråk för en fastighet. Undantagen från förbuden avskaffades 
för försvarets och den allmänna samfärdselns anläggningar. 

Strandskyddet är i dag differentierat när det gäller omfattning, 
vilka åtgärder som omfattas av förbuden inom strandskyddsområde 
och förutsättningarna för dispens. När strandskyddet blev generellt 
fick länsstyrelsen bestämma att strandområde som uppenbarligen 
saknade betydelse för bad och friluftsliv inte skulle omfattas av 
strandskydd. Genom den möjligheten kunde strandskyddets om-
fattning differentieras. 
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År 1994 fick strandskyddet ytterligare ett syfte. Det tillkom för att 
bevara goda livsvillkor för växter och djur. Även efter denna ändring 
fick länsstyrelsen bestämma att ett strandområde som uppenbart 
saknade betydelse för att tillgodose strandskyddets syften inte skulle 
omfattas av skyddet. I samband med lagändringen infördes även en 
bestämmelse som innebar att länsstyrelsen skulle ompröva tidigare 
förordnanden om områden som inte skulle omfattas av strandskydd 
utifrån den nya lydelsen.  

År 2009 ändrades lagstiftningen och bestämmelserna specifice-
rades så att länsstyrelsen i det enskilda fallet får besluta att upphäva 
strandskyddet i ett område om det är uppenbart att området saknar 
betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Ändringarna 
innebar att det inte längre blev möjligt att upphäva strandskyddet 
genom generella föreskrifter. Samtidigt avskaffades länsstyrelsens 
möjlighet att meddela föreskrifter om att strandskydd inte skulle 
gälla. Därmed avskaffades även länsstyrelsens möjlighet att åter-
införa strandskyddet.  

11 av 21 länsstyrelser har med stöd av lagstiftningen beslutat att 
undanta områden från strandskyddet. Undantagsbesluten som är 
uppbyggda på olika sätt i de 11 länen, utgör en viktig utgångpunkt 
för utredningens förslag, eftersom de är en pusselbit för att förstå 
hur strandskyddsreglerna tillämpas och var strandskydd gäller i dag. 
Sammanfattningsvis är strandskyddet upphävt för de flesta små sjöar 
och vattendrag i de 11 län som har undantagit områden från strand-
skydd. Men det saknas i dag en fullständig digitalisering av besluten, 
vilket gör det svårt att få en överblick av dess fulla omfattning. Vissa 
län har digitaliserat strandskyddet där undantagna områden har 
beaktats. Andra län använder fortfarande respektive karta i dess 
tryckta version.  

De 11 undantagen ger olika förutsättningar mellan länen. Såväl 
högexploaterade som lågexploaterade län tillämpar dessa undantag. 
Att undantagen ofta baseras på gamla, tryckta kartor som inte upp-
daterats gör också att tillämpningen försvåras och det kan bli otyd-
ligt var strandskyddet gäller eller inte. 

Sedan 1990-talet har flera utredningar genomförts och förslag 
lämnats för att differentiera strandskyddet. Förslagen har alla på 
olika sätt handlat om var i landet som lättnader i strandskyddet 
skulle kunna gälla. En utmaning har genomgående varit att finna en 
ändamålsenlig indelning. Olika varianter har övervägts. Det har varit 
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fråga om glesbygder, vissa län, vissa kommuner och landsbygder. År 
2009 infördes också bestämmelser om differentiering av strand-
skyddet. Ändringarna syftade å ena sidan till att införa lättnader i 
strandskyddet för att främja utvecklingen av landsbygdsområden 
med god tillgång till stränder. Å andra sidan var avsikten också att 
begränsa nybyggnad i övriga delar av landet genom tydligare och 
stärkta regler och en fortsatt restriktiv tillämpning. 

Enligt bestämmelserna om lättnader ska kommunerna redovisa 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (så kallade 
LIS-områden) i översiktsplanen. Där ska vissa lättnader i strand-
skyddet kunna gälla. Redovisningen ska göras utifrån kriterier i 
lagtexten. Lättnaderna innebär att nya och fler särskilda skäl kan 
tillämpas inom LIS-områden. Syftet var att bättre anpassa strand-
skyddet till lokala förhållanden och förutsättningar. Bestämmelserna 
ska också främja utvecklingen i landsbygdsområden med god till-
gång till stränder och lågt exploateringstryck.  

I syfte att uppnå en mer enhetlig och korrekt tillämpning preci-
serades i lagtext också vad som får beaktas som särskilda skäl i övriga 
områden. Dessutom infördes förtydliganden när det gäller strand-
skyddets syften och att en fri passage för allmänheten närmast strand-
linjen skulle bibehållas. Kommunerna fick huvudansvaret för att pröva 
frågor om att upphäva och ge dispens från strandskyddet. Samtidigt 
fick länsstyrelsen ansvaret att bevaka strandskyddets intressen vid 
kommunal planläggning och överpröva kommunala beslut om upp-
hävanden och dispenser om det behövs. 

Våra utgångspunkter 

Riksdagen har angett mål för utvecklingen av Sveriges landsbygder. 
Dessa har utformats utifrån en långsiktigt hållbar utveckling, i linje 
med miljömålen. När det gäller den miljömässiga hållbarheten tar 
beslutet genomgående stöd i de nationella miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet som riksdagen beslutat. Miljökvalitetsmålen in-
rättades med det generella strandskyddet som en viktig förutsätt-
ning. Att de landsbygdspolitiska målen har stöd i miljökvalitets-
målen utgör en viktig utgångspunkt för våra förslag. 

I underlaget för riksdagsbeslutet identifieras ett antal utmaningar 
som den demografiska utvecklingen, geografiska avstånd och finan-
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siella förutsättningar för byggande och verksamheter. Näringsliv 
och företagande, samhällsplanering och bostadsbyggande framhålls 
som viktiga områden för landsbygdsutvecklingen. Det övergripande 
målet är en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till före-
tagande, arbete, boende och välfärd.  

Statsmakterna har identifierat landsbygden som en tillgång för att 
ta till vara framtida möjligheter till hållbar tillväxt och för att möta 
de utmaningar som följer av förändringar i klimatet och behovet av 
att ställa om till en mer cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi. 
Landsbygden måste därför ha goda möjligheter till företagande, 
arbete, boende och välfärd. Förutsättningarna för att bo, leva och 
verka kan skilja sig åt i glesa respektive täta miljöer, vilket ställer krav 
på olika lösningar för att hantera exempelvis offentlig service. 

Det finns en konflikt mellan olika exploateringsintressen inom 
strandskyddade områden å ena sidan och miljöhänsyn i form av att 
bevara orörda stränder å andra sidan, särskilt i högexploaterade 
områden. Vi har haft i uppdrag att lämna förslag så att det blir bety-
dligt enklare att bygga i strandskyddade områden i landsbygder. 
Miljökvalitetsmålen inrättades med det generella strandskyddet som 
en viktig förutsättning. Att de landsbygdspolitiska målen har stöd i 
miljökvalitetsmålen utgör en viktig utgångspunkt för utredningens 
förslag. Vår ambition har varit att lämna förslag som underlättar 
strandnära byggande inom landsbygdsområden samtidigt som 
strandskyddets syften inte ska äventyras. På så sätt har vi haft för 
avsikt att söka en balans mellan landsbygdspolitiken och miljö- och 
friluftsmålen i våra förslag. 

En annan viktig ambition har varit att skapa en logisk och väl-
motiverad uppbyggnad av bestämmelserna för strandskyddet, som 
är lätt att förstå för inblandade aktörer. Det har också blivit allt 
tydligare att bestämmelserna måste kunna ge utrymme för lokala 
anpassningar och dynamiska förändringar. 

Befolkningstätheten och exploateringen av stränder 
varierar 

Exploatering av stränderna, befolkningstäthet och exploaterings-
tryck varierar i landet mellan länen och mellan kommuner. Även 
inom kommunerna varierar förhållandena liksom att de varierar 
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också över tid, inte minst på grund av den pågående urbaniseringen. 
Med hänsyn till de varierande förhållandena är det varken lämpligt 
eller möjligt att på nationell nivå bestämma var det ska bli lättare att 
bygga genom lättnader i strandskyddet eller var strandskyddet ska 
stärkas. Våra förslag om en ökad differentiering bör därför genom-
föras lokalt och regionalt och besluten om detta måste också fattas 
lokalt och regionalt.  

På lokal nivå är det kommunerna som ansvarar för den över-
gripande samhälls- och bebyggelseplaneringen. Kommunerna ansvarar 
också för prövningar av strandskyddsdispenser. Länsstyrelsen, som 
är statens företrädare på regional nivå, tillhandahåller underlag för 
kommunernas planering. Länsstyrelsen ansvarar också för frågor om 
att upphäva strandskyddet. Kommuner och länsstyrelser har kun-
skap om de lokala och regionala förhållandena i landet och bör därför 
vara de aktörer som i praktiken ska genomföra de förslag som 
utredningen lämnar.  

En slutsats som utredningen kan dra är att lättnader i strand-
skyddet kommer att kunna genomföras i stora delar av norra Sverige, 
där det överlag är låg exploateringsgrad, låg befolkningstäthet och 
lågt exploateringstryck. Stora delar kan vara landsbygder, där det ska 
kunna bli enklare att bygga. Det finns områden främst vid kusten dit 
bebyggelsen och befolkningen är koncentrerad. Det gäller städerna 
och några större tätorter. Det finns därför områden i norra Sverige 
som även har hög exploateringsrad, tät befolkning och ett högt 
exploateringstryck.  

I södra delen av landet är det överlag högre exploateringsgrad, 
högre befolkningstäthet och högre exploateringstryck. Bebyggelsen 
täcker större delar av landområdet än i norra Sverige. Bebyggelse-
trycket är överlag också högt. Delar av södra Sverige kan vara sådana 
starkt exploaterade områden, där strandskyddet bör bibehållas eller 
stärkas. I södra Sverige finns också mindre exploaterade och glest 
befolkade områden som kan vara landsbygder.  

I södra Sverige kommer lättnader att kunna genomföras mer 
selektivt utifrån de lokala förutsättningarna och påverkan på strand-
skyddets syften och inte i lika stor utsträckning som i norra Sverige. 
I områden i landsbygder kan exploateringstrycket vara lågt och pro-
duktionskostnaden för en byggnad kan vara högre än marknads-
värdet. Det innebär ett risktagande för både de som vill bygga och 
för banker i sin långivning. Vi har dragit slutsatsen att lättnader i 
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strandskyddet i landsbygder inte får medföra risk för överetablering 
eller att strandskyddets syften äventyras.  

Även olika kommuner har olika förhållanden och förutsättningar 
för lättnader i strandskyddet. Det finns också olika förutsättningar för 
lättnader i olika delar av kommuner, beroende på vilken exploaterings-
grad, befolkningstäthet och exploateringstryck som råder. Exempel-
vis kommer lättnader i strandskyddet att kunna genomföras i mycket 
större utsträckning i Jokkmokks kommun som har den lägsta exploa-
teringsgraden av stränderna (1,4 procent) än i Danderyds kommun, 
som har den högsta (68,9 procent). 

Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag 
tas bort 

Frågan om strandskyddets omfattning vid små insjöar och vatten-
drag har utretts ett antal gånger. Naturvårdsverket redovisade till 
exempel 2002 ett uppdrag från regeringen att bland annat utreda 
förutsättningarna för och bedöma konsekvenserna av vissa lättnader 
i strandskyddet utanför tätortsnära områden med högt bebyggelse-
tryck. I den redovisningen lämnade verket förslag om vissa lättnader. 
De innebar bland annat att strandskyddet för de minsta sjöarna och 
vattendragen skulle tas bort helt och att det skulle minskas till 
50 meter vid vattendrag mellan 1 och 6 meters bredd. Förslaget 
ledde inte till några lagstiftningsåtgärder. 

2012 fick Naturvårdsverket och Boverket ett liknande uppdrag 
att bland annat analysera och redogöra för konsekvenserna av att 
införa lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag 
utanför högexploaterade områden. Redovisningen innehöll olika 
möjligheter att minska strandskyddet. 2014 infördes nya bestäm-
melser som ger länsstyrelsen möjlighet att upphäva strandskyddet 
vid små sjöar och vattendrag, om området har liten betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften. En liten sjö får ha en vattenyta som 
uppgår till omkring 1 hektar eller mindre och ett litet vattendrag får 
ha en bredd på omkring 2 meter eller smalare. Ett av syftena med 
ändringen var att skapa ökad förståelse och acceptans för strand-
skyddsregleringen.   

Vi föreslår nu att strandskydd inte ska gälla vid insjöar med en 
vattenyta som uppgår till 1 hektar eller mindre eller vattendrag som 
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är 2 meter eller smalare. Vi anser att generellt ta bort strandskyddet 
vid de minsta sjöarna och vattendragen bör leda till en ökad accep-
tans och mindre tillämpningsproblem och därigenom sammantaget 
bättre och mer ändamålsenligt skydd. Förslaget har som målsättning 
att anpassa omfattningen av strandskyddet för att säkerställa ett 
effektivt och ändamålsenligt strandskydd som också ger legitimitet.  

För att ta tillvara strandskyddets syften behöver det dock finnas 
möjlighet att införa skydd vid små sjöar och vattendrag som har 
särskild betydelse för något av de båda syftena. Länsstyrelsen får 
därför i det enskilda fallet besluta att strandskydd ska gälla vid in-
sjöar som är 1 hektar och mindre samt vattendrag som är 2 meter 
och smalare, om området har särskild betydelse för något av strand-
skyddets syften. Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om 
hur insjöars storlek och vattendrags bredd ska bestämmas. Strand-
skydd ska heller inte gälla vid anlagda vatten (sjöar, dammar och 
våtmarker) som har tillkommit efter 1975. 

Ett mer differentierat strandskydd 

Strandskyddet är redan i dag differentierat på flera olika sätt. Med 
det generella strandskyddet som infördes 1975 har det successivt ut-
vecklats en rad undantag, i syfte att åstadkomma en differentiering. 
Länsstyrelsen får till exempel besluta att utvidga strandskydds-
området till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att 
säkerställa något av strandskyddets syften. I vissa områden är därför 
strandskyddet utvidgat till 300 meter från strandlinjen. 

Länsstyrelsen har sedan 1975 också kunnat upphäva strand-
skyddet i områden som saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Sedan 2014 kan länsstyrelsen som nämnts upphäva strandskyddet 
vid små sjöar och vattendrag, för att områdenas betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften är liten. Strandskyddet gäller därför 
inte överallt och det har upphävts i olika omfattning i olika områden. 
I områden där strandskyddet är upphävt krävs följaktligen ingen 
dispens.  

