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Strandskyddshistorik
1950-talet Strandskydd inom vissa områden
• Snabbt stigande levnadsstandard efterkrigstiden till 1970-talet
• Stort bebyggelsetryck på stränder
• Tomter styckades av på löpande band
• Oftast bara en rad med riktiga strandtomter

Strandskyddshistorik fortsättning
1975 Generellt strandskydd – 100 meter på land och i vatten
• Syftet var att säkra områden för bad och friluftsliv enligt
allemansrätten
• Redan planlagda områden undantogs
• Attraktionen för friluftsliv och byggande förutsätter viss storlek
på vattenområdet
• Länsstyrelsen fick precisera strandskyddets omfattning på
karta huvudsakligen på topografisk karta 1:50 000 (två streck)
• I Västerbotten och Norrbottens län på planeringskarta
(topografisk karta fanns inte här) 1:500 000 respektive
1:250 000. Dessa generösa undantag från strandskyddet finns
kvar idag.

Strandskyddshistorik fortsättning
1994 Ett syfte till: goda livsvillkor på land och i vatten för växtoch djurliv
• Små sjöar och vattendrag har stor betydelse med många
biotoper på liten yta men behöver strandskyddet vara 100
meter? (Det är dock främst de 30 meterna närmast
strandkanten som är viktiga för detta syfte enligt Länsstyrelsen
i Jönköping (Strandnära för alla 2006.))
Samtliga länsstyrelser fick i uppdrag att ompröva sina beslut om
strandskyddets omfattning senast 30 juni 1999.
• Miljöbalken trädde ikraft i januari 1999. Av Miljöbalksproppen
framgår att konsekvenser för växt- och djurliv bör utredas
innan beslut fattas.

Strandskyddshistorik fortsättning
Länsstyrelsen fick fria händer igen och nu förvärrades problemen
med olika regler för strandskydd i olika delar av Sverige.
• Vissa län fattade inget beslut om undantag t ex Dalarna. För
Dalarnas del gäller alltså 100 meters strandskydd utan
undantag.
• Vissa län inventerade översiktligt med flygbilder o dyl t ex
Värmland
• Vissa län fattade nytt beslut utan minsta utredning av växtoch djurliv som delar av Västra Götaland
• Västmanland minskade strandskyddet från 100 meter till 25
meter vid små vattendrag bl a

Strandskyddshistorik fortsättning
April 2002 Naturvårdsverkets förslag i rapport 5185 till samma
omfattning på strandskyddet i hela landet
• Förslaget innebar bl a att vattendrag under i meters bredd
undantogs samt att strandskydd vid vattendrag mellan 1-6
meter begränsades till 50 meter.
• Förslaget mötte stort motstånd från både intressegrupper som
ville bygga och de som ville bevara naturvärden vilket
resulterade i att detta kompromissförslag inte gick vidare till
riksdagen.
• Se departementsskrivelse Ds 2005:23 ”Ett förnyat
strandskydd” sid 167-170

Strandskyddshistorik fortsättning
Det fanns en viss möjlighet att upphäva strandskydd generellt
efter miljöbalkens införande enligt dåvarande MB 7:15 §.
• Nu var det tydliga krav på inventering
• Detta har genomförts i Örebro län bl a.
När den nuvarande strandskyddslagstiftningen infördes 2009
försvann alla möjligheter att fatta generella beslut
• Samtidigt vågade man inte kräva att gällande undantag skulle
upphävas.
• Ett par län trodde dock att de var tvungna att upphäva sina
generella undantag och gjorde det bl a Östergötlands län

Nationella skillnader om var strandskydd
råder och därmed strandskyddets areella
omfattning
• Undantag från strandskyddet gäller för 61% av Sveriges areal
och 74 % av befolkningen
• Undantagen skiljer mellan olika län
• Undantagen finns i de flesta län med stort exploateringstryck
• Om inte undantag finns
• Strandskydd gäller vid t ex uttorkade småbäckar
• Lst Dalarna har en regional vägledning (ej diken)

