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Kan man få bygga trots förbud?

• I vissa fall kan man få bygga
– särskilda skäl : sex olika punkter 
– finns LIS-plan: två ytterligare särskilda skäl
– motverkas syftet med strandskyddet?

I vissa fall kan strandskyddet upphävas

1. Ianspråktaget
2. Väl avskilt
3. För funktion måste ligga 

vid vattnet
4. Utvidga verksamhet
5. Angeläget allmänt intresse
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

5:e skälet angeläget allmänt intresse
• Ju tydligare motivering enligt lagstiftningen ger större chans 

att kunna använda detta särskilda skäl

Landsbygdsutveckling i strandnära läge LIS
• Ju tydligare och mer genomarbetad LIS-plan desto större 

möjlighet att få exploatera vid viss plats



Det ska finnas ett särskilt skäl, i detta fall 
MB 7:18c punkt 5

För att kunna använda detta särskilda skäl, ska ni visa 
att exploateringen utgör ett angeläget allmänt intresse 
OCH att detta intresse inte kan tillgodoses utanför 
området.

− Att det inte kan tillgodoses utanför området innebär 
både att en annan lokalisering vore orimlig OCH att 
en annan detaljutformning (som innebär att man 
håller sig mer än 100 m från stranden) vore 
orimlig.



Intresset av att ta området i anspråk på 
det sätt som avses med planen ska väga 
tyngre än strandskyddsintresset.

För att göra denna vägning måste först strandskyddsintresset 
på den aktuella platsen utredas och beskrivas.

− Strandskyddsintresset består av allmänhetens friluftsliv 
OCH växt- och djurlivet. 

− Naturvärdesinventering behöver göras av en sakkunnig.
− Allmänhetens friluftsliv kan planförfattaren utreda genom 

att titta efter stigar, kojor, grillplatser eller andra tecken 
på mänsklig närvaro, samt fråga personer med 
lokalkännedom.



Motivering för upphävande av 
strandskydd i detaljplaner utifrån femte 
skälet (MB 7:18 c, punkt 5)

• Hänvisa inte bara till ett tidigare ställningstagande i ÖP, avtal, 
planbesked eller liknande. Det har inget värde i en 
strandskyddsprövning.

• En strandskyddsprövning är inte en avvägning, där allt som 
talar för en exploatering vägs mot allt som talar emot.

• Det handlar om ett antal separata villkor, som alla ska vara 
uppfyllda. 

• Följ systematiken i lagen (PBL 4:17 + MB 7:18 c, punkt 5), så 
är det lättast att pricka av att samtliga villkor är uppfyllda.



 PBL 4:17  

Särskilt skäl:  MB 7:18c, p 5 
Ett angeläget allmänt intresse,  
som inte kan tillgodoses utanför området 

Intresset av att ta området i anspråk  
på det sätt som avses med planen 
väger tyngre än strandskyddsintresset. 
 

Motiv för att det  
är ett angeläget 
allmänt intresse. 
(T ex bostadsbrist  
generellt/lokalt,  
brist på bostäder  
av viss typ, behov  
större underlag 
för service, behov 
av ny byggnad för 
service.....) Obs 
att det behövs ett 
antal  bostäder 
för att det ska 
klassas som ett 
allmänt intresse. 

Motiv för att det är 
omöjligt eller i vart fall 
orimligt att tillgodose 
behovet utanför område 
med strandskydd. 

Annan lokalisering? 
Har alternativa platser 
diskuterats i ärendet?  
Redovisa i så fall dessa.  
Är denna plats självklar? 
Beskriv vilka unika  
egenskaper den har. 

Annan utformning/  
placering på platsen? 
Kan marken inom DP 
(grönytor – kvarter) 
omdisponeras? 
Kan bostäderna 
trängas ihop (högre 
hus, mindre tomter)? 
 

Sammanfattning 
av naturvärdes- 
inventering 

Sammanfattning 
av hur allmänheten 
använder området 

Redovisning av ev hänsyn 
som tagits till detta vid 
utformning av planen 

Motivering av varför exploateringen 
inom strandskyddsområdet väger 
tyngre än strandskyddsintresset. 