Det finns ett antal åtgärder som inte omfattas av förbuden inom 
strandskyddsområden. Sådana åtgärder kräver heller ingen dispens. 
Ett av undantagen gäller åtgärder för de areella näringarna (jord-
bruket, fisket, skogsbruket och renskötseln). Undantaget gäller över 
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hela landet. Ett annat undantag gäller kompletteringsåtgärder, där 
länsstyrelsen har meddelat föreskrifter. Länsstyrelsen får undanta 
kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad, som vidtas inom 
15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 
25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om 
dispens.  

LIS-bestämmelserna är en del av de förändringar i lagstiftningen 
som har genomförts i syfte att differentiera strandskyddet. Bestäm-
melserna har sedan de infördes utvärderats av Naturvårdsverket och 
Boverket 2013, av länsstyrelserna 2015, av Strandskyddsdelegationen 
2015 och av Naturvårdsverket ännu en gång 2017. Utvärderingarna 
visar att redovisning av LIS-områden har skapat nya förutsättningar 
och incitament för planering av landsbygder. Planeringen har enga-
gerat både allmänhet och politiker. Samtidigt har planeringen varit en 
tids- och resurskrävande process, med ett sämre utfall än förväntat. 

Strandskyddsdelegationen noterade 2015 att strandskyddet före-
faller vara starkt i glesbygd men svagare i tätbebyggda områden. 
Detta står i kontrast till avsikten bakom de förändringar som riks-
dagen beslutade om 2009. Ett av de uttalade syftena var att öka diffe-
rentieringen och åstadkomma en utveckling som bättre tar hänsyn 
till att tillgången till sjöar och stränder är olika i olika delar av landet. 
Intentionen med LIS-bestämmelserna var att stärka strandskyddet i 
exploaterade områden, men samtidigt ge lättnader i skyddet där det 
fanns god tillgång på oexploaterade strandområden. 

Vi har tagit del av tidigare utvärderingar och rapporter av strand-
skyddsbestämmelserna och studerat rättspraxis på området. Vi har 
under arbetet genomfört möten med en rad aktörer som berörs av 
strandskyddsbestämmelserna. Slutsatsen är att LIS-systemet inte är 
tillräckligt effektivt. Det finns problem som påverkar effektiviteten 
i alla delar av LIS-systemet.  

Det finns svårigheter att avgränsa LIS-områden enligt de begräns-
ningar när det gäller antalet och omfattningen av LIS-områden som 
anges i miljöbalken. Problemet påverkar bestämmelsernas ändamåls-
enlighet och effektivitet. Termen landsbygdsutveckling har medfört 
olika tolkningar mellan kommuner och länsstyrelser. Olika tolk-
ningar påverkar bestämmelsernas effektivitet och rättssäkerhet. 
Utredningar och redovisningar av LIS-områden är bristfälliga. Även 
det problemet påverkar bestämmelsernas effektivitet och rättssäker-
het. De materiella reglerna för dispens i LIS-områden är otydliga. 
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Möjligheterna att få dispens regleras genom de särskilda skälen i 
miljöbalken. Problemet påverkar bestämmelsernas ändamålsenlighet 
och effektivitet. 

Vi anser nu att kommuner antingen bör kunna ansöka hos läns-
styrelsen om att strandskyddet upphävs i landsbygdsområden eller 
redovisa landsbygdsområden i översiktsplan, där det ska vara enklare 
att få dispens. Inom sådana områden ska särskilda skäl kunna 
tillämpas. 

Vi föreslår att länsstyrelsen, efter ansökan från en eller flera kom-
muner, helt eller delvis ska upphäva strandskyddet inom ett lands-
bygdsområde, om kriterierna för landsbygdsområden är uppfyllda. 
Länsstyrelsen får helt eller delvis också häva ett tidigare beslut om 
att upphäva strandskyddet i ett landsbygdsområde, om ett område 
inte längre uppfyller kriterierna för landsbygdsområden.  

Kommuner får redovisa landsbygdsområden i översiktsplan. 
Inom sådana områden ska särskilda skäl för landsbygdsområden 
kunna tillämpas. LIS-områden som har redovisats i gällande över-
siktsplan ska anses vara landsbygdsområden, där det ska vara enklare 
att få dispens för vissa åtgärder. Gällande bestämmelser om områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) avskaffas. 

Vi föreslår också kriterier för landsbygdsområden. Det ska vara 
områden som har god tillgång till obebyggd mark, inte har stor efter-
frågan på mark för bebyggelse och inte är av särskild betydelse för 
något av strandskyddets syften. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om att upphäva eller 
ge dispens från strandskyddet inom ett landsbygdsområde föreslår 
vi att prövningen får beakta några kriterier. De är 

• om området behövs för enstaka en- eller tvåbostadshus och till-
hörande komplementbyggnad samt åtgärder som hör till bostads-
byggnaden,  

• om området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse av att uppföra eller utveckla sammanhållen be-
byggelse, eller  

• om området behövs för byggnader, anläggningar, anordningar 
och åtgärder som är nödvändiga för en verksamhet och verksam-
heten har fördel av ett strandnära läge. 



Sammanfattning SOU 2020:78 

24 

Vi föreslår ett stärkt strandskydd i områden där exploateringsgraden 
är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse är stor och i vatten-
områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet. Där ska de sär-
skilda skälen för dispens och upphävande av strandskyddet vid 
detaljplanering tillämpas särskilt restriktivt.  

Vi anser dessutom att klimatförändringarna medför behov av 
klimatanpassningsåtgärder som kan motivera en differentiering av 
strandskyddet. Det bör därför bli tydligare att dispens ska kunna 
meddelas för åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors 
liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas till de kon-
sekvenser som ett förändrat klimat kan medföra. 

Strandskyddet bör bli mer förutsägbart och enklare 
att administrera 

Länsstyrelserna bör få i uppdrag att klarlägga och fastlägga var 
strandskyddet gäller och ska gälla i respektive län. Såväl högexploa-
terade som lågexploaterade län har undantagit strandskydd i olika 
utsträckning. Att besluten ibland baseras på gamla, tryckta kartor 
som inte uppdateras gör också att tillämpningen försvåras och det 
kan bli otydligt var strandskydd gäller. Problem uppstår framför allt 
för den enskilde och allmänheten när de vill veta var strandskyddet 
gäller. En heltäckande digitalisering skulle bidra till att göra strand-
skyddet mer transparent, förutsägbart och rättssäkert, inte minst för 
den enskilde. 

Gammalt kartmaterial försvårar digitaliseringen av strandskyddet 
men visar samtidigt att den måste ges högsta prioritet. Uppdraget till 
länsstyrelserna bör därför vara att i samråd med Naturvårdsverket 
samordna arbetet med en digitalisering av dessa och andra uppgifter 
som gäller strandskyddet. Digitaliseringen bör vara genomförd senast 
två år efter det att förändringana har trätt i kraft  

I sammanhanget föreslår vi också att det ska bli enklare att ändra 
gamla beslut om strandskyddets omfattning. Möjligheten att kunna 
ändra gamla beslut är viktigt för ett anpassat och dynamiskt strand-
skydd. Länsstyrelsen ska därför kunna upphäva tidigare beslut om 
undantag från strandskyddet, om området har betydelse för att till-
godose strandskyddets syften.  
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Ett tillägg behöver även införas i lagstiftningen för att minska 
tolkningsutrymmet och undanröja ett hinder för kommunernas 
detaljplanering. I dag inträder strandskydd när en gammal plan upp-
hävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och bygglagen. Detta 
gäller även när en detaljplan upphävs för ett område som tidigare har 
omfattats av en gammal plan eller ersätts av en ny detaljplan. 

Regeringen bör dessutom utreda om det finns behov av författ-
ningsändringar när det gäller undantaget för de areella näringarna i 
strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Vi anser däremot inte 
att det föreligger något behov av ändring av bestämmelserna om ut-
vidgning av strandskyddet eller andra åtgärder för en förnyad över-
syn av utvidgade strandskydd. 

Effektivare tillsyn inom strandskyddade områden 

En rättvis tillämpning av strandskyddsreglerna och tillsyn av efter-
levnaden framhålls i våra direktiv som viktigt för att skyddet ska 
uppfattas som legitimt. Vi ska utgå från att det fortsatt finns ett 
behov av en ändamålsenlig och effektiv statlig tillsyn och kontroll av 
tillämpningen av förändrade strandskyddsregler. Tillsynen ska värna 
strandskyddets syften och säkerställa ett differentierat och legitimt 
strandskydd. 

Vi anser att Naturvårdsverket bör få ökade resurser för tillsyns-
vägledning och utbildningsinsatser för att skapa bättre förutsätt-
ningar för mer och effektivare tillsyn. Regeringen bör årligen under 
en femårsperiod avsätta extra medel till Naturvårdsverket för väg-
ledning och utbildning i strandskyddstillsyn. Efter utgången av den 
perioden bör verket redovisa hur resurserna har använts med en 
bedömning av om insatserna har bidragit till mer och planerad 
strandskydd. 

Ikraftträdande och genomförande 

Våra förslag om förändringar i lagar och förordningar ska enligt det 
så kallade Januariavtalet träda i kraft den 1 januari 2022. Äldre 
bestämmelser gäller för ärenden och mål som har påbörjats före 
ikraftträdandet. De delar av områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS-områden) som omfattas av strandskydd ska 
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gälla som landsbygdsområden. Det ska gälla under förutsättning att 
länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande har funnit att redovisningen 
är förenlig med bestämmelserna i dess lydelse vid tidpunkten för 
länsstyrelsens yttrande.  

Vi anser att effekterna av de föreslagna ändringarna bör följas upp 
årligen och utvärderas av Naturvårdsverket. Den årliga uppfölj-
ningen av meddelade dispensbeslut i landet bör även omfatta var 
dispenser söks och var dispenser beviljas samt om åtgärder som avser 
komplementbyggnader innebär att ny byggnad uppförs.  

Ekonomiska och andra konsekvenser 

Vi ska enligt direktiven analysera och redovisa förslagens konse-
kvenser i enlighet med kommittéförordningen och förordningen om 
konsekvensutredning vid regelgivning. Vi ska också redovisa konse-
kvenser i några andra avseenden, exempelvis konsekvenser för fri-
luftsliv, för möjligheten att bygga och driva företag på landsbygden 
samt samhällets motståndskraft mot klimatförändringar.  

Vi har anlitat externt stöd för att genomföra delar i konsekvens-
utredningen. Ett uppdrag till Sweco Strategi AB har varit att bistå 
oss med att belysa de ekonomiska konsekvenserna för olika aktörer 
och med en samhällsekonomisk analys. I den delen av arbetet har 
även Tillväxtverket medverkat. Vi har dessutom med ett annat upp-
drag till samma företag belyst effekter av förslagen för miljön och 
friluftslivet.  

Vi bedömer i konsekvensutredningen att våra förslag beräknas få 
positiva konsekvenser särskilt för små företag och enskilda i lands-
bygdsområden. Förslagen bedöms även medföra ökad rättssäkerhet, 
ökad tydlighet och förutsägbarhet samt större legitimitet för strand-
skyddslagstiftningen.  

Lättnader från strandskyddet i landsbygdsområden och vid mindre 
sjöar och smalare vattendrag kan få negativa konsekvenser för strand-
skyddets syften och därmed även för miljön. Dock är strandskyddet 
delvis redan upphävt i många av landets mindre sjöar och smala vatten-
drag som följd av de olika länsvisa undantagen. Den negativa påverkan 
på miljön som en följd av lättnader i landsbygdsområden bör bli 
begränsad, då dessa områden inte ska vara av särskild betydelse för 
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strandskyddets syften. Det avser dessutom områden med mycket 
obebyggd mark och låg efterfrågan på byggnation.  

Förslagen innebär sammantaget ett ökat lokalt inflytande, efter-
som det är kommunerna som ska kunna ansöka om att upphäva 
strandskydd helt eller delvis i landsbygdsområden. Var dessa om-
råden ska finnas och hur stora de ska vara ska avgöras av de lokala 
förutsättningarna, vilket underlättar kommunernas planering. För-
slagen kommer även att underlätta kommunernas arbete med dispen-
ser. Åtgärdernas bidrag till landsbygdsutveckling behöver inte vägas 
in i kriterierna för landsbygdsområden eller i de särskilda skälen för 
dispens.  

Det är framförallt länsstyrelsen som kommer att få ökade kost-
nader som en direkt följd av förslagen under en period på två år. På 
sikt bedöms länsstyrelsens och kommunernas arbete med strand-
skyddet kunna underlättas och förbättras som följd av våra förslag. 

För att i större utsträckning kunna ta hänsyn till strandskyddets 
syften har vi lagt fram flera förslag som innebär att det blir möjligt 
att återinföra strandskydd. Denna möjlighet är viktig för att säker-
hetsställa att strandskyddets syften bevaras på lång sikt. Att kunna 
återinföra strandskyddet är en viktig motvikt till de lättnader som 
föreslås. Det innebär även förutsättningar för ett mer likvärdigt 
strandskydd i landet som helhet med hänsyn till strandskyddets 
syften. 

Vi föreslår visserligen olika lättnader från strandskyddet, i lands-
bygdsområden och vid mindre sjöar och smalare vattendrag. Men 
det finns det fortfarande även andra naturskyddsinstrument som kan 
användas och behöver beaktas både när strandskydd upphävs och 
återinförs och när det byggs i strandnära lägen. 

Förslagen medför flera positiva samhällsekonomiska konsekven-
ser som följd av förenklingar i lagstiftningen, ökad förutsägbarhet och 
transparens samt ökad möjlighet att bygga i strandnära lägen på lands-
bygden. De positiva samhällsekonomiska konsekvenserna kommer i 
huvudsak att tillfalla mindre företag och enskilda på landsbygden.  
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Remiss från Miljödepartementet - Tillgängliga 
stränder – ett mer differentierat strandskydd 
(SOU 2020:78) 

 

§ 68, 0179/21 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över 

remissen 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-15, med bilaga.  

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över 

remissen 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-15, med bilaga.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-16 
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Remiss från Miljödepartementet – Tillgängliga stränder – 
ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret som yttrande över remissen 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Stadsledningskontoret har översänt remissen till byggnadsnämnden för synpunkter.  