Hur omfattande är strandskyddet
geografiskt utan undantag
• Totalt 40% av Malung-Sälens yta är strandskyddad, varav 23%
är vid mindre vatten
• Enligt SCB ligger 10% av Sveriges landareal inom 50 meter
från mindre vattendrag (bredd 1-6 meter, något bredare i
fjällen) (WSP 2013, sid 144)
• Men strandskyddet är 100 meter, omfattar vattendrag mindre
än 1 meter, småsjöar och själva vattenområdet
• Vi bedömer att det är samma storleksordning på den
strandskyddade arealen som Malung-Sälen för hela Sverige

Vilka förändringar har strandskyddet
genomgått på senare tid?
2009
• Lättnader OCH skärpningar
• Tydligare lag med särskilda skäl listade i lagen, ”lucktomt” tas bort, krav
på passage, högre krav på avskiljande väg
• Kommunen fick möjlighet att peka ut LIS-områden
2014
• Länsstyrelsen fick möjlighet att upphäva strandskydd vid små sjöar och
vattendrag för liten sjö max 1 ha och litet vattendrag omkring 2 meters
bredd och
• områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten

forts: Förändringar…
Kommunens roll från och med 2009
• Kommunen beslutar om dispens från strandskydd
• Kommunen får upphäva strandskyddet genom detaljplanebestämmelse
• Kommunen har ansvar att bevaka att strandskyddet efterlevs
• Kommunen får ange LIS-områden i översiktsplanen
Länsstyrelsens roll från och med 2009
• Länsstyrelsen ska granska kommunens beslut om dispens från
strandskydd
• Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddet vid kommunal
planering, strandskydd överprövningsgrund i detaljplan

Strandskydd är en förbudslagstiftning
Inom strandskyddsområde får inte
• 1. Nya byggnader uppföras,
• 2. Byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt,
• 3. Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för
bebyggelse som avses i 1 och 2,
• 4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för
djur- och växtarter.

Kan man få bygga trots förbud?
1. Ianspråktaget
2. Väl avskilt
• I vissa fall kan man få bygga
3. För funktion måste ligga
– särskilda skäl : sex olika punkter
vid vattnet
– finns LIS-plan: två ytterligare särskilda skäl 4. Utvidga verksamhet
– motverkas syftet med strandskyddet?
5. Angeläget allmänt intresse
I vissa fall kan strandskyddet upphävas
6. Annat mycket angeläget
intresse

Särskilda skäl - ett absolut krav
Särskilt skäl enligt lagstiftningen fordras alltid. Om det inte finns
så kan ingen exploatering ske inom strandskyddat område. Det
gäller även om man kan bevisa att inget av strandskyddets
syften påverkas negativt.
Det finns två särskilda skäl som kan vara användbara vid
planläggning för nyexploatering
Landsbygdsutveckling i strandnära läge LIS utpekat i ÖP
• Ju tydligare och mer genomarbetad LIS-plan desto större
möjlighet att få exploatera vid viss plats
5:e skälet angeläget allmänt intresse
• Ju tydligare motivering enligt lagstiftningen ger större chans
att kunna använda detta särskilda skäl

LIS-område; landsbygdsutveckling i

strandnära läge

LIS-områden redovisas i kommunens Översiktsplan ÖP eller i ett
tillägg till översiktsplanen TÖP
Område ska:
• vara lämpligt för utvecklingen av landsbygden (långsiktigt
positiva sysselsättningseffekter, underlag för service)
• vara av ett sådant slag och ha en så begränsad omfattning att
strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt
(kommunens strandområden referensram)
• endast ha liten betydelse för att tillgodose strandskyddets
syften i eller i närheten av tätorter eller Siljan, Orsasjön,
Skattungen Oresjön och Oreälv (området referensram)

Forts: LIS
LIS kan användas
• på landsbygden
• i tätorterna
• för stora och små sjöar och vattendrag
Kommunen väljer sina LIS-områden
Önskad utveckling i kommunen bör framgå. Kommunen bör
redovisa sin strategi för lämpliga LIS utpekanden t ex närhet till
• Befintlig bebyggelse,
• offentlig och kommersiell service,
• kommunikationer,
• Turistområden
Olämpliga områden för LIS bör sorteras bort
• Länsstyrelsens granskningsyttrande en del av LIS-planen

