
Länsstyrelsens roll – därför 
överprövar vi dispenser och 

planer

Rickard Malteskog och Lena Baggens 



Varför överprövar länsstyrelsen 
kommunala beslut om dispens

Regler om statlig kontroll av vissa kommunala beslut finner man 
i 19:3 a och b §§ miljöbalken (1998:808), MB



Historisk tillbakablick

• Redan på 1940-talet infördes i dåvarande byggnadslagen 
bestämmelser som gav länsstyrelsen möjlighet att förbjuda 
bebyggelse inom vissa områden utanför stads- och 
byggnadsplan.

• Bakgrunden till lagstiftningen var att tillgängligheten till 
stränderna på sina håll höll på att försvinna på grund av den 
allt mer omfattande strandnära byggnationen.

• 1950 tillkom en provisorisk strandlag som följdes av 1952 års 
strandlag vilken ersattes av naturvårdslagen 1964:822.



Reglerna gällande strandskydd skärps

• Fram till 1975 innebar reglerna att länsstyrelsen utsåg 
områden där strandskydd skulle gälla i syfte att åt 
allmänheten trygga tillgången till platser för bad och 
friluftsliv. 

• Inom sådana områden gällde tillståndsplikt för vissa åtgärder.
• Befintlig lagstiftning kunde inte hejda den omfattande 

expansion av bl.a. fritidsbebyggelse under 1960-talet och 
början på 1970-talet

• Det ledde till att strandskyddet skärptes 1975 genom 
ändringar i naturvårdslagen. 

• Ett generellt förbud infördes mot att bebygga stränderna, 
kopplat till en möjlighet att ansöka om dispens från förbudet.



Miljöbalken

• Miljöbalken tillkom 1999
• Naturvårdslagens bestämmelser om strandskydd överfördes 

till miljöbalken.
• Först 2009 genomfördes en större reform av 

strandskyddsreglerna



2009 års reform

• Lättnader infördes i strandskyddet för att främja utvecklingen 
av landsbygdsområden med god tillgång till stränder

• Begränsa nybyggnation i övriga delar av landet genom 
tydligare och stärkta regler och en fortsatt restriktiv 
tillämpning.

• I och med 2009 års reform regleras det utförligt i MB om vad 
som kan utgöra särskilt skäl för strandskyddsdispens. 

• Tidigare hade det reglerats genom praxis och uttalande i 
förarbeten. 

• Regler om LIS infördes också. 



Länsstyrelsen tar över ansvaret tar 
över huvudansvaret • Före 2009 års reform och lagändring i MB hade 

Naturvårdsverket ansvar för kontroll och överprövning av 
kommunala dispensbeslut.

• Länsstyrelserna fick upphäva strandskyddet i vissa specifika 
områden.

• Efter lagändringen har länsstyrelserna tagit över 
Naturvårdsverkets uppgifter om rätt att överpröva kommunala 
beslut i dispensärenden. 

• Som skäl till ändringen angavs i förarbetena bl.a. att 
Naturvårdsverket överklagat ett begränsat antal dispenser 
vilket bidragit till att praxis inte utvecklats tillräckligt. 

• Vidare angavs att Naturvårdsverket har begränsade resurser 
att granska tusentals strandskyddsbeslut årligen och att 
länsstyrelserna har bättre förutsättning att bedöma ärendena 
utifrån lokala och regionala förhållanden.   



Länsstyrelsens granskning och 
överprövning av kommunala beslut 

• Länsstyrelsen prövar överklaganden av beslut i 
strandskyddsdispensärenden där kommunen är första 
prövningsinstans.

• Länsstyrelsen har en granskningsfunktion av kommunala 
strandskyddsdispenser.

• Länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas detaljplanering.
• Länsstyrelsen granskar kommunens förslag till ny eller ändrad 

översiktsplan, och därmed bl.a. kommunens utpekande av LIS-
områden i planen.  



Varför behöver stränderna 
skyddas?

• Skyddet av stränderna är en nationell angelägenhet för att 
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och för att 
bevara goda livsvillkor för växter och djur.

• Orörda stränder är även lokalt och regionalt av stor betydelse.
• Det är av största vikt att strandskyddet utformas på ett sätt 

som tillvaratar behoven i dag samtidigt som det tillgodoser en 
långsiktigt hållbar förvaltning av strandområdena i syfte att 
bevara dem för kommande generationer.

• Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att 
utgångspunkten är att strandskyddet generellt har företräde, 
vilket innebär att andra allmänna intressen och enskilda 
intressen i normalfallet får vika.
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