Vår bedömning i korthet: 

• Strandskydd är viktigt för att säkra växt- och djurliv och allmänhetens tillgång till 

stränder 

• Förslaget ger en skärpning för storstadsregioner 

• Återinträdande av strandskydd har inte behandlats ordentligt och behöver 

förtydligas för att minimera arbete i detaljplaneskedet 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förslaget innebär ur markanvändningssynpunkt att strandskydd ges ett än starkare skydd 

än idag i förhållande till exploateringsintressen. Trycket på stadsutveckling är stort i 

Göteborg. Förslaget innebär hårdare krav vid dispenser. Om det går igenom kan det 

innebära än större restriktioner än vad vi redan har, vilket kan försvåra exploatering. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Om förslaget genomförs så är det positivt för den ekologiska dimensionen genom att 

strandskyddet skärps. Det är dock tveksamt vid återinrättande av strandskydd, om 

befintliga parkeringsplatser och kajplaner ska ges strandskydd vid upphävande av 

exempelvis detaljplaner.  

Bedömning ur social dimension 

Strandskydd har ett värde för allmänhetens tillgång till kusten. Det är däremot i vissa 

områden redan ianspråktagna ytor, båtuppläggningsplatser, parkeringar som kan hamna 

under strandskyddsförordnande. Värdet för allmänheten av att dessa områden är under 

strandskydd kan ifrågasättas. 

 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-02-15 

Byggnadsnämnden 2021-03-17 

Diarienummer 0179/21 

 

Handläggare 

Ulf Moback 

Telefon: 031-3681674 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se  
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Ärendet  
Miljödepartementet har låtit ta fram utredningen som nu skickats ut för synpunkter. 

Yttrandet skall ställas till Stadsledningskontoret och avges, efter nämndbehandling, 

senast 2021-03-23. Stadens samlade yttrande skall inges till Miljödepartementet senast 

2021-05-03. 

Beskrivning av ärendet 

Lättnader i strandskyddet för glesbygdsområden blev en del av 

januariöverenskommelsen. En stor mängd experter har deltagit, bland annat 

stadsbyggnadskontorets chefsjurist. 

Utredningen har definierat att strandskydd gäller vid havet och vid insjöar som är större 

än en hektar och vattendrag som är bredare än två meter. 

Vidare anges att skyddet inte gäller vid anlagda vatten som har tillkommit efter 1975.  

Strandskyddet får upphävas i landsbygdsområden 1. där tillgången på obebyggd mark är 

god, 2. där efterfrågan på mark för bebyggelse inte är stor, och 3. som inte är av särskild 

betydelse för något av strandskyddets syften. Göteborg har enligt utredningens definition 

inga landsbygdsområden. 

 

I områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse är stor 

eller i vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet ska dispensgrunderna 

tillämpas särskilt restriktivt. 

 

Utredningen föreslår en ny dispensgrund: Om ett område behöver tas i anspråk för att 

skydda miljön, människors liv och hälsa, infrastruktur och egendom vid befintlig 

bebyggelse (klimatanpassningsåtgärder) 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Strandskydd är en viktig fråga för att bibehålla allmänhetens tillgång till kust och stränder 

samt för att bevara växt- och djurliv. 

Det är bra att utredningen föreslår en minsta storlek för när strandskydd gäller, det ökar 

säkerheten i bedömningar. Det är även bra att det definieras att strandskydd inte gäller vid 

efter 1975 anlagda vatten, det kan underlätta byggande och underhåll av dammar för att 

exempelvis rena vatten från föroreningar eller som bevattningsdammar. Slutligen till den 

positiva sidan hör att klimatanpassningsåtgärder föreslås vara ett skäl för dispens från 

strandskyddet. 

Göteborg har ett anpassat (utpekat) strandskydd som vid sin senaste revidering blev 

överklagat och därmed inte antagits. Det är viktigt för staden att ha detta så att inte det 

generella strandskyddet råder, där det uppenbart inte gör nytta, exempelvis i 

hamnområden, eller i den byggda staden. 

För Göteborgs vidkommande så innebär förslaget inga lättnader vid bedömningar om 

dispenser i strandskyddat område. För att få dispens ska särskilda skäl enligt miljöbalken 

anges, bostadsbyggande är inte angivet som ett särskilt skäl. I dom från 

miljööverdomstolen (MÖD 2020:02) blev slutsatsen av detta rättsfall att det kan göras en 

proportionalitetsprövning utöver de särskilda skälen. I rättsfallet kom man fram till att det 

inte skulle ges dispens. Avgörandet är viktigt och en följd av domstolars strängare syn på 

expropriation och begränsningar i äganderätten. 
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Eftersom Göteborg enligt utredningens definition inte berörs av landsbygdsområden 

kommer inte några sådana områden att beröras i pågående översiktsplan. Där staden 

pekar på området kust och landsbygd faller dessa områden således inte under 

utredningens definition. 

Södra skärgården får inga lättnader om utredningens förslag genomförs. Det finns behov 

av mildare restriktioner för verksamheter vid vatten som ger arbetstillfällen. 

Det som tyvärr inte tas upp tydligt i förslaget är strandskyddets återinträdande vid 

exempelvis upphävande av detaljplaner. För Göteborgs vidkommande är detta ett 

återkommande problem som leder till mycket arbete och osäkerhet där exempelvis 

stadsutveckling önskas. Ett exempel är vid Fiskebäck med detaljplan för Hälleflundran. 

Osäkerheten gäller huruvida det kan anses vara ett ianspråktaget område eller inte, vilket 

ger oklara förutsättningar för om dispens ges eller inte. Dvs kommer dispens ges eller ej. 

Idag omfattas inte området av strandskydd men när en ny detaljplan tas fram för området 

inträder strandskyddet automatiskt, i detta fall 100 m från strandlinjen. Strandskyddet 

behöver därför upphävas inom delar av planområdet för att möjliggöra dess intention. 

Enligt kontorets mening är aktuellt område redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det 

saknar betydelse för strandskyddets syfte, enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken. Området 

nyttjas idag för verksamheter, parkering och båtuppställning.  

Utredningen föreslår att strandskyddet inte behöver återinträda om det beslutas något 

annat. Detta är en vag formulering som bör preciseras vad som avses. Är det ny 

detaljplan, eller en miljöprövning  

Om utredningen tillgängliga stränder med ett differentierat strandskydd antas föreslår vi 

att en kontrollstation inrättas efter 3 – 5 år där det görs en metodiskt utvärdering av 

positiva och negativa effekter av genomförandet med förslag till eventuella justeringar. 

 

 

 

 

Henrik Kant  

 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Katja Ketola  

 

Chef Strategiska avdelningen  
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Yttrande till kommunstyrelsen över 
Miljödepartementets remiss angående 
tillgängliga stränder - ett mer differentierat 
strandskydd SOU 2020:78 

§ 67, 0772/21 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

Fastighetsnämnden överlämnar härmed yttrande över utredningen ”Tillgängliga stränder 

– ett mer differentierat strandskydd” till stadsledningskontoret. 

 

Handlingar 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-15 

Yrkande MP, V den 2021-03-12 

 

Yrkanden 
Emmali Jansson (MP) yrkar bifall till yrkande från MP och V 

Mats Ahdrian (KD) yrkar bifall till kontorets förslag 

 

Propositionsordning  
Ordföranden Mats Ahdrian ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 

beslutat bifalla kontorets förslag. Omröstning begärs. 

 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja-röst för bifall till yrkande från Mats Ahdrian. Nej-röst 

för bifall till yrkande från Emmali Jansson”. 

Hampus Magnusson, Robert Hammarstrand, Patrik Höstmad, Anders Karlsson, Jennifer 

Cardell, Bengt-Åke Harrysson och Mats Ahdrian röstar Ja (7). 

Bobbo Malmström och Emmali Jansson röstar Nej (2). 

 

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-15 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Reservation 
Emmali Jansson (MP) och Bobbo Malmström (V) reserverar sig till förmån för eget 

yrkande. 

 

Justering 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret  

 

 

 

Dag för justering 

2021-03-15 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Emmali Jansson 

 



Fastighetsnämnden 2021-03-15 
Yrkande MP, V  
Ärende 27 
 
 

Yrkande angående yttrande till kommunstyrelsen över remiss 
Tillgängliga stränder 
 

Fastighetsnämnden föreslås besluta:  

Under rubriken “Förvaltningens sammanfattade synpunkter”, sist i andra stycket lägga till 
meningen:  

“Med ett stärkt strandskydd kan därmed avvägningen mellan dessa olika intressen 
underlättas och allmänhetens tillgång till kust och andra vattennära områden säkras.” 

Och stryka meningen: 

“Förvaltningen är även tveksam till nyttan av att återinrätta strandskydd vid ändring/ 
upphävande av detaljplaner för redan ianspråktagen mark. Detta påverkar även möjligheten 
till annan markanvändning.”  

 

Motivering: 

I en storstad som Göteborg är det väldigt hårt bebyggelsetryck på attraktiva tomter vid 
kusten och andra vattennära områden. Här är det extra viktigt att värna om strandskyddet för 
att alla stadens invånare och besökare ska kunna ha tillgång till vattennära upplevelser även 
framöver. Det är redan alldeles för stora kustområden som är privatiserade och hindrar 
stadens invånare från möjligheten att gå och cykla längs med havet. Ett stärkt strandskydd 
kan därmed underlätta för avvägningen mellan exploateringstryck och bevarande av 
strandlinjen.  
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Remissyttrande - Tillgängliga stränder - ett mer 
differentierat strandskydd SOU 2020:78  

Förslag till beslut 
I Fastighetsnämnden 

1. Fastighetsnämnden överlämnar härmed yttrande över utredningen ”Tillgängliga 

stränder – ett mer differentierat strandskydd” till Stadsledningskontoret. 

 

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat 

 

Sammanfattning 
 

Utredningen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd 2020:78 har haft i 

uppdrag att föreslå ett från grunden förändrat strandskydd samt tillhörande 

författningstext.  Inriktningen är ett differentierat strandskydd där lättnader skall ges i 

landsbygd, men med bibehållet eller stärkt strandskydd i områden med hårdare 

exploateringstryck, dit Göteborg räknas. Redan gällande rätt anger restriktivitet för 

dispens/upphävande från strandskydd. Nu föreslås att det skall bli särskilt restriktivt. 

Lättnader i strandskyddet föreslås för sjöar mindre än 1 hektar och vattendrag mindre än 

2 meter, där strandskyddet tas bort. För särskilt värdefulla områden skall dock 

möjligheten finnas att införa strandskydd vid sjöar. Den reella lättnaden för mindre sjöar 

i Göteborg är svår att bedöma beroende på länsstyrelsens syn på utökat strandskydd. I 

takt med att staden växer och får fler invånare är det viktigt att allmän tillgång till 

friluftsliv och vatten fortsatt finns och att djurliv värnas. Samtidigt innebär en alltför 

stark och utökad restriktivitet att stadens utveckling och tillväxt kan komma att påverkas. 

Fastighetskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-15 

Diarienummer 0772/21 

 

Handläggare 

Nina Skoger 

Telefon: 368 11 77 

E-post: nina.skoger@fastighet.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den allmänna tillgången till hav och vatten bidrar till Göteborgs attraktivitet som bostadsort, 

och för näringslivet att attrahera internationell arbetskraft. Den svenska allemansrättsliga 

tillgången till natur och vatten är unik. Som utredningen skriver är strandskydds-

restriktionerna endast en av ett flertal restriktioner som finns på markanvändningen. 

Göteborgs Stad är en stor markägare, men ungefär 30 % av arealen är belagd med någon 

form av restriktion som begränsar användningen. Restriktioner och begränsningar påverkar 

även markens ekonomiska värde.  I den starkt expansiva fas som Göteborg befinner sig i är 

det ofrånkomligt att de begränsningar som strandskyddet och tillämpningen medför delvis 

kommer i konflikt med stadsutvecklingen. Utredningen ser flera positiva 

samhällsekonomiska konsekvenser och fördelar som i huvudsak kommer att tillfalla mindre 

företag och enskilda på landsbygden. För Göteborgs del tenderar dock en alltför stark och 

utökad restriktivitet att försvåra stadens utveckling och tillväxt då såväl förtätning som större 

utbyggnadsområden behöver tillkomma. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Strandskyddet syftar till att på lång sikt bevara allmänhetens tillgång till stränder, och att 

bevara möjligheten till goda livsvillkor för djur och växter. I takt med att staden växer och 

får fler invånare är det viktigt att allmän tillgång till friluftsliv och vatten fortsatt finns. I det 

föreslagna miljö och klimatprogrammet anges som miljömål att Göteborg skall ha en hög 

biologisk mångfald och som ett delmål att ha renare hav, sjöar och vattendrag. Målet innebär 

att Göteborg senast 2030 ska ha tillräckliga arealer av naturtyper och livsmiljöer för att 

bevara de arter som finns i kommunen och ge förutsättningar för att utveckla 

ekosystemtjänster. Förutsättningarna för livsmiljön i och i närheten av vattenlinjer och 

stränder är en faktor som tillsammans med flera andra kan bidra till att staden når sina 

miljömål.  

 

 

Samverkan 
Ärendet föranleder inte facklig samverkan 

Bilagor 
SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd 
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Ärendet  
Fastighetsnämnden har beretts tillfälle inkomma med remissyttrande över rubricerad 

utredning från Miljödepartementet, i fortsättningen kallad utredningen. Yttrandet skall ställas 

till Stadsledningskontoret och avges, efter nämndbehandling, senast 2021-03-23. Stadens 

samlade yttrande skall inges till Miljödepartementet senast 2021-05-03. 

Beskrivning av ärendet 

 
Strandskyddet är idag ett generellt skydd som gäller vid havet, insjöar och vattendrag oavsett 

storlek. Skyddsområdet omfattar strand och vattenområde 100 meter på båda sidor om 

strandlinjen. Detta gäller om strandskyddet inte är upphävt eller utökat. Länsstyrelsen kan 

besluta om utökat strandskydd upp till 300 meter från strandlinjen. 

 

Strandskydd innebär förbud mot att uppföra nya byggnader och vidta vissa andra åtgärder 

inom skyddsområdet. Dispens kan ges på särskilt angivna grunder 

Utredningen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd 2020:78 har haft i 

uppdrag att föreslå ett från grunden förändrat strandskydd samt tillhörande författningstext.  

Inriktningen är ett differentierat strandskydd där lättnader skall ges i landsbygd men med 

bibehållet eller stärkt strandskydd i områden med hårdare exploateringstryck (Göteborg). 

Utredningen föreslår lättnader i stora delar av norra Sverige och mer selektiva lättnader, men 

även skärpningar, i södra Sverige.  

 

Reglerna om strandskydd har genomgått ett flertal justeringar sedan det infördes 1975, senast 

2009, samt kompletterande utredningar och uppföljningar. Differentiering i strandskyddet 

finns i praktiken redan i olika grad, te x genom möjligheten att besluta om utökat 

strandskydd upp till 300 meter från strandlinjen och möjligheten till dispensgivning. 

