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Halmstads kommun - Samrådsredogörelse 

Totalt har 22 instanser lämnat in synpunkter på remissen från 2014-07-07. Synpunkterna har sammanfattats och redovisas nedan 

tillsammans med Länsstyrelsens bedömning.  

 

Avsändare, 
fastighet 

Inkomna synpunkter Länsstyrelsens kommentarer 

Trafikverket Trafikverket har inget att invända mot 

föreslagna gränser för strandskydd i ovan 

nämnda kommuner. Utgångspunkten för 

Trafikverket är att strandskyddsbestämmelserna 

inte ska leda till administrativt arbete för både 

Länsstyrelsen och Trafikverket om detta inte i 

praktiken leder till att utpekade områdens 

tillgänglighet och naturvärden erhåller ett bättre 

skydd. 

Länsstyrelsen har haft som en av målsättningarna 

med arbetet att utvidgat strandskydd bara ska 

finnas på platser där det behövs för att säkerställa 

något av strandskyddets syften. Skyldighet att söka 

dispens kommer bara att finnas inom sådana 

områden. 

Trottabergs 

Samhällsförening 

Trottaberg s:10 

Förslaget strider mot FÖP för Tylösand, 

Frösakull, Sandhamn antagen 2009-04-23. 

Föreningen redovisar ett förslag till avgränsning 

på bifogad karta som möjliggör bildande av 

tomter enligt FÖP. Vid Ormastensområdet vill 

föreningen att bebyggelsen ska kunna förtätas, 

varför en justering av gränsen föreslås även här.  

Länsstyrelsen har justerat gränsen för det utvidgade 

strandskyddet vid Sandhamn så att den 

överensstämmer med FÖP. Länsstyrelsen gör ingen 

förändring vid Ormastensområdet. Frågan om 

upphävande av strandskyddet får prövas när 

kommunen beslutar att ta fram en detaljplan för ny 

bebyggelse på platsen. 

 

Region Halland Region Halland avstår från att yttra sig på 

remissen om strandskyddet. 

Länsstyrelsen noterar remissvaret. 
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Sten Ekeroth, 

Lillared 1:13 

Utvidgat strandskydd kommer enligt förslaget 

att innefatta Ekeroths tomt som helt saknar 

betydelse för det rörliga friluftslivet och för 

växt- och djurlivet.  Därför motsätter han sig 

bestämt förslaget i denna del. 

Synpunkterna föranleder inga åtgärder. Ägare till 

tomter som är större än 2000 m
2
 kommer även 

fortsättningsvis att få söka dispens för 

nybyggnation vilket har varit fallet sedan 1966 vid 

Simlången. Fastigheten Lillared 1:13 omfattas av 

riksintresse för både naturvård och friluftsliv enligt 

3 kap. 6 § Miljöbalken. 

Christina 

Larsson, 

Lillemor 

Bengtsson, 

Särdal 5:12 

 

Markägarna anser att strandskydd endast ska 

råda till 100 meter eftersom det inte är befogat 

att utvidga strandskyddet och för att det 

inskränker användningen av betesmarken. 

Utvidgat strandskydd om 300 meter från stranden 

har gällt i området sedan 1952. Enligt miljöbalken 

gäller förbuden i strandskyddsområde inte åtgärder 

om de behövs för jordbruket, fisket eller 

skogsbruket om de inte avser byggnad för 

bostadsändamål. Enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken är 

kustområdet i Halland av riksintresse för bl.a. det 

rörliga friluftslivet. Fastigheten omfattas också av 

riksintresse för både naturvård och friluftsliv enligt 

3 kap. 6 § Miljöbalken. 

Fortifikations-

verket 

Villshärad 10:10 

Generellt anser Fortifikationsverket att utvidgat 

strandskydd har ett berättigande där det finns 

skäl för det.  

På Fortifikationsverkets fastighet bedrivs 

markanvändningen baserad på totalförsvarets 

behov som övnings- och skjutfält. Allemänheten 

har här inte tillgång till stranden på grund av 

den risk det innebär att vistas inom området. 

Naturskyddet är tillgodosett genom att området 

där det finns värden är ett Natura 2000-område. 

Området är av riksintresse för totalförsvaret 

vilket enligt miljöbalken innebär att 

försvarsintresset ska ges företräde framför andra 

intressen inom området.  

Länsstyrelsen bedömer att utvidgat strandskydd 

inte längre ska gälla inom övnings- och 

skjutfältsområdet dels på grund av att det redan 

idag är skyddat enligt Natura 2000-lagstiftningen, 

dels eftersom allmänheten inte har tillträde till 

området samt också utifrån vad som gäller för 

områden av riksintresse för totalförsvaret i 3 kap. 

9-10 §§ Miljöbalken. 

Länsstyrelsen i 

Kronobergs län 
Länsstyrelsen i Kronobergs län tillstyrker att 

det blir ett utvidgat strandskydd om 200 m upp 

på land vid sjöarna Bolmen och Unnen på de 

sträckor som är i Hallands län. 