Trender och tendenser i LIS-planer
• Vanligare med tydliga övergripande idéer om var kommunen
vill släppa fram LIS (i närheten av service, kommunikationer
mm)
• Vanligare med LIS även vid små vattendrag och sjöar
•
• Vanligare med många små LIS-områden i direkt anslutning till
befintlig bebyggelse
• Möjligt med detaljerade underhandsdiskussioner med
länsstyrelsen inför granskning vid behov Mora exempel
• Tyvärr vanligt att huvudtätorten inte ingår i LIS-planeringen

LIS-läget i Dalarnas län
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avesta TÖP 2014-04-28
Borlänge ÖP 2014-06-17
Falun ÖP 2014-06-12
Gagnef Samrådsyttrande 2011-09-05
Hedemora ÖP 2016-04-29
Leksand ÖP 2014-06-09
Ludvika ÖP 2013-08-26
Malung-Sälen TÖP 2013-10-27
Mora TÖP 2014-12-29
Orsa Arbete med ÖP pågår. Samråd genomfört.
Rättvik Arbete med ÖP pågår
Smedjebacken TÖP 2011-02-21
Säter ÖP 2013-06-13
Vansbro TÖP 2011-10-03
Älvdalen Arbete med ÖP pågår

Rättsfall
Mark- och miljööverdomstolen dom 2016-11-25 Mål nr M 179216
Mark- och miljööverdomstolen anser att det är möjligt att ha en
mycket övergripande redovisning i ÖP och sedan i varje ärende
visa att varje område fyller kraven på ett LIS-område.
Läs domen och jämför med Översiktsplan FalunBorlänge antagen
av kommunfullmäktige i Falun 2014-06-12 och i Borlänge 201406-17. Översiktsplanen finns på kommunernas webbplats. LIS
beskrivs på sid 62-65 och framgår av plankarta i liten skala.

Nya domar

Nya bostäder inom strandskydd nära Tbanan

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Svea%2
0HR%20P%206876-15%20Dom.pdf

• Kommunen antar en detaljplan för 6-700 lägenheter, vilka placeras
mellan 60 och 180 meter från Råstasjön. Marken är till stor del grusad,
och har använts för upplag mm. Projektet utgör en del av kommunens
åtagande att bygga 4500 nya lägenheter i anslutning till den nya
tunnelbanegren, där kommunen ska få två stationer. Planförslaget har
mötts av protester (550 yttranden och 16 000 namnunderskrifter), pga
Råstasjöns natur- och rekreationsvärden. Antalet bostäder har minskats
med nästan 2/3 under planprocessen. Planen har bedömts innebära
betydande miljöpåverkan, MKB finns. Som särskilda skäl anges dels
angeläget allmänt intresse, dels att området redan är ianspråktaget.
Motiven utvecklas på 3 sidor i PB.

https://www.solna.se/Global/Utbildning%20och%20test/Arenastaden/Planbeskrivning%20f
%C3%B6r%20del%20av%20Arenstaden_antagande%20140514_slutgiltig_inkl_bilagor.pdf

• Länsstyrelsen överprövar inte beslutet att anta detaljplanen.
• Antagandet av planen överklagas av Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Hyresgästföreningen, Nätverket Rädda Råstasjön, en
bostadsrättsförening och 23 enskilda. Länsstyrelsen avvisar alla utom de
tre första. De ej avvisade avslås.

• MMD gör samma bedömning som länsstyrelsen. Strandskyddsfrågan
nämns inte i MMDs domskäl, som i stället handlar om mark-, luft- och
vattenföroreningar, påverkan på naturvärden etc.
• MÖD upphäver antagandet av planen, helt pga strandskyddsfrågan, och
konstaterar först att området kan inte anses som redan ianspråk-taget.
Att bygga 6-700 bostäderna kan anses som ett angeläget allmänt
intresse, men kommunen har inte i tillräcklig omfattning utrett om om
det går att bygga bostäder utanför området, vare sig inom
influensområde för tunnelbanan eller inom kommunen i övrigt.
Kommunen har inte heller redovisat någon alternativ utformning av
planen, där bostäder byggs samtidigt som strandskyddsintresset
tillgodoses. Vidare hänvisar MÖD till strandskyddspropositionen 2009 där
det framgår att tillämpningen ska skärpas, särskilt i de delar av landet
där stränderna redan har exploaterats i hög grad och det finns ett starkt
tryck på ytterligare byggnation utmed stränderna.