 

Lättnader i strandskyddsreglerna 

Landsbyggdsområden 

Utredningen föreslår kriterier för att definiera landsbygdsområden som områden med god 

tillgång till obebyggd mark, inte stor efterfrågan på mark för bebyggelse, och område som 

inte är av särskild betydelse för något av strandskyddens syften. Kommunen skall ges 

möjlighet att ansöka om upphävande av strandskyddet alternativt generösare dispensgivning 

inom områden som markeras i översiktsplan. Inom Göteborgs kommun finns inga 

landsbygdsområden. 

 

Generella strandskyddet för mindre sjöar och vattendrag tas bort 

Utredningen föreslår att strandskydd tas bort för sjöar mindre än 1 hektar och för vattendrag 

som är smalare än 2 meter. 

Ny dispensgrund för klimatanpassningsåtgärder föreslås 

I en ny punkt i 7 kapitlet 18c§ första stycket föreslås en ny dispensgrund för åtgärder för att 

skydda miljön, människors liv, hälsa och egendom som ett förändrat klimat kan medföra. 
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Förändring i införandelagen vid upphävande av äldre planer 

Utredningen föreslår en ändring i nuvarande 10 a§ för att tydliggöra att strandskydd inte 

inträder i de fall då länsstyrelsen redan har beslutat om upphävande av strandskyddet.  

Skärpningar av strandskyddsreglerna 

Dispenstillämpning 

Utredningen konstaterar att flest dispenser från strandskydd medgetts i tätbefolkade 

områden, bla Västra Götaland, vilket utredningen anser tyder på att de regelförändringar som 

genomfördes 2009 inte nått sitt syfte, och att dispensgivningen i viss mån tillämpats alltför 

lättvindigt. Vidare anges att Naturvårdsverket 2020 noterat att grunda mjukbottnar, som 

särskilt angetts som viktiga för att nå miljömålen, är de som påverkats mest. Sedan 1980-

talet anges 12.500 hektar ålgräsängar ha försvunnit från västkusten. Det anges även att 96% 

av alla bryggor i Västra Götaland finns över grund mjukbotten och att ökningstakten är +900 

bryggor motsvarande 21 km längd per år. 

 

Utredningen överväger två alternativa metoder för fortsatt dispensgivning och föreslår sedan 

alt 2. 

 

1 Redovisa områden med begränsning i dispensgivning 

Alternativet innebär att områden skulle redovisas där dispensgivning inte medges eller där 

möjligheten till dispens är starkt begränsad. Det skulle innebära att en ny områdestyp skulle 

behövas samt inventering, utredning och beredning. Fördelarna överväger inte nackdelarna 

och föreslås inte. 

2 Skärpt dispensprövning och vid upphävande av skydd vid detaljplaneläggning 

Alternativet – som föreslås- innebär att det först skall prövas om det kan finnas ett särskilt 

skäl för dispens eller upphävande av strandskydd. Redan gällande rätt anger restriktivitet.  

Nu föreslås att det skall råda särskild restriktivitet vid dispensgivning från strandskydd i 

högexploaterade områden (Göteborg). Ett av de skäl som anges kunna utgöra särskilt skäl att 

medge dispens är om åtgärden utförs på redan ianspråkstagen mark. Därefter skall prövning 

ske om dispensen är förenlig med strandskyddets syften. Även om det i första ledet kan 

finnas ett särskilt skäl kan dispens ändå nekas om det inte är förenligt med skyddets syfte. 

Undantag för areella näringar 

I nu gällande regelverk undantas areella näringar från reglerna om strandskydd, och dispens 

behövs därför inte för vissa byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs 

för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln. Stall och ridhus har ansetts ingå i 

jordbruksverksamhet och omfattas av undantaget. Undantaget omfattar däremot inte 

bostäder. Utredningen ser behov av fortsatt fördjupning i frågan om vilka verksamheter som 

kan anses vara areella framåt men har inte haft möjlighet att fördjupa sig i frågan. 

Förutsägbarhet och enklare administration 

Utredningen konstaterar att det är svårt att få en samlad bild över var strandskydd gäller och 

inte pga olika tillämpning och grad av digitalisering över landet. Utredningen föreslår att 

Länsstyrelserna bör få i uppdrag att redovisa var strandskydd gäller och att digitalisera 

arbetet. Västra Götaland tillhör de regioner som har digitaliserat uppgifterna. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning tar sin utgångspunkt i att Göteborgs kommun är en tätort där det 

råder starkt exploateringstryck och stor stadsutveckling pågår. Urbaniseringstrenden är stark 
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och bedöms fortsatt bestå. Det medför även att efterfrågan på befintliga stränder och 

friluftsmarker kommer att öka över tid och att fler boende och besökare behöver samsas om 

samma ytor. Enligt 2019 års utvärdering av friluftsmålen minskar den tätortsnära naturen till 

följd av en ökande befolkning och bebyggelse1. 

 

Utredningen omfattar åtgärder som för Göteborgs kommuns del skulle innebära såväl 

lättnader som skärpningar i strandskyddet.  

 

Övergripande 

Utredningen lägger generellt stort utrymme på att beskriva landbyggdens situation och 

fördelar med de förslag utredningen lägger. Förvaltningen anser t ex att frågan om när 

strandskydd återinträder vid ändring eller upphävande av äldre planer inte beskrivits 

tillräckligt utförligt, en fråga som i en expansiv stad är angelägen att belysa. 

 

Såväl gällande som föreslagen lagstiftning anger att en dispensgrund är att marken redan har 

ianspråktagits. Utredningen konstaterar att det även är den vanligaste grunden för beviljade 

dispenser. I den praktiska tillämpningen görs inte sällan olika tolkning av länsstyrelsen och 

staden som medför hinder eller förseningar i den planerade stadsutvecklingen. Aktuella 

ärenden är långvarigt nyttjande för båtuppställningsplatser eller sedan länge asfalterade 

parkeringsplatser som, av länsstyrelsen inte anses som ianspråktagen mark. 

 

Utredningen konstaterar att strandskyddsreglerna successivt blivit mer precisa och att det 

lokala tolkningsutrymmet för myndigheter och domstolar därmed minskat. Samtidigt har 

krav på utökad tillsyn, kontroll och överprövning av kommunernas strandsskyddsbeslut 

drivits på från såväl statliga myndigheter som från intresseorganisationer. Förvaltningen 

delar utredningens uppfattning att utrymmet för det kommunala självstyret begränsats.  

 

Lättnader, skärpningar och förvaltningens syn på tillämpning 

Att strandskyddet tas bort för små sjöar (mindre än 1 ha) och vattendrag (mindre än 2 m) 

innebär inte att berörda markområden per automatik bebyggs. Om det är aktuellt att bygga 

inom dessa, tidigare skyddade, områden ska markens lämplighet från allmän synpunkt 

prövas enligt PBL. De områden som hyser de högsta naturvärdena omfattas i regel redan av 

biotopskydd och kan vara skyddade enligt andra bestämmelser i 7 kap MB.  

 

Ett generellt upphävande kompletteras med en möjlighet att, för områden som är av särskild 

betydelse för strandskyddets syften, återinföra skyddet. 

Rättspraxis är strikt i sin tillämpning och utredningen understryker vikten av restriktiv 

dispens och upphävandeprövning. Enligt mark och miljööverdomstolens praxis2 skall 

särskild restriktivitet råda inom område för utvidgat strandskydd. Den omfattande 

stadsutveckling som sker i Göteborg innebär att tolkning och tillämpning av 

strandskyddsreglerna är vanligt förekommande. Göteborgs stad har överklagat 

Länsstyrelsens beslut 3 2017-01-12 om utökat strandskydd som staden menar är alltför 

extensiv och medför att skydd lagts ut på områden som planeras för stadsomvandling i 

 
1 Naturvårdsverket, Rapport 6904.December 2019 
2 MMÖD 2013-06-13, mål M804-13 samt MMÖD 2014-10-20 M 1899-14 
3 Länsstyrelsens beslut 2017-01-12 diarienummer 511-24134-2016 



 

 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr <!dnr> 6 (6) 

   

   

stadens expansion. Ärendet är inte avgjort. Utredningen bedömer att det inte finns behov av 

justering i regelverket om utökat strandskydd.  

 

Förvaltningens sammanfattande synpunkter 

Sammanfattningsvis ser förvaltningen behov av att säkerställa fortsatt allmän tillgång till 

vatten och stränder för friluftsändmål och djurliv. 

Förvaltningen bedömer dock att utredningens förslag riskerar att i viss mån hämma stadens 

expansion. Förslaget innebär ur markanvändningssynpunkt att strandskydd ges ett än 

starkare skydd än idag i förhållande till exploateringsintressen. Trycket på stadsutveckling är 

stort i Göteborg, och förslaget innebär även hårdare krav vid dispenser. Med hänsyn taget till 

det allt större exploateringstrycket och expansionsbehovet som en storstad likt Göteborg 

redan idag är utsatt för, och som sannolikt kommer att öka än mer i framtiden, ser 

förvaltningen uppenbara målkonflikter mellan strandskyddsbestämmelserna å ena sidan och 

stadens exploateringsambitioner å den andra sidan. Detta gäller särskilt vid beaktande av 

ambitioner att exploatera och bebygga områden i den yttre mellanstaden/kustnära 

bebyggelse. 

Förvaltningen är även tveksam till nyttan av att återinrätta strandskydd vid ändring/ 

upphävande av detaljplaner för redan ianspråktagen mark. Detta påverkar även möjligheten 

till annan markanvändning.  

 

 

 

Martin Öbo 

Fastighetsdirektör 

 

 

Karin Frykberg 

Avdelningschef  
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§ 70 Dnr 2021-2289  
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss Tillgängliga 
stränder - ett mer differentierat strandskydd, 
Miljödepartementet SOU 2020:78, dnr 0411/21  

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remiss Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd, 
Miljödepartementet SOU 2020:78 till kommunstyrelsen.  

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-04 med bilagor. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 
2021-03-19 
 

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2021-03-19. 
 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-16 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors Jansson (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss 

Tillgängliga stränder - ett mer differentierat 

strandskydd, Miljödepartementet SOU 

2020:78, dnr 0411/21 

Förslag till beslut 

Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande över remiss Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd, 

Miljödepartementet SOU 2020:78 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över 

miljödepartementets remiss om Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd 

(SOU 2020:78). Remissen är ett betänkande av en utredning om översyn av 

strandskyddet, och innehåller förslag till ändringar i strandskyddslagstiftningen. 

Miljöförvaltningen anser att det är svårt att bedöma i vilken utsträckning strandskyddet 

och strandområdena i Göteborgs Stad kommer att påverkas av förslaget. Förslaget kan 

innebära att det blir svårare att upphäva eller få dispens från strandskyddet i Göteborgs 

Stad, framför allt i kustområdet. Förslaget kan dock också innebära att mer mark 

exploateras i anslutning till mindre vattendrag längre upp i avrinningssystemet, vilket kan 

inverka negativt på växt- och djurlivet.  

Miljöförvaltningen ser utmaningar i tillämpningen av betänkandets förslag vad gäller 

stärkt strandskydd i tätortsnära områden samt hur översiktsplanen ska användas för att 

utreda lättnader i strandskyddet i vissa områden. Utredningen och författnings-

kommentarerna är otydliga eller ger begränsad vägledning om avsikt eller tillämpningen 

av dessa förslag.  

Miljöförvaltningen saknar dessutom viktiga underlag och analyser i utredningen, 

däribland 

• en fördjupad utredning av förväntad påverkan på växt- och djurlivet samt 

allemansrätten på sikt 

• en analys av hur förslagen kan påverka behovet av klimatanpassningsåtgärder i 

framtiden 

 

Miljöförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-04  

Diarienummer 2021-2289 

 

Handläggare  

Sophie Rychlik 
Klara Jansson 

Telefon: 031-368 39 30 

E-post: sophie.rychlik@miljo.goteborg.se 
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• en grundligare analys och bedömning om hur förslaget påverkar 

vattenförvaltningsarbetet och möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Miljöförvaltningen konstaterar också att det idag ofta saknas information om naturvärden 

i mindre sjöar och vattendrag, vilket gör det svårt att bedöma vilka mindre sjöar och 

vattendrag som bör ha strandskydd.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förvaltningen har inte gjort någon fördjupad analys av de ekonomiska konsekvenserna av 

lagförslagen. Vi konstaterar dock att det i Göteborgs Stad initialt kan innebära viss ökad 

tidsåtgång i handläggningen, dels för inläsning och tolkning av den nya lagstiftningen, 

dels i ärendehanteringen för att utveckla arbetssätt och tillämpning av förändringarna i 

strandskyddslagstiftningen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningens bedömning av förslagets konsekvenser ur ekologisk dimension beskrivs 

under rubriken förvaltningens bedömning.  

Bedömning ur social dimension 

Strandskyddslagstiftningen är en grundläggande förutsättning för allemansrätten vid 

vatten, där utgångspunkten är att alla invånare ska ha tillgång till landets strandområden. 

Strandskyddet innebär bland annat att människor kan promenera längs vattendrag, åka 

skridskor, göra strandhugg från en båt eller bada eller fiska från strandkanten, oavsett 

vem som äger marken eller vattnet. Betänkandet innehåller ingen fördjupad analys av 

vilken påverkan förslagen kan tänkas få på allemansrätten, och det är därför svårt att 

utifrån befintligt underlag bedöma förslagets påverkan. Miljöförvaltningen gör 

bedömningen att lagförslagen inte innebär att allemansrätten försvagas i tätortsnära 

vattenområden, vilket innebär att dessa strandområden fortsätter vara tillgängliga för 

människors friluftsliv. Det kan dock innebära att tidigare lågexploaterade områden 

bebyggs mer. Utfallet beror på hur upphävande av strandskydd vid mindre sjöar och 

vattendrag hanteras, och om lagförslaget leder till ökat eller minskat exploateringstryck i 

kustområdena.  

Bilagor. 

1. Betänkandet Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) 

kan läsas via denna länk 

2. Karta över befintligt strandskydd i Göteborgs Stad 

  

https://www.regeringen.se/4aed2a/contentassets/22327a917eac472b9991b8b0bbd4a6f2/tillgangliga-strander--ett-mer-differentierat-strandskydd-sou-202078
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Ärendet  

Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över 

miljödepartementets remiss om Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd 

(SOU 2020:78), senast den 23 mars 2021. Remissen har, utöver till miljö- och 

klimatnämnden, även skickat till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden samt park- och 

naturnämnden för att inhämta deras synpunkter. 

Miljöförvaltningens synpunkter på remissen framgår av förslag till yttrande som 

redovisas i detta tjänsteutlåtande.  