Systematik för motiv (PBL 4:17)



PBL 4:17

Särskilt skäl:  MB 7:18c, p 5
Ett angeläget allmänt intresse, som inte 
kan tillgodoses utanför området

Intresset av att ta området i anspråk på 
det sätt som avses med planen väger 
tyngre än strandskyddsintresset.



Angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området

Motiv för att det är ett angeläget
allmänt intresse.
T ex 
• bostadsbrist generellt/lokalt, 
• brist på bostäder av viss typ, 
• behov större underlag för service, 
• behov av ny byggnad för service 
• Det behövs ett antal  bostäder för att det 

ska klassas som ett allmänt intresse.



Motiv för att det är
omöjligt eller orimligt 
att tillgodose behovet 

utanför område med strandskydd.

Annan lokalisering?
• Har alternativa platser 

diskuterats i ärendet? Redovisa i 
så fall dessa. 

• Är denna plats självklar?
• Beskriv vilka unika egenskaper  

den har.

Annan utformning/placering 
på platsen?
• Kan marken inom DP (grönytor/ 

kvarter) omdisponeras?
• Kan bostäderna trängas ihop 

(högre hus, mindre tomter)?



Intresset av att ta området i anspråk 
på det sätt som avses med planen

väger tyngre än strandskyddsintresset

Sammanfattning
av hur allmänheten
använder området

Sammanfattning
av naturvärdes-

inventering

Redovisning av ev. hänsyn som tagits 
till detta vid utformning av planen

Motivering av varför exploateringen inom 
strandskyddsområdet väger tyngre än 
strandskyddsintresset.



Sammanfattande avvägning av motiven



Exempel



Exempel på motivering
Angeläget allmänt intresse



Exempel motivering
Inte möjligt att tillgodose utanför 
området

• Hinder att förtäta andra delar
• Intressekonflikter ex. kulturmiljö, 
riksintressen

• Översvämningsrisker
• Jordbruksmark





Exempel motivering
Hinder att placera bostäderna 
annorlunda på platsen

• Förkastade alternativ 
• Natur- och rekreationsvärden
• Topografi
• Försörjningssystem (VA mm) och 
kostnader för dessa

• Färre antal bostäder, vilket gör att hela 
projektet läggs ner





Exempel slutlig avvägning



Utdrag ur motivering MÖD 2017:62
Dp för bostäder

”Byggandet av nya bostäder kan inte generellt anses utgöra ett sådant angeläget allmänt 
intresse som avses i 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken. Enligt motiven till 
bestämmelsen är en kommuns behov av tätortsutveckling ett exempel på en åtgärd som 
kan utgöra ett allmänt intresse. I detta fall är det inte fråga om tätortsutveckling utan ett 
fåtal lyxiga bostäder. Byggnationen botar inte heller någon gällande bostadsbrist, tvärtom 
pågår en byggboom i Skellefteå. Inte heller möter den en generell efterfrågan då 
Skellefteå kommun växte med sju invånare 2015. För att intresset ska vara angeläget bör 
enligt motiven den planerade åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället. Det synes inte 
finnas några samhälleliga vinster med att bygga ett fåtal dyrare bostäder. Det ska 
dessutom vara fråga om ett angeläget allmänt intresse och inte bara ett allmänt intresse. 
Så få bostäder kan inte anses uppfylla kravet på angeläget. För att särskilda skäl enligt 
bestämmelsen ska anses föreligga krävs därtill att intresset av att bygga bostäder inte kan 
tillgodoses utanför området. Om åtgärden kan lokaliseras utanför detta område ska i så 
fall den lokaliseringen väljas (prop. 2008/09:119 s. 106). Kommunen har inte presenterat 
några argument varför detta intresse inte kan tillgodoses utanför området. Enligt gällande 
praxis måste det med hänsyn till den restriktiva tillämpningen av 
strandskyddsbestämmelserna ställas vissa krav på den utredning som kommunen lägger 
fram. Kommunens argumentation i planbeskrivningen uppfyller inte dessa krav på 
utredning. Det finns alternativa placeringar inom Anderstorp som kommunen själva pekat 
ut i översiktsplanen. Att det finns privat mark där ägarna ”ännu inte visat sig intresserade 
av exploatering” är inte ett bärande skäl till varför det inte går att bygga på annan plats.
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