• MÖD framhåller att det får anses vara av vikt för rättstillämpningen att
målet prövas av Högsta domstolen. MÖD tillåter därför (enligt Lag om
mark- och miljödomstolar 5:5) att målet överklagas.
• Kommunen, som inte är enig politiskt om ärendet, beslutar att inte
överklaga.

Ny skola inom strandskydd i Stockholm

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/P8109-15.pdf

• Kommunen antar en detaljplan för en ny skola inom strandskydd
från sjön Trekanten. Som särskilda skäl anges i planbeskrivningen
att området redan är ianspråktaget (marken har fram till 1980
använts för industri), strandlinjen hålls fri (30-40 m passage),
behovet av skollokaler samt att alternativa platser har utretts,
utan att lämplig plats hittats. ”Alternativa platser för en ny skola har studerats
under planprocessen. Det finns inte någon annan oexploaterad naturmark kvar att
markanvisa som rymmer en ny treparallellig skola i lämpligt läge. Blommenbergsskolan
bedöms inte lämplig för utbyggnad p g a läget under Essingeleden. Befintliga fastigheter
i närområdet har prövats utan att finna någon lämplig fastighet i ett godtagbart läge,
som kan inrymma den nya skolan. Lövenholmenområdet är f n stört av Cementas
verksamhet både avseende buller och trafik.”

• Länsstyrelsen överprövar inte beslutet att anta detaljplanen.
• Kommunens antagandebeslut överklagas av sju olika närboende
samt Naturskyddsföreningen. Föreningen fokuserar på
strandskyddet, medan de övriga nämner det i förbigående och i
stället fokuserar på att de förlorar grönområde och utsikt samt
drabbas av oväsen. Flera klagande, inklusive
Naturskyddsföreningen, avvisas av formella skäl (hos såväl
länsstyrelsen som MMD). De ej avvisade avslås av länsstyrelsen.

• Även MMD avslår de kvarståendes överklaganden. MMD konstaterar att
en ny skola i samband med tätortsutveckling är ett angeläget allmänt
intresse enligt MB 7:18c, punkt 5. Vidare har kommunen i tillräcklig
omfattning utrett möjligheten att tillgodose behovet av en skola utanför
det strandskyddade området. Det saknas anledning att ifrågasätta
kommunens bedömning, att det inte varit möjligt att lokalisera skolan på
en annan plats i ett rimligt närområde.
MMD bedömer att
strandskyddsvärdena är höga, utifrån både syftet att trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strand-området och
syftet att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, men att intresset
av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger
tyngre.

• MÖD upphäver antagandebeslutet av detaljplanen.
MÖD instämmer i att behovet av ny skola är ett angeläget allmänt
intresse enligt MB 7:18c, punkt 5. MÖD bedömer dock att den utredning,
som kommunen har presenterat i målet, inte ger stöd för att det skulle
saknas möjligheter att anordna skolplatser utanför strandskyddat
område. Den bristfälliga utredningen, i förening med den restriktiva
tillämpning av strandskyddsbestämmelserna som gäller, samt områdets
särskilda värden, innebär sammantaget att förutsättningar att upphäva
strandskyddet med stöd av MB 7:18c, punkt 5, saknas. Några andra skäl
att upphäva strandskyddet har inte framkommit.
Slutligen framhåller MÖD att det får anses vara av vikt för rättstillämpningen att målet prövas av Högsta domstolen. MÖD tillåter därför
(enligt Lag om mark- och miljödomstolar 5:5) att målet överklagas.

• Kommunen begär prövningstillstånd hos
Högsta domstolen, men får inte det.
Länk till handlingar i ärendet:

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaendeplanarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=201214741&docview=1

Strandskyddsprövning
utifrån ”femte skälet”
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller
dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som
upphävandet eller dispensen avser
........