Beskrivning av ärendet 

Remissen är ett betänkande av utredningen om översyn av strandskyddet (enligt 

kommittédirektiv 2019:41). Utredningsuppdraget ingår som en punkt i den sakpolitiska 

överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och 

Miljöpartiet de gröna, även kallad Januariavtalet eller 73-punkts-uppgörelsen. Förslagen 

om förändringar i lagar och förordningar ska enligt det så kallade Januariavtalet träda i 

kraft den 1 januari 2022. 

Utredaren har haft i uppdrag att lämna förslag så att det, bland annat, blir enklare att 

bygga i strandskyddade områden i landsbygder och det lokala inflytandet ökar, samtidigt 

som strandskyddets syften inte ska äventyras. 

De första strandskyddsreglerna kom redan på 1950-talet i form av strandlagen, till följd 

av bland annat rätten till ökad semester och ett ökat byggande av fritidshus, för att trygga 

tillgången till stränder och sjöar för friluftsliv och förhindra en överexploatering av dessa 

värdefulla områden. Strandlagen innebar att även de som inte ägde någon strandfastighet 

skulle kunna nyttja strandområdena. Därefter har regelverket förändrats vid flera 

tillfällen. I mitten av 1990-talet kom strandskyddet att även omfatta värnandet av växt- 

och djurliv. 

År 2009 reformerades strandskyddsreglerna för att åstadkomma en bättre differentiering: 

syftet var även då att minska möjligheten till undantag från strandskyddet i 

högexploaterade områden. Strandskyddsdelegationens uppföljning av reformen år 2015 

ger dock indikationer på att skyddet istället är starkt i glest bebyggda områden och 

svagare i tätbebyggda områden. Till exempel gavs flest dispenser i storstadsområdena i 

Stockholm och Västra Götalands län.1 År 2017 rekommenderade den parlamentariska 

landsbygdskommittén regeringen att vidta ytterligare åtgärder för att 

strandskyddsreglerna ska få avsedd effekt i landsbygdsområdena.  

Strandskyddet syftar, enligt gällande lagstiftning, till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddets långsiktiga 

perspektiv innebär att områden som för tillfället verkar vara av begränsat värde kan bli 

betydelsefulla i framtiden. Inga förändringar i strandskyddets syften föreslås i det aktuella 

betänkandet. 

 
1 Sid 302 

https://www.regeringen.se/4aed2a/contentassets/22327a917eac472b9991b8b0bbd4a6f2/tillgangliga-strander--ett-mer-differentierat-strandskydd-sou-202078
https://www.regeringen.se/4aed2a/contentassets/22327a917eac472b9991b8b0bbd4a6f2/tillgangliga-strander--ett-mer-differentierat-strandskydd-sou-202078
https://www.regeringen.se/4a736a/contentassets/f547ab3daa5f42a882464558bc86fe13/oversyn-av-strandskyddet-dir.-2019-41.pdf
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Betänkandets förslag 

Utredarens uppdrag har varit att föreslå författningsändringar och andra åtgärder som 

innebär att strandskyddet görs om i grunden. Detta ska ske genom en ökad 

differentiering, som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, 

liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Förslagen ska enligt direktiven innebära 

att det blir enklare att bygga strandnära i områden med lågt exploateringstryck. Förslagen 

ska också syfta till att bibehålla eller, om behov finns, förstärka strandskyddet i starkt 

exploaterade områden, samt öka det lokala inflytandet. 

Betänkandet innehåller ett antal förslag om ändringar i befintlig lagstiftning. Nedan följer 

de ändringar som miljöförvaltningen ser som mest relevanta för Göteborgs Stad, i 

sammanfattad form.  

I miljöbalken föreslås att: 

- Strandskydd ska gälla vid havet och vid sjöar större än en hektar och vattendrag 

bredare än två meter. 

- Länsstyrelsen får besluta att strandskydd ska gälla vid en sjö som är mindre än en 

hektar eller vattendrag som är smalare än två meter, om området har särskild betydelse 

för något av strandskyddets syften. 

- Länsstyrelsen får möjlighet att återinföra strandskydd i landsbygdsområden där 

strandskyddet varit upphävt, om området inte längre uppfyller kriterierna för ett 

landsbygdsområde. 

- Strandskyddet ska inte gälla vid vatten som anlagts efter 1975. 

- Landsbygdsområde definieras som ett område där tillgången på obebyggd mark är 

god, där efterfrågan på mark för bebyggelse inte är stor, och som inte är av särskild 

betydelse för något av strandskyddets syften. 

- En kommun får ansöka om att strandskyddet ska upphävas inom ett 

landsbygdsområde, eller redovisa ett landsbygdsområde i kommunens översiktsplan. 

- Som särskilda skäl vid prövningen av upphävande eller dispens från strandskyddet 

pekas klimatanpassningsåtgärder ut särskilt. 

- I områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse är 

stor eller i vattenområden av särskild betydelse för växt- och djurlivet ska de särskilda 

skälen tillämpas särskilt restriktivt vid prövningen av en fråga om dispens eller 

upphävande av strandskyddet. 

I lagen om införande av miljöbalken föreslås att: 

- Det kan beslutas att strandskyddet inte inträder när en fastställd generalplan, 

stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. 

I förordningen om områdesskydd föreslås att: 

- Länsstyrelsen ska kunna återinföra strandskyddet i strandområden, om det behövs 

för att säkerställa något av strandskyddets syften.  

Härutöver föreslås ändringar i plan- och bygglagen som en följd av övriga lagändringar. 
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Förvaltningens bedömning 

Miljöförvaltningen har i bedömningen av betänkandet huvudsakligen fokuserat på hur 

förslaget till lagändring kan komma att påverka den biologiska mångfalden och 

vattenförvaltningsarbetet i Göteborgs Stad, vår förmåga att nå de utgående lokala 

miljömålen2 samt uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Vi har även fokuserat på hur 

ändringarna kan komma att påverka vårt arbete i staden, för miljöförvaltningens del 

huvudsakligen kopplat till biologisk mångfald och vattenkvalitet i strandskyddsfrågor och 

i planprocessen. I flera delar har det varit svårt att bedöma hur naturmiljön, Göteborgs 

Stad eller miljöförvaltningen kommer att påverkas av de föreslagna ändringarna, då vi 

inte i dagsläget vet hur den föreslagna lagstiftningen kommer att tillämpas i Västra 

Götalands län. 

Inget strandskydd vid mindre sjöar och vattendrag samt lättnader av 

strandskyddet i landsbygdsområden     

Påverkan på strandskyddets geografiska omfattning i Göteborgs Stad 

I Göteborgs Stad har Länsstyrelsen i Västra Götalands län sedan tidigare tagit beslut om 

ett utökat strandskydd för vissa områden samt upphävt strandskyddet för flertalet mindre 

sjöar och vattendrag. Liknande beslut finns också i tio andra län i landet. I Göteborg är 

strandskyddet idag 0–300 meter, och är utpekat i digital karta (se bilaga 2). 

Miljöförvaltningen bedömer att ett par vattendrag och ett antal mindre sjöar skulle kunna 

förlora strandskyddet om de nya lagförslagen träder i kraft. Samtidigt ger förslaget 

länsstyrelsen möjlighet att återinföra strandskydd vid små sjöar och vattendrag, om 

området har särskild betydelse för något av strandskyddets syften. Utredaren påpekar 

dock att förfarandet kräver att länsstyrelsen har tillräckliga resurser och prioriterar arbetet 

för att det ska bli genomfört. Miljöförvaltningen ser också en utmaning i att kunskapen 

om mindre vattendrags biologiska värden ofta är bristfällig, då de ofta är dåligt 

undersökta. Det innebär att det kan vara svårt att göra en bedömning av vilka mindre 

sjöar och vattendrag som bör omfattas av strandskydd. Huruvida förlaget på sikt skulle 

leda till oförändrad, något ökad eller något minskad omfattning av strandskyddade sjöar 

och vattendrag i Göteborg Stad kan miljöförvaltningen inte bedöma.  

Oklarheter om landsbygdsområden som redovisas i översiktsplanen  

När det gäller förslaget om att strandskyddet ska kunna upphävas eller lättas upp i det 

som benämns landsbygdsområden bedömer miljöförvaltningen att Göteborgs Stad inte 

kommer ha områden som möter de föreslagna kriterierna för landsbygdsområden. Vi 

anser dock att det är oklart hur förslaget ska tillämpas och fungera när 

landsbygdsområden får redovisas i översiktsplanen (ÖP), där det ska vara lättare att få 

dispens. I författningskommentarerna framgår att om ett landsbygdsområde redovisas i 

översiktsplanen så är det vägledande vid bedömningen av om ett område uppfyller 

kriterierna för landsbygdsområden, vilket alltså ska bedömas i de enskilda ärendena om 

dispens eller upphävande av strandskyddet.3 En typisk dispenspliktig åtgärd berör ett 

mindre avgränsat område, och för detta mindre område bör bedömningen kunna bli 

annorlunda jämfört med när hela landsbygdsområden som redovisas i ÖP prövas mot 

kriterierna för landsbygdsområde. Redan inför antagandet ska dessutom länsstyrelsen i 

 
2 Miljö- och klimatnämnden har godkänt ett nytt miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 

med nya miljömål (beslutat 2020-12-15). Programmet har skickats vidare för beslut i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
3 Sid 353 
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sin granskning av ÖP bedöma om de utpekade områdena inte uppfyller kriterierna för 

landsbygdsområden. Upplägget kan innebära en otydlighet gentemot sökanden, eftersom 

det framstår som att det ska finnas lättnader i strandskyddet i landsbygdsområden, 

samtidigt som en prövning kommer ske i varje enskilt fall. Det finns alltså en risk att 

bedömningen blir att en specifik plats inte är ett landsbygdsområde, samtidigt som 

området är utpekat i ÖP. 

Påverkan på vattenförvaltningsarbetet i Göteborgs Stad  

Vad som sker uppströms i avrinningsområden har betydelse för vattenkvalitet, hydrologi 

och biologi i vattendragen och kustvattnen i Göteborg. Hur förslagen om lättnader i 

strandskyddet påverkar i ett större geografiskt perspektiv är därför relevant både för 

Göteborgs utgående lokala miljömål och stadens arbete med vattenförvaltning, vilket sker 

utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Någon omfattande kartläggning av värdena ur 

ett sådant perspektiv finns inte i utredningen, men utredaren beskriver generellt att 

förändringar högt upp i ett avrinningsområde kan ge konsekvenser nedströms, exempelvis 

genom förändrad hydrologi eller ökad risk för grumling och förorening4. Utredaren 

bedömer att konsekvenserna av förslaget kan bli negativa för växt- och djurlivet i framför 

allt södra Sverige, på grund av både större exploateringstryck och förekomsten av fler 

hotade arter. Utredaren anger också att de negativa konsekvenserna kan mildras av att 

länsstyrelsen föreslås få möjlighet att i det enskilda fallet återinföra strandskyddet. Om 

inte konsekvenserna mildras av återinförande av strandskyddet där det behövs bedömer 

utredaren att de negativa konsekvenserna kan bli omfattande5. Miljöförvaltningen vill i 

sammanhanget särskilt peka på att det ofta finns brist på data för vattenmiljöer, inte minst 

i våra mindre vattendrag, vilket är en utmaning som utredaren också lyfter. 

Miljöförvaltningen har för detta yttrande inte utrett i vilken utsträckning mindre 

vattendrag i kommunens avrinningsområden – som ofta ligger utanför Göteborgs Stad – 

skulle påverkas av de föreslagna förändringarna, och därmed inte heller hur det påverkar 

avrinningsområdena inom kommunen.  

Miljöförvaltningen saknar i utredningen en grundligare analys och bedömning om hur 

förslagen om förändringar i det generella strandskyddet och ökad möjlighet att bygga 

inom landsbygdsområden påverkar vattenförvaltningsarbetet och möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnormerna för vatten. I utredningen konstateras endast att ett ökat byggande 

kan inverka negativt på möjligheterna att nå målen inom vattenförvaltningsarbetet. I 

Göteborg ser vi till exempel att det för Lärjeån är viktigt att värna om mindre biflöden för 

att inte försämra vattenkvaliteten och statusen i vattendraget. Kantzonerna, landområdet 

närmast vattnet, är viktiga miljöer även vid mindre vattendrag, då de bland annat bidrar 

med att reducera mängden näringsämnen i vattnet.  

Stärkt strandskydd i vissa områden  

Påverkan i Göteborgs Stad 

Miljöförvaltningen bedömer att stora delar av kommunen kommer att omfattas av något 

av kriterierna i 18 c § 7 (hög exploateringsgrad, stor efterfrågan på mark för bebyggelser 

eller vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet), vilket torde innebära att 

de särskilda skälen i 18 c § 1–6 ska tillämpas särskilt restriktivt i flertalet av de 

strandskyddade områden som finns i kommunen och att det då blir svårare att upphäva 

 
4 Sid 328 
5 Sid 329 
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eller få dispens från strandskyddet i dessa områden. I författningskommentaren anges 

dock att en bedömning av exploateringstrycket bör göras för ett område om en till tre 

kilometers radie runt den plats som dispensen eller upphävandet avser. Det skulle kunna 

innebära att strandskyddsdispenser oftare ges i mer avlägsna strandområden inom en 

kommun, medan tillägg till befintlig bebyggelse i strandskyddat område inte får dispens. 

Det är osäkert om den utvecklingen är önskvärd i en tätortsnära kommun där de mer 

ostörda naturområdena och deras strandområden är av stort rekreativt värde för 

kommunens alla invånare, och där planeringen i övrigt fokuserar på att förtäta befintlig 

bebyggelsestruktur. Vilken påverkan lagförslaget får för bedömningen i enskilda ärenden 

i Göteborgs Stad är svår att förutse utan ytterligare geografiska analyser.  

I Göteborgs Stad är det byggnadsnämnden som har tillsyn över strandskyddet och prövar 

och beslutar om dispenser. Vid behov bistår dock miljöförvaltningen, utifrån de ansvar 

och uppdrag förvaltningen har, med synpunkter om påverkan på växt- och djurlivet. 

Förvaltningen ser att förslaget kan kräva vissa förändringar i stadens arbetssätt om ett 

vattenområdes betydelse för växt- och djurlivet ska bedömas redan i prövning av de 

särskilda skälen. Miljöförvaltningen förutsätter att befintliga vägledningar för planering 

och prövning av strandskyddsfrågor kommer att uppdateras. 