 

Länsstyrelsen i Hallands län anser att 

samordning enligt Naturvårdsverkets 

rekommendationer av strandskydd mellan länen, 

vid kusten och sjöar som sträcker sig över 

länsgränser, är en viktig fråga. Under arbetets 
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Länsstyrelsen meddelar att de själva beslutat 

om 100 m strandskydd ut i vattnet och 

betraktar detta som tillräckligt. De eftersträvar 

också en harmonisering av strandskyddet i 

sjöar med mellan länen Halland och 

Kronoberg. 

 

 

gång har länsstyrelserna haft en återkommande 

diskussion om hur strandskyddet ska utformas. 

Samordning mellan länen har eftersträvats i stor 

utsträckning och samsyn har i de flesta fall 

uppnåtts för utvidgat strandskydd på land. I 

vissa fall har länsstyrelserna bedömt att det finns 

skyddsbehov kring en sjö, men på grund av 

skillnader i strändernas karaktär har resultatet 

landat i olika grader av utvidgning. Olika 

prioriteringar och olika synsätt i vissa frågor har 

inte gått att undvika.  

Anders och 

Gerhard 

Wennerholm, 

Särdal 17:1 

På Wennerholms fastighet odlas 

jordbruksgrödor. Det finns en risk att det i 

framtiden kan bli restriktioner mot odling av 

nuvarande slag om strandskyddet ska fortsätta 

att gälla vilket även kan drabba betesmarken då 

intresset för arrendering minskar.  

Om utvidgat strandskydd ska råda kan 

allmänheten tolka det som att odlingarna är fria 

att beträda vilket skulle innebära att fortsatt 

odling är omöjlig. Man har redan problem med 

det rörliga friluftslivet när grindar inte stängs 

etc. På den egna fastigheten (och 

grannfastigheten) bör åtminstone den odlade 

marken undantas från strandskydd varvid 

strandskyddets syften ändå uppfylls med råge. 

Enligt strandskyddslagstiftningen och dess 

förarbeten finns inga sådana hinder eller hot mot 

jordbruk eller betesdrift som beskrivs i remissvaret.  

Allemansrätten påverkas inte av om ett område är 

strandskyddat eller inte. Åkermark får beträdas 

enligt allemansrätten då den inte har växande eller 

stående gröda. 

Enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken är kustområdet i 

Halland av riksintresse för bl.a. det rörliga 

friluftslivet. Fastigheten ingår också i områden av 

riksintresse för både naturvård och friluftsliv enligt 

3 kap. 6 § Miljöbalken. 

Havs- och 

Vattenmyndighe

ten 

Havs- och Vattenmyndigheten avstår från att 

lämna yttrande över förslaget till nya gränser för 

strandskyddet. 

Länsstyrelsen noterar remissvaret. 

Hallands 

Hembygdsråd 

Halmstads hembygdskrets har yttrat sig för 

Hallands Hembygdsråds räkning och har inga 

invändningar mot förslaget. 

Länsstyrelsen noterar remissvaret. 
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Försvarsmakten 

Högkvarteret 

Beskrivningarna i förslaget bör kompletteras 

med uppgift om att Ringenäs övnings- och 

skjutfält är av riksintresse för totalförsvaret. 

Allmänheten har inte rätt at beträda skjutfältet. 

Naturskyddet är väl tillgodosett genom Natura 

2000. Utvidgat strandskydd bedöms olämpligt 

på fastigheten med hänsyn till den verksamhet 

som bedrivs där. 

Länsstyrelsen bedömer att utvidgat strandskydd 

inte längre ska gälla inom övnings- och 

skjutfältsområdet dels på grund av att det redan 

idag är skyddat enligt Natura 2000-lagstiftningen, 

dels eftersom allmänheten inte har tillträde till 

området samt också utifrån vad som gäller för 

områden av riksintresse för totalförsvaret i 3 kap. 

9-10 §§ Miljöbalken. 

Halmstads 

Naturskydds-

förening 

Föreningen anser att strandskydd är en mycket 

viktig del i bevarandet av strandnära miljöer, för 

att förhindra skador på biologisk mångfald 

Tillgängligheten är viktig för att allmänheten 

ska kunna uppleva naturen. Föreningen har 

inget att invända mot förslaget. 

Länsstyrelsen noterar remissvaret. 

STF Södra 

Halland 

Föreningen anser att det är viktigt med områden 

som är tillgängliga för friluftsliv och där 

biologisk mångfald kan bevaras. På senare år 

har man upptäckt naturreservaten och varje år 

ordnas några av föreningens aktiviteter där. Med 

ökad kunskap skapas ett större engagemang för 

bevarande av känsliga arter. Längs kuster och 

vid flera av insjöarna finns unika 

bevarandemiljöer. Med beaktande av 

ovanstående bifaller föreningen förslagen i 

remissen. 

Länsstyrelsen noterar remissvaret. 
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Kåre Ström, 

Breared 2:20 

Om man väljer att inte utvidga strandskyddet på 

små bebyggda tomter bör man även undanta 

motsvarande areal på alla tomter som omfattas 

av strandskydd i rättvisans namn. Tomter på 

3000 m
2
 eller 30 000 ska rimligen inte belastas 

med större restriktivitet än tomter mindre än 

2000 m
2
. Det innebär en restriktivitet vid 

åtgärder för drift, skötselunderhåll och normalt 

boende. Vid Simlångssjöarna bör det även 

utredas om det finns motiv att utvidga 

strandskyddet utanför naturreservaten