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området,

OBS skillnad PBL – MB
I PBL handlar det mesta om avvägning mellan motstående
intressen.
Strandskyddsbestämmelserna består i stället av ett antal
separata villkor, som alla ska vara uppfyllda.
Följ gärna systematiken i lagen (PBL 4:17 + MB 7:18 c, punkt
5), så är det lättast för er själva och alla andra att pricka av att
samtliga villkor är uppfyllda.
OBS att det inte är ett argument att något beslutats i ÖP eller
avtal – däremot kan förstås motiveringarna i ÖP:n eller avtalet
återanvändas.

Frågor om LIS och Skäl 5 i planer?

Skriv in i chatten

Statistik 2017
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Överprövade dispenser
• Medelvärde i hela landet 2016 är att 11% överprövas
• I Dalarna 2017 överprövas 8%
• Helt eller delvis upphävda medelvärde för hela landet 2016,
49%
• Helt eller delvis upphävda Dalarna 2017, 39%

6

Åtgärder där dispens
upphävts

Av 33 överprövade
upphävdes 13 beslut
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Vad har dispens beviljats för under 2017
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Totalt antal åtgärder 2017 = 536
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Nyetablering bryggor, 16 st
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Övrigt under 2017
• 5 beslut av Länsstyrelsen, med ursprung i kommunalt beslut,
har överklagats till MMD 3 fastställdes, 1 ingen klagorätt, 1 inte klart
• Kommunerna har tagit 13 tillsynsbeslut
• Länsstyrelsen har tagit 21 beslut om att upphäva
strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag

Beslut om komplementbyggnader
Förbuden i 7 kap 15 § ska
inte gälla
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
Förtydligande: Finns ingen tomtplatsavgränsning
sedan tidigare gäller enbart första punkten

Illustratör Ulrika Åkerlund, Boverket

Beslut om dispens
- Motivering
- Villkor

Johanna Jansson

Motivering av beslut
Förvaltningslagen (1986:223)
Motivering av beslut
20 § Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall
innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser
myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock
utelämnas helt eller delvis
1. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon
annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen,
Samverkan mellan myndigheter
6 § Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom
ramen för den egna verksamheten.

Motivering vid bryggor
Särskilt skäl 3
Dispensen avser ett område som behövs för en anläggning som
för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området.
Hur avgöra om detta särskilda skäl uppfylls? Prop. 2008/09:119
(sid 105) & Naturvårdsverkets handbok 2009:4 (sid 56)
Motivering
Beskriv behovet av bryggan, varför inte behovet kan tillgodoses
utanför området och den avvägning ni gjort mellan behovet av
bryggan och dess påverkan på strandskyddets syften.

Motivering i LIS-områden
• LIS-planer kan se olika ut – det finns nu praxis på att LISplaner kan vara översiktliga
• Om LIS-planen inte innehåller redogörelser för hur kriterierna
för LIS är uppfyllda behövs det istället i varje enskilt
dispensärende.
- Hur området är lämpligt för utveckling
av landsbygden
- Hur utvecklingen inom området är tänkt
att ske
- Vilken inverkan den tänkta utvecklingen
har på strandskyddets syften

Villkor i beslut om dispens
För att säkra att påverkan från den tillåtna åtgärden motverkas
eller begränsas så långt det är möjligt.
Exempel:
- staket, mur eller häck mellan tomtplatsen och
strandskyddsområdet i övrigt
- storlek på en brygga
- att bryggan inte får förses med skyltar eller andra
anordningar som privatiserar
- att båthuset inte får förses med fönster eller inredas
för annat ändamål

Frågor om statistik 2017, komplementbyggnader,
motivering och villkor?
Skriv in i chatten

2017-06-15 M 6607-16
Tomtplatsavgränsning/hemfridszon

2017-06-02 mål nr M 8417-16
Dispens nekad trots tomtplatsutvidgning av hemfridszon

2017-06-14, mål nr M 9217-16
brygga i närhet av inrett båthus

2017-03-16, mål nr M 11210-16
särskilda skäl för brygga, tillfartsväg,
uppställningsyta

2017-02-03 Mål nr 7801-16
Tillämpligt särskilt skäl & ”förenligt
med strandskyddets syften”Båda ska vara uppfyllda!

2017-08-16, mål nr M 10315-16
bostadshus, fråga om bilväg är avskiljande

Frågor om praxis?
Skriv in i chatten