Oklarheter om hur förslaget ska tillämpas  

Miljöförvaltningen anser att det generellt är svårt att förstå hur förslaget ska tillämpas 

samt om och hur förslaget ska leda till ett stärkt strandskydd. Vid implementering av ny 

lagstiftning är det viktigt att lagstiftarens avsikt är tydlig, för att lagstiftningen ska få den 

effekt som avsetts. I betänkandet framkommer att syftet med tillägget om särskild 

restriktivitet i vissa områden är att förtydliga den restriktivitet som gäller idag6. Vi noterar 

att det varken i utredningen eller i författningskommentarerna ges någon vägledning vad 

en ”särskilt restriktiv” bedömning innebär i jämförelse med den bedömning som görs 

idag, eller i jämförelse med en framtida ”normal” bedömning. Det framgår också av 

betänkandet att bestämmelsen kan vara svårtolkad innan praxis har utvecklats. För att 

praxis ska utvecklas på ett för lagstiftaren önskvärt sätt anser vi att det är viktigt att 

avsikterna med de nya bestämmelserna tydligare framgår. Vi anser även att utredningen 

på ett tydligare sätt skulle behöva koppla förslaget till en analys om varför strandskyddet 

behöver förstärkas, det vill säga varför vi med befintlig lagstiftning i vissa områden inte 

uppnår syftet med strandskyddet. Miljöförvaltningen saknar i utredningen också en 

underbyggd bedömning av vilken inverkan en mer restriktiv bedömning av de särskilda 

skälen i områden utanför landsbygdsområden kommer att ha på både 

bebyggelseutvecklingen i dessa områden, möjligheterna att nå miljömålen och 

friluftslivets utveckling.  

Hänsyn till förändrat klimat och behov av klimatanpassningsåtgärder 

Vi anser att det i utredningen saknas en analys över hur betänkandets förslag på lång sikt 

kan påverka behovet av klimatanpassningsåtgärder och behovet av hänsyn till förändrat 

klimat vid exploatering. Exempelvis kan man fråga sig i vilken mån exploatering eller 

andra ingrepp kan orsaka ökade vattenflöden, erosion och översvämningsproblem 

nedströms i avrinningsområden, vilket kan ge ökade behov av klimatanpassningsåtgärder 

i framtiden. Likaså kan ett ökat byggande nära strandlinjen ge ökade behov av 

klimatanpassningsåtgärder i framtiden. I betänkandet föreslås ett tillägg i bestämmelserna 

 
6 Sid 332 
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om de särskilda skälen (18 c §) så att det uttryckligen framgår att dispens kan ges för 

klimatanpassningsåtgärder för befintlig bebyggelse. Det är något oklart om detta innebär 

en viss lättnad i strandskyddet, men vi anser att utredningen behöver belysa vad de olika 

förslagen i betänkandet sammantaget kan få för konsekvenser för behovet av 

klimatanpassningsåtgärder och i förlängningen strandskyddets syften på sikt.  

Konsekvenser för djur-, växt- och friluftsliv  

Miljöförvaltningen noterar att förslagen till förändringar i strandskyddet i utredningen 

bedöms kunna försämra eller påverka möjligheterna att nå flera av de nationella 

miljökvalitetsmålen7: främst Levande sjöar och vattendrag, men även Myllrande 

våtmarker, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt 

odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv samt 

generationsmålet.  

Små sjöar och vattendrag 

Enligt Naturvårdsverkets utredning Strandskydd vid små sjöar och vattendrag kan ett 

upphävande av strandskyddet vid små sjöar och vattendrag innebära negativa 

konsekvenser för växt- och djurlivet. Som framgår av betänkandet saknas till stor del 

underlag för att göra en bedömning av hur stora arealer vatten som skulle påverkas av 

betänkandets förslag, men en siffra om knappt en halv miljon kilometer vattendrag 

smalare än två meter anges8. Betänkandet hänvisar till Naturvårdsverkets fördjupade 

utvärdering av miljömålen 2019, där det framgår att exploatering i strandzoner påverkar 

möjligheterna till friluftsliv negativt och är negativt för växter och djur som lever i 

närheten av strandzonerna9. Vi saknar i utredningen en grundlig analys av vad det faktiskt 

innebär för de ekologiska värdena och för den biologiska mångfalden att strandskyddet 

tas bort vid små sjöar och vattendrag. Till exempel leker öringen ofta i mycket små 

vattendrag, som också är viktiga för insekter och groddjur.  

I bedömningen om konsekvenser för djur-, växt- och friluftsliv resonerar utredaren kring 

faktorer som kan mildra de negativa konsekvenserna av förslaget. Länsstyrelsen ges 

möjlighet att införa strandskydd vid mindre sjöar och vattendrag som är särskilt 

betydelsefulla för något av strandskyddets syften. I beskrivningen av 

tillämpningsproblem med befintlig lagstiftning nämns bland annat att det är svårt för 

länsstyrelsen att prioritera arbetet med upphävande av strandskydd vid mindre sjöar och 

vattendrag och att det därför inte görs i så stor utsträckning. Vi anser att denna erfarenhet 

bör beaktas då man i och med betänkandets förslag vänder på gällande koncept för de 

mindre vattenmiljöerna, där länsstyrelsen istället får möjlighet att införa strandskydd. Vi 

saknar en analys och bedömning av länsstyrelsernas resurser att bereda sådana beslut och 

hur det kan påverka lagförslagets effekt. Utredningen tar också upp att många små 

vattendrag med höga naturvärden är biotopskyddade. Miljöförvaltningen anser att det är 

viktigt att beakta att strandskyddet inte kan likställas med det generella biotopskyddet, 

eftersom biotopskyddet är avhängigt att omgivande mark är jordbruksmark. Om 

strandskyddet tas bort från dessa vattenmiljöer innebär det ett betydligt försvagat skydd 

som kan försvinna på sikt om markanvändningen förändras. 

 
7 Sid 334-335 
8 Sid 327 
9 Sid 134 
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Kust och hav  

Det framgår också av betänkandet att grunda områden i havet är mest påverkade, men 

också speciellt känsliga för störningar, samtidigt som 96 procent av bryggorna enligt en 

studie från Västra Götalands län10 finns över grund mjukbotten. 

Författningskommentarerna förtydligar att lagförslaget kan innebära mer restriktiva 

bedömningar av de särskilda skälen vid prövning av ärenden i exempelvis trösklade och 

otrösklade grunda vikar11, laguner, sund och ålgräsängar12. Miljöförvaltningens 

bedömning, om de föreslagna ändringarna innebär en sådan mer restriktiv bedömning i 

dessa naturtyper, är att det kan inverka positivt på vår möjlighet att nå det utgående lokala 

miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Samtidigt innebär den nya 

möjligheten att peka ut landsbygdsområden i kustbandet13 att en tillämpning av reglerna 

istället kan riskera att minska möjligheterna att nå de nationella miljömålen. Se under 

rubriken Stärkt strandskydd i vissa områden för ytterligare synpunkter om lagförslaget 

om särskild restriktiv bedömning av de särskilda skälen. 

Allemansrättslig tillgång 

Enligt Naturvårdsverkets rapport Uppföljning av målen för friluftspolitiken 2019 ökar 

antalet strandskyddsdispenser och upphävanden av strandskydd på nationell nivå varje 

år14, men det saknas en sammanställning av hur stor areal som tas i anspråk och vilken 

betydelse det har för allmänhetens tillgång till stränder och vatten. Det framgår inte heller 

av betänkandet hur påverkan på allemansrätten på sikt förväntas bli, eller vilka 

inskränkningar som är önskvärda eller tolererbara, efter implementeringen av de nya 

reglerna. Strandskyddets syften är långsiktiga, och det är därför önskvärt med en 

konsekvensanalys av vilken påverkan de nya förslagen har på syftet att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Sid 133 
11 Trösklade vikar är vikar med trång öppning och/eller en tydlig tröskel. 
12 Sid 357-358 
13 Som följd av att 7 kap 17 a § första stycket miljöbalken införs, där inga geografiska 

begränsningar anges. Ersätter kriterierna för de tidigare så kallade LIS-områdena 

(landsbygdsområden i strandnära lägen), som hade geografiska begränsningar som bland annat 

angav att kust- och skärgårdsområden från gränsen till Norge till Forsmark inte kunde pekas ut 

som LIS-områden. 
14 Sid 140–141 

Anna Ledin 

Direktör 

Henriette Söderberg 

Avdelningschef 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-22 

Yttrande till kommunstyrelsen över 
miljödepartementets underremiss gällande 
tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd (SOU 2020:78) 

§ 64, 0214/21 
  

Beslut 
1. Park- och naturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen. 

2. Park- och naturnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.  

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-22 

Protokollsanteckningar 

Ida Fossenstrand anmäler yttrande från M, C och L: 

”Idag har Sverige ett differentierat strandskydd. Detta skydd syftar till att säkra 

allmänhetens tillgång till stränder för bad och rekreation men också för att bevara goda 

livsvillkor för växter och djur. 

Kommunen har idag huvudansvar för att pröva frågor om upphävande samt om givande 

av dispens. Länsstyrelsen ansvarar för att bevaka strandskyddets syfte samt vid behov 

ompröva BN beslut. 

Syftet med dagens strandskydd är på många sätt bra men tillämpningen har visat sig vara 

problematiskt. Det går inte att bortse från den omfattande kritik som dagens strandskydd 

är föremål för. Kommuner hindras att tillåta exploatering av områden som skulle kunna 

bli lönsamma genom dess närheten till vatten, även i områden med stor tillgång till 

stränder är strandskyddet idag mycket starkt. Det är önskvärt med en mer balanserad och 

flexibel lagstiftning som fortsatt skyddar både stränder och natur utifrån att det som är det 

viktigaste värnas samtidigt som de generella restriktionerna lättar för enskilda intressenter 

men även för stadens exploateringsintresse.  

Det är också önskvärt att förutsägbarheten på lagstiftningens tillämpning ökar. Det finns 

flertalet exempel på där fastighetsägare förhindras att underhålla sina bryggor och 

stränder med stöd i just strandskyddslagstiftningen. Detta upplevs i många fall av 

fastighetsägarna som tjänstemannaaktivism då hemfridszonen i vissa fall helt bortses 

ifrån. Att rakt igenom tillämpa restriktiv dispensgivning kommer att ske på bekostnad av 

Park- och naturförvaltningen 
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äganderätten. Som förslaget nu ligger gäller tillkommande att särskilt restriktivitet för 

områden med hårdare exploateringstryck kan implementeras. Hit hör Göteborg. Vi anser 

att lagstiftningen ska betona att det ska vara fråga om allvarlig påverkan på möjligheten 

att nå miljökvalitetsmål, som utgör hinder. Vilka dessa hinder är bör slås fast nationellt.  

Möjligheten att söka dispens på ett förutsägbart sätt kommer troligen också att behöva 

specificeras för att jämkning mellan exploatering och miljövärden sker likriktat. 

Kommunen behöver äga frågan om sin egen bebyggelse, då staden ansvarar för både 

miljöskydd och utveckling. Kunskapen om närområdet bör och ska ligga så nära 

beslutsfattarna som möjligt, inte hos myndigheter som varken kan väljas eller granskas.  

Hållbarhet för oss i detta avseende är när människa, natur och djur gemensamt kan sträva 

framåt utan motsättning.” 

Urban Junevik anmäler yttrande från V och Fi:  

”Vi ser med stor oro på de delar som föreslår uppluckring av strandskyddet då det bland 

annat finns stor risk för inskränkning av allemansrätten och minskad biologisk mångfald. 

Vi ser ett stort värde i allas rätt till ett aktivt friluftsliv och hög tillgänglighet till natur och 

vattenområden. 

Strandskyddet är viktigt för biologisk mångfald och utgör ett skydd vid översvämningar 

och klimatförändringar. Vi ser därför positivt på dom delar som föreslår ett skärpt 

strandskydd.” 

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2021-03-22 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Hanna Jansson 
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Ordförande 

AnnaSara Perslow (C) 

 

Justerande 

Martin Nilsson (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över 
miljödepartementets underremiss gällande 
tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd (SOU 2020:78) 

Förslag till beslut  
1. Park- och naturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 

till kommunstyrelsen. 

2. Park- och naturnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har ombett park- och naturnämnden att lämna synpunkter på 

miljödepartementets underremiss Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 

strandskydd (SOU 2020:78). Remissen är ett betänkande av en utredning om översyn av 

strandskyddet, och innehåller förslag till ändringar i strandskyddslagstiftningen.  

I korthet innebär förslaget att det ska bli enklare att bygga strandnära i 

landsbygdsområden med lågt exploateringstryck. Förslagen ska också syfta till att 

bibehålla eller förstärka strandskyddet i starkt exploaterade områden. Det generella 

strandskyddet för mindre sjöar och vattendrag föreslås tas bort. Generellt innebär 

förslaget ett försvagat strandskydd i landet även om stärkt strandskydd föreslås i 

tätortsområden och i vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet.  

Park- och naturförvaltning har i första hand fokuserat på hur förslaget till förändring av 

strandskyddslagstiftningen kan påverka den biologiska mångfalden och friluftsliv i 

Göteborg. Betänkandet är omfattande och det finns oklarheter i det som gör det svårt att 

bedöma hur utfallet fullt i staden och förvaltningen kommer att bli. Strandskyddet har stor 

betydelse för förvaltningens möjlighet att kunna erbjuda stadens medborgare och 

besökare attraktiva strandmiljöer för rekreation samt bidra till en ökad biologisk 

mångfald. Förvaltningen bedömer att kommunen till stora delar kommer att uppfylla 

kriterierna för ett stärkt strandskydd. Staden har en hög exploateringsgrad, efterfrågan på 

mark för bebyggelse är stor. Här finns också många vattenområden av särskild betydelse 

för djur- och växtlivet. De särskilda skälen för dispens och upphävande av strandskyddet 

vid detaljplanering bör då tillämpas särskilt restriktiv inom många av de befintliga 

strandskyddade områdena i kommunen 

Flera mindre sjöar och vattendrag i Göteborg omfattas av strandskydd idag. Att upphäva 

det generella strandskyddet för dessa mindre sjöar och vattendrag dock leder högst troligt 

Park- och naturförvaltningen 
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till negativa konsekvenser för biologisk mångfald och allmänhetens tillgång till 

vattenmiljöer. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

De föreslagna förändringarna av strandskyddet skall förena landsbygdspolitiska mål, 

miljömål, sociala mål utifrån en differentiering i landet. Det innebär att de ekonomiska 

konsekvenserna ser mycket olika ut beroende på om det gäller landsbygdsområden eller 

tätortsområden i landet.  

För Göteborgs stad kan en effektivare tillsyn av att strandskyddet efterlevs samt 

handläggning av dispenser innebära en ökad kostnad för kompetensutveckling och ökade 

personalresurser. Park- och naturförvaltningen förväntas generellt inte få ökade drift- eller 

investeringskostnader men en eventuell ökad exploatering vid mindre sjöar och 

vattendrag om strandskyddet där upphävs skulle kunna innebära ökade kostnader för 

skredskydd, erosionsskador mm.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förslaget bedöms att på nationell nivå medföra att det kommer att bli svårare att uppnå 

flera av de nationella miljökvalitetsmålen med avseende på ekologiska värden. Generellt 

innebär förslaget ett försvagat strandskydd även om stärkt strandskydd föreslås i områden 

med hög exploateringsgraden är och efterfrågan på mark för bebyggelse är stor och i 

vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet. Upphävande av det generella 

strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag kommer medföra en försämring för de 

ekologiska värden som är knutna till dessa miljöer.  

Bedömning ur social dimension 
Strandskyddets ena syfte är att trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv vid hav, 

insjöar och vattendrag för allmänheten. Det är en förutsättning för att allemansrätten skall 

gälla alla även vid stränder. De föreslagna möjligheterna till inskränkningar av 

strandskyddet kan komma att påverka allemansrätten och friluftslivet på sikt. 

Förvaltningen bedömer att allemansrätten inte kommer att försvagas i någon större 

omfattning i tätortsnära strand- och vattenområden i Göteborg. Men det kan påverkas av 

hur ett upphävande av det generella strandskyddet för mindre sjöar och vattendrag 

kommer att hanteras av länsstyrelsen. Länsstyrelsen har enligt förslaget möjlighet att 

besluta om strandskydd i det enskilda fallet om området har särskild betydelse för något 

av strandskyddets syften. Göteborgs stad har idag ett differentierat strandskydd som 

omfattar ett urval av mindre sjöar och vattendrag med särskilda värden utifrån 

strandskyddets syften. De behöver ha strandskydd även i framtiden för att kunna erbjuda 

attraktiva strandmiljöer för friluftsliv och rekreation. 

 

Bilagor 
1.  Betänkandet Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd  

SOU(2020:78) 

2. Karta över befintligt strandskydd i Göteborg 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har ombett park- och naturnämnden park att lämna synpunkter på 

miljödepartementets underremiss gällande betänkandet tillgängliga stränder – ett mer 

differentierat strandskydd (SOU 2020:78) 

Yttrandet ska lämnas senast 2021-03-23 

Beskrivning av ärendet 
Remissen är ett betänkande av utredningen om översyn av strandskyddet (enligt 

kommittédirektiv 2019:41). Förslagen om förändringar i lagar och förordningar ska enligt 

det så kallade Januariavtalet träda i kraft den 1 januari 2022. 

År 2019 fick Miljödepartementet i uppdrag av regeringen att se över strandskyddet. 

Utredarens uppdrag var att föreslå ändringar som medför att strandskyddet i miljöbalken 

görs om i grunden. Det ska ske genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att 

tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och 

exploateringstryck som förutsättning för en tillförlitlig och förståelig lagstiftning. 

I korthet innebär förslaget att det ska bli enklare att bygga strandnära i 

landsbygdsområden med syfte att förbättra förutsättningar för bostäder och 

näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden 

med lågt exploateringstryck. Utredningens ambition är att lägga förslag som underlättar 

strandnära byggande inom landsbygdsområden samtidigt som strandskyddets syften inte 

ska äventyras. 

Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller förstärka strandskyddet för att värna 

obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt 

exploaterade områden.  

Historik 

Strandskyddslagstiftningen har sitt ursprung från 1950-talet och syftade till att trygga 

tillgången till platser för bad och friluftsliv vid hav, insjöar och vattendrag för 

allmänheten. Ytterligare ett syfte har tillkommit sedan dess för att bevara goda livsvillkor 

för växter och djur. 1975 infördes det generella strandskyddet som omfattar 100 meter åt 

båda håll från strandlinjen. Sedan dess har det successivt utvecklats en rad undantag, i 

syfte att åstadkomma en differentiering. Länsstyrelsen får till exempel besluta att utvidga 

strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att 

säkerställa något av strandskyddets syften.  

Länsstyrelsen kan också upphäva strandskyddet i områden som saknar betydelse för 

strandskyddets syften. Det gäller till exempel möjligheten att upphäva strandskyddet vid 

små sjöar och vattendrag, där deras betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är 

liten. Från förbuden inom strandskyddat område finns några undantag, som innebär att 

det inte krävs dispens. Ett av dessa omfattar de areella näringarna; jordbruket, fisket, 

skogsbruket och renskötseln. Differentiering av strandskyddet har också gjorts genom att 

kommunerna kan visa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i 

översiktsplanen. Där ska vissa lättnader i strandskyddet kunna gälla. I övriga områden har 

preciserats vad som får beaktas som särskilda skäl för dispens, liksom att passage för 

allmänheten närmast strandlinjen skall bibehållas 

https://www.regeringen.se/4a736a/contentassets/f547ab3daa5f42a882464558bc86fe13/oversyn-av-strandskyddet-dir.-2019-41.pdf
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Kommunerna har huvudansvar för prövning om att upphäva och ge dispens från 

strandskyddet. Länsstyrelsen har ansvar att bevaka strandskyddets intressen vid 

kommunal planläggning och överpröva kommunala beslut om upphävanden och 

dispenser om det behövs. 

Utredningens utgångspunkt för redovisade förslag 

Strandskyddet förefaller starkt i glesbygd men svagare i tätbebyggda områden, flest 

dispenser lämnas till exempel i storstadsområdena i Stockholms och Västra Götalands 

län. Nuvarande system där kommunerna kan visa områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen i översiktsplanen där vissa lättnader i strandskyddet skall kunna gällande 

har inte varit tillräckligt tydligt och effektivt. Det finns samtidigt behov av bibehålla eller 

förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga 

tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden. Klimatförändringarna medför 

också behov av klimatanpassningsåtgärder som kan motivera en differentiering av 

strandskyddet.  

Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort 

Strandskydd ska inte gälla vid insjöar med en vattenyta som uppgår till 1 hektar eller 

mindre eller vattendrag som är 2 meter eller smalare. 

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att strandskydd ska gälla vid insjöar som är 

1 hektar och mindre samt vattendrag som är 2 meter och smalare, om området har 

särskild betydelse för något av strandskyddets syften. 

Strandskydd ska inte gälla vid anlagda vatten (sjöar, dammar och våtmarker) som har 

tillkommit efter 1975.  

Ett mer differentierat strandskydd 

Länsstyrelsen får, efter ansökan från en eller flera kommuner, helt eller delvis upphäva 

strandskyddet inom ett landsbygdsområde, om kriterierna för landsbygdsområden är 

uppfyllda. Det ska vara områden med god tillgång till obebyggd mark, inte har stor 

efterfrågan på mark för bebyggelse och inte är av särskild betydelse för något av 

strandskyddets syften.  

Ett stärkt strandskydd föreslås i områden med hög exploateringsgrad och efterfrågan på 

mark för bebyggelse är stor och i vattenområden av särskild betydelse för djur- och 

växtlivet. Där ska de särskilda skälen för dispens och upphävande av strandskyddet vid 

detaljplanering tillämpas särskilt restriktivt.  

Dispens ska kunna meddelas för åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors 

liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas till de konsekvenser som ett 

förändrat klimat kan medföra. 

Strandskyddet bör bli mer förutsägbart och enklare att administrera 

Länsstyrelserna bör få i uppdrag att klarlägga och fastlägga var strandskyddet gäller och 

ska gälla. Länsstyrelserna bör i samråd med Naturvårdsverket samordna arbetet med en 

digitalisering som gäller strandskyddet.  

Länsstyrelsen ska kunna upphäva tidigare beslut om undantag från strandskyddet, om 

området har betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.  
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Ett tillägg behövs även i lagstiftningen för att minska tolkningsutrymmet och undanröja 

ett hinder för kommunernas detaljplanering. I dag inträder strandskydd när en gammal 

plan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och bygglagen. 

Effektivare tillsyn inom strandskyddade områden 

En rättvis tillämpning av strandskyddsreglerna och tillsyn av efterlevnaden framhålls som 

viktigt. Naturvårdsverket bör få ökade resurser för tillsynsvägledning och 

utbildningsinsatser. 

Ikraftträdande och genomförande 

Föreslagna förändringar av lagstiftningen skall träda i kraft 1 januari 2022. 

Förvaltningens bedömning 
Generellt innebär förslaget ett försvagat strandskydd i landet även om stärkt strandskydd 

föreslås i områden med hög exploateringsgraden är och efterfrågan på mark för 

bebyggelse är stor och i vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet.  

Park- och naturförvaltning har i bedömningen i första hand fokuserat på hur förslaget till 

förändring av strandskyddslagstiftningen kan påverka den biologiska mångfalden och 

friluftsliv i Göteborg. Betänkandet är omfattande och det finns oklarheter som gör det 

svårt att bedöma hur utfallet fullt i staden och förvaltningen kommer att bli.  

Göteborgs stad har sedan tidigare ett differentierat strandskydd beslutat av Länsstyrelsen, 

se bilaga 2, som bland annat innebär att det generella strandskyddet är utvidgat från 100 

m till 300 m där det funnits skäl för detta. Strandskydd för mindre vattendrag och sjöar 

har i flertalet fall upphävts men ett urval särskilt värdefulla har bibehållet strandskydd.  

Park- och naturförvaltningen har i uppdrag att förvalta stadens sjöar och vattenområden, 

stadens naturområden samt områden som enligt översiktsplan har stora frilufts-, natur- 

och kulturvärden eller där särskilda bevarandevärden och/eller skötselintressen finns. Det 

gäller även naturreservat och områden med särskilda förordnanden om markanvändning 

som till exempel strandskyddsområden.  

Strandskyddet har stor betydelse för förvaltningens möjlighet att kunna erbjuda stadens 

medborgare och besökare attraktiva strandmiljöer för rekreation samt bidra till en ökad 

biologisk mångfald. Både Grönstrategin och Göteborgs stads friluftsprogram tydliggör 

betydelsen av de strandnära mark- och vattenområden för dessa mål. 

Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort 

Förslaget att upphäva det generella strandskyddet för mindre sjöar och vattendrag 

kommer troligen att leda till negativa konsekvenser för biologisk mångfald, försvåra 

spridningsvägar för olika arter, minska motståndskraften mot översvämningar, försvåra 

arbetet med blågröna stråk.  Ofta utgör de mycket viktiga miljöer för till exempel lax och 

öring.  

För kommunen kommer det nya förslaget få stora konsekvenser. Då det är oklart hur 

vattendragets bredd kommer att mätas är det svårt att avgöra exakt vilka vattendrag som 

skulle förlora strandskyddet med gällande förslag. Om medelbredd är en adekvat 

utgångspunkt så skulle sex av Göteborgs mindre vattendrag förlora strandskydd till 
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exempel Kvarnabäcken, Låssbybäcken, Krogabäcken och Otterbäcken – alla med höga 

naturvärden.   

Alla vattendrag är mindre nära källan men bli större ju närmare utloppet de kommer. Det 

är viktigt att ett helhetsgrepp tas över hela bäcksträckningen. Ofta är naturvärdena störst i 

de övre sträckorna. Många av de vattendrag som finns i Göteborg och på andra ställen har 

grävts om, fördjupats och rätats i mycket stor omfattning. Vattendragen har ofta varit 

betydligt bredare i sitt naturliga tillstånd. Om gränsen för borttagande av strandskyddet på 

mindre vattendrag sätts till 2 meter, bör man utgå från vattendragets ursprungssektion.  

Förslaget att ta bort strandskyddet för insjöar med en vattenyta som uppgår till 1 hektar 

innebär att flera dammar i Ruddalen, Hisingsparken, Svarte mosse, Vättlefjäll med fler 

områden skulle förlora strandskyddet med en negativ inverkan på biologisk mångfald 

samt allmänhetens tillgång till vattenmiljöer som följd. Många mindre dammar och sjöar 

utgör exempelvis viktiga miljöer för groddjur, vilka behöver såväl vatten som landmiljöer 

för att kunna fullborda sin livscykel. Ett upphävande av strandskyddet vid små sjöar och 

vattendrag skulle leda till ökade svårigheter att nå ett antal miljömål – bland annat 

miljömålet Levande sjöar och vattendrag, något som även framhävs i utredningens 

konsekvensanalys. 

Ett mer differentierat strandskydd – försvagning i landsbygdsområden 

Förslaget om att länsstyrelsen skall kunna helt eller delvis upphäva strandskyddet i 

landsbygdsområden som kommunerna får redovisa i ÖP (översiktsplanen) bedömer 

förvaltningen inte kan tillämpas i kommunen utifrån de kriterier som föreslås. Det finns 

dock otydligheter i hur enskilda dispenser skall hanteras i utpekade landsbygdsområden. 

Ett mer differentierat strandskydd – förstärkning i vissa områden 

Den pågående urbaniseringen och förtätningen av städer och tätorter samt bostadsbristen 

leder till ett hårt exploateringstryck. Enligt 2019 års utvärdering av friluftsmålen tyder 

mycket på att den tätortsnära naturen minskar till följd av en ökande tätortsbefolkning och 

bebyggelse. Regeringen har tagit fasta på att flest dispenser lämnas i storstadsområdena i 

Stockholms och Västra Götalands län. Betänkandet föreslår med anledning av det en 

förstärkning av strandskyddet i sådana områden. 

Förvaltningen bedömer att kommunen till stora delar kommer att uppfylla kriterierna för 

ett stärkt strandskydd.  Staden har en hög exploateringsgrad, efterfrågan på mark för 

bebyggelse är stor. Här finns också många vattenområden av särskild betydelse för djur- 

och växtlivet. De särskilda skälen för dispens och upphävande av strandskyddet vid 

detaljplanering bör då tillämpas särskilt restriktivt inom många av de strandskyddade 

områdena i kommunen. Förvaltningen, som förvaltar många strandskyddsområden ser det 

som positivt då det bidrar till mål i grönstrategin och friluftsprogrammet, som att 

säkerställa blågröna stråk utmed kust och vattendrag.   

Det föreslås dock också att en bedömning av exploateringstrycket skall göras ca 1-3 km 

från ett strandområde. Det skulle kunna innebära att dispenser eller upphävande av 

strandskyddet skulle kunna ges lättare i strandzoner vid havet, sjöar eller vattendrag i mer 

obebyggda delar av kommunen. Med tanke på den expansion i bostadsbyggande som 

förväntas i staden är det då behovet av naturområden för rekreation och friluftsliv längre 

bort från tätbebyggda delarna av staden kommer att öka allt mer kan det vara negativt om 

en sådan bedömning blir alltför styrande.  
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Många av stadens vattenområden är av särskild betydelse för djur- och växtlivet – som är 

ett skäl enligt förslaget för att vara särskilt restriktiv med dispens från strandskyddet. Det 

gäller inte minst grunda havsvikar vilket framgår av författningskommentarerna. Enligt 

Naturvårdsverket tyder mycket på att grunda områden (0–6 meters vattendjup) är de som 

är mest påverkade och där utbredningen av ålgräsängar minskar. Orsaker till minskningen 

är övergödning och överfiske, men även exploatering genom exempelvis utfyllnader i 

hamnar, bryggor och muddring. Enligt en rapport har exploateringen av bryggor vid 

Sveriges kust mer än fördubblats mellan 1960 och 2016. En majoritet finns i Stockholms 

och Västra Götalands län. Enligt en studie från Västra Götalands län fanns 96 procent av 

alla bryggor över grund mjukbotten. Länsstyrelsen i Västra Götaland rapporterar att de 

vanligaste objekten vid strandskyddstillsyn är bryggor och bryggdäck.  

Som förvaltare av stadens badplatser söker förvaltningen själv strandskyddsdispens för 

restaurering, ombyggnad och i vissa fall nybyggnad av bryggor på befintliga bad. 

Dispensansökningarna kräver redan idag ett omfattande underlag inte minst gällande 

påverkan av växt- och djurliv vilket är bra. Förvaltningen har god kompetens inom 

naturvårdsområdet och låter göra inventeringar av olika slag för att säkerställa så liten 

negativ påverkan som möjligt på naturmiljön. Det ställer även stora krav på upphandling 

och uppföljning av entreprenader.  

Förvaltningen ser det positivt och angeläget att man i enlighet med lagförslaget är särskilt 

restriktiv med att ge dispens i grunda havsområden för att kunna bidra till måluppfyllelse 

för miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt- 

och djurliv.  

Dispens för åtgärder för att möta konsekvenser av ett förändrat klimat 

Ett nytt särskilt skäl för dispens föreslås som avser klimatanpassningsåtgärder. Det gäller 

skydd av miljön, människors liv och hälsa, infrastruktur och egendom vid befintlig 

bebyggelse. Det kan exempelvis handla om åtgärder för att öka markens stabilitet eller 

hindra vatten. Det kan bland annat röra sig om strandfodring och invallningar med mera. 

Det framgår dock inte tydligt hur andra förslag om ökade möjligheter till dispens eller 

upphävande av strandskydd kan påverka behovet av klimatanpassningsåtgärder vid 

befintlig bebyggelse. En ökad avrinning till ett vattendrag kan till exempel innebära ökad 

risk för översvämningar i befintlig bebyggelse nedströms.  

Växt- och djurliv kan också som påpekas negativt att vissa åtgärder som invallningar. 

Strandskyddet bör bli mer förutsägbart och enklare att administrera och 

tillsynen effektivare 

Göteborgs stad har ett digitaliserat strandskydd och ser det om positivt att länsstyrelserna 

får i uppdrag att i samråd Naturvårdsverket samordna en heltäckande digitalisering som 

skulle bidra till att göra strandskyddet mer transparent, förutsägbart och rättssäkert. En 

rättvis tillämpning av strandskyddsreglerna och tillsyn av efterlevnaden framhålls som 

viktigt. Naturvårdsverket bör få ökade resurser för tillsynsvägledning och 

utbildningsinsatser vilket är positivt då kommuner kommer att behöva stöd i tillämpning 

av den förändrade lagstiftningen.  

Det behövs till exempel förtydligande om vad en särskilt restriktiv tillämpning av de 

särskilda skälen för dispens inom strandskyddsområden i de områden där strandskyddet 

avses att förstärkas. Kommuner och länsstyrelser behöver stöd i hur kriterierna för 
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bedömning av landsbygdsområden respektive områden med hög exploatering skall 

tillämpas. 
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Göteborgs Stads yttrande över 
Strandskyddsutredningens slutbetänkande 
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd (SOU 2020:78) 
 
Ert diarienummer M2020/02032 
 

Övergripande synpunkter 
Strandskydd är en viktig fråga för att bibehålla allmänhetens tillgång till kust och stränder 
samt för att bevara växt- och djurliv. 

Göteborgs Stads bedömning tar sin utgångspunkt i att Göteborg är en tätort där det råder 
starkt exploateringstryck och där stadsutveckling pågår. Urbaniseringstrenden är stark 
och bedöms fortsatt bestå. Det medför att efterfrågan på befintliga stränder och 
friluftsmarker kommer att öka över tid och att fler boende och besökare behöver samsas 
om samma ytor. Detta framgår också av Naturvårdsverkets utvärdering 2019 av 
friluftsmålen, som pekar på att den tätortsnära naturen minskar generellt till följd av 
ökande befolkning och bebyggelse. 

Utredningen omfattar åtgärder som för Göteborgs del skulle innebära såväl lättnader som 
skärpningar i strandskyddet.  

Utredningen lägger generellt stort utrymme på att beskriva landsbygdens situation och 
fördelar med de förslag utredningen lägger. Man har ägnat stor kraft för att analysera 
villkor och möjligheter för att medge undantag från strandskydd i de mer glesbebyggda 
delarna av Sverige. Medan utredningens uppdrag att diskutera dagens regelsystems 
konsekvenser i de högexploaterade områdena inte behandlats lika väl. 

Tolkningsutrymmen i förslaget ger inte den transparens och likabehandling som 
efterfrågas. Det finns en risk att strandskyddet fortsatt tillämpas på olika sätt. 
Länsstyrelserna bör samordnas vid länsgränser, liksom kommunerna behöver samordnas 
vid utpekande av landsbygdsområden. Allmänhetens förtroende för strandskyddsreglerna 
påverkas om det vid samma sjö på ena sidan kommun-/länsgränsen råder ett visst mått 
och på andra sidan en helt annan bedömning. Landsbygdsområdena behöver bedömas 
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likvärdigt enligt den nya lagstiftningen, oavsett tidigare tillämpningar av strandskyddet. I 
annat fall är utredningens syfte helt åsidosatt.  

Landsbygdsområden kan bli undantagna för strandskydd 
Utredningen konstaterar att strandskyddsreglerna successivt blivit mer precisa och att det 
lokala tolkningsutrymmet för myndigheter och domstolar därmed minskat. Samtidigt har 
krav på utökad tillsyn, kontroll och överprövning av kommunernas strandsskyddsbeslut 
drivits på från såväl statliga myndigheter som från intresseorganisationer. Göteborgs Stad 
delar utredningens uppfattning att utrymmet för det kommunala självstyret begränsats och 
välkomnar principen med det ökade lokala inflytandet som föreslås. För Göteborgs del är 
detta dock nästan helt inaktuellt genom att här inte finns några landsbygdsområden.  

Staden har därför inga särskilda synpunkter på metoden kring att utpeka 
landsbygdsområden, men har förståelse för att det finns ett behov av att differentiera 
strandskyddet mellan olika delar av Sverige. Generellt är det viktigt att det lokala 
kommunala inflytandet blir stort, såväl beträffande var strandskydd ska finnas som hur 
restriktivt det ska tillämpas. 

Generella strandskyddet för mindre sjöar och vattendrag tas bort 
Göteborgs Stad ser positivt på att ta bort generellt strandskydd vid mindre sjöar och 
vattendrag. Utredningens förslag om en definierad minsta storlek för när strandskydd 
gäller, ökar säkerheten i bedömningar.  

Det är även bra att det definieras att strandskydd inte gäller vid efter 1975 anlagda vatten, 
det kan underlätta byggande och underhåll av dammar för att exempelvis rena vatten från 
föroreningar eller som bevattningsdammar. 

Hur förslagen om lättnader i strandskyddet påverkar i ett större geografiskt perspektiv är 
relevant både för Göteborgs lokala miljömål och stadens arbete med vattenförvaltning, 
vilket sker utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Förändringar högt upp i ett 
avrinningsområde kan ge konsekvenser nedströms, exempelvis genom förändrad 
hydrologi eller ökad risk för grumling och förorening. Utredaren bedömer att 
konsekvenserna av förslaget kan bli negativa för växt- och djurlivet i framför allt södra 
Sverige, på grund av både större exploateringstryck och förekomsten av fler hotade arter. 
Utredaren anger också att de negativa konsekvenserna kan mildras av att länsstyrelsen 
föreslås få möjlighet att i det enskilda fallet återinföra strandskyddet. En samordnad 
hållning kan därför behöva finnas inom till exempel hela Göta älvdalens 
vattenavrinningsområde. Göteborgs Stad vill i sammanhanget särskilt peka på att det ofta 
finns brist på data för vattenmiljöer, inte minst i våra mindre vattendrag, vilket är en 
utmaning som utredaren också lyfter. 

Fortsatt undantag för areella näringar 
Göteborgs Södra skärgård får inga generella lättnader om utredningens förslag 
genomförs. De lättnader som beskrivs i utredningen handlar om landsbygdsområden, där 
fler verksamheter ges dispens. Göteborgs Stad ser dock en risk för att betoningen på att 
dispensmöjligheterna ska skärpas i tätbebyggda områden kan vara negativt för 
skärgården. Det finns behov av mildare restriktioner för verksamheter nära vatten även i 
skärgårdsmiljöer. 
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Klimatanpassningsåtgärder föreslå kunna motivera dispens 
Om ett område behöver tas i anspråk för att skydda miljön, människors liv och hälsa, 
infrastruktur och egendom vid befintlig bebyggelse (klimatanpassningsåtgärder) så kan 
åtgärden ges dispens från strandskyddsregeln. Göteborgs Stad är positiv till att 
klimatanpassningsåtgärder föreslås vara ett skäl för dispens från strandskyddet. Staden 
vill dock påpeka att det i vissa fall blir aktuellt att göra skyddsåtgärder även för planerad 
bebyggelse. Det kan ju till exempel handla om att invalla ett område som är tänkt för en 
framtida exploatering med skydd mot ett extremregn. Den föreslagna lagtexten i MB bör 
därför medge klimatanpassningsåtgärder för befintlig eller planerad bebyggelse. 

Förändring i införandelagen vid upphävande av äldre planer 
Göteborgs Stad anser att frågan om när strandskydd återinträder vid ändring eller 
upphävande av äldre planer inte beskrivits tillräckligt utförligt, en fråga som i en expansiv 
stad är angelägen att belysa.  

Utredningen föreslår att strandskyddet inte behöver återinträda om det beslutas något 
annat. Detta är en vag formulering som bör preciseras vad som avses, till exempel att det 
är en ny detaljplan eller en särskild miljöprövning.  

För Göteborgs vidkommande är strandskyddets återinträdande vid exempelvis 
upphävande av detaljplaner ett problem som leder till mycket arbete och osäkerhet. Ett 
exempel är en aktuell detaljplaneändring intill en befintlig hamnbassäng. Osäkerheten 
gäller huruvida det kan anses vara ett ianspråktaget område eller inte, vilket ger oklara 
förutsättningar för om dispens ges eller inte. Idag omfattas inte området av strandskydd 
men när en ny detaljplan nu tas fram för området inträder strandskyddet automatiskt, i 
detta fall 100 m från strandlinjen. Strandskyddet behöver därför upphävas inom delar av 
planområdet för att möjliggöra dess intention.  

Såväl gällande som föreslagen lagstiftning anger att en dispensgrund är att marken redan 
ianspråktagits. Utredningen konstaterar att det även är den vanligaste grunden för 
beviljade dispenser. I den praktiska tillämpningen görs inte sällan olika tolkningar av 
Länsstyrelsen och staden, vilket medför hinder eller förseningar i den planerade 
stadsutvecklingen. I aktuella ärenden handlar det om långvarigt nyttjande 
båtuppställningsplatser eller sedan länge asfalterade parkeringsplatser, som av 
Länsstyrelsen inte anses som ianspråktagen mark. 

Särskilt restriktiv dispenstillämpning i tätbebyggda områden 
Byggnation och utveckling av verksamheter i strandnära läge är en av flera delar i att 
skapa goda livsmiljöer och regional utveckling samtidigt som detta måste ske i samklang 
med natur- och friluftsliv. 

Rättspraxis är strikt i sin tillämpning och utredningen understryker vikten av restriktiv 
dispens och upphävandeprövning. Enligt mark och miljööverdomstolens praxis ska 
särskild restriktivitet råda inom område för utvidgat strandskydd. Den omfattande 
stadsutveckling som sker i Göteborg innebär att tolkning och tillämpning av 
strandskyddsreglerna är vanligt förekommande.  

För Göteborgs vidkommande innebär förslaget inga lättnader vid bedömningar om 
dispenser i strandskyddat område. För att få dispens ska särskilda skäl enligt miljöbalken 
anges. Bostadsbyggande är inte angivet som ett särskilt skäl. I dom från 
miljööverdomstolen (MÖD 2020:02) blev slutsatsen av detta rättsfall att det kan göras en 
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proportionalitetsprövning utöver de särskilda skälen. I rättsfallet kom man fram till att det 
inte skulle ges dispens. Avgörandet är viktigt och en följd av domstolars strängare syn på 
expropriation och begränsningar i äganderätten. 

Vid implementering av ny lagstiftning är det viktigt att lagstiftarens avsikt är tydlig för att 
lagstiftningen ska få den effekt som avsetts. Kommuner och länsstyrelser behöver stöd i 
hur kriterierna för bedömning av landsbygdsområden respektive områden med hög 
exploatering ska tillämpas. 

I betänkandet framkommer att syftet med tillägget om särskild restriktivitet i vissa 
områden, är att förtydliga den restriktivitet som gäller idag. Göteborgs Stad noterar att det 
varken i utredningen eller i författningskommentarerna ges någon vägledning vad en 
”särskilt restriktiv” bedömning innebär i jämförelse med den bedömning som görs idag 
eller i jämförelse med en framtida ”normal” bedömning. Det framgår också av 
betänkandet att bestämmelsen kan vara svårtolkad innan praxis har utvecklats. För att 
praxis ska utvecklas på ett för lagstiftaren önskvärt sätt är det viktigt att avsikterna med 
de nya bestämmelserna tydligare framgår. 

Det behövs till exempel förtydligande om vad en särskilt restriktiv tillämpning av de 
särskilda skälen för dispens inom strandskyddsområden i de områden där strandskyddet 
avses att förstärkas.  

Förutsägbarhet och enklare administration 
De föreslagna förändringarna kommer rimligen få helt olika effekter i olika delar av 
Sverige. Det är idag svårt att analysera alla dessa konsekvenser. Om utredningen 
tillgängliga stränder med ett differentierat strandskydd antas, föreslår Göteborgs Stad att 
en kontrollstation inrättas efter 3 - 5 år där det görs en metodisk utvärdering av positiva 
och negativa effekter av genomförandet med förslag till eventuella justeringar. 

 

För Göteborgs kommunstyrelse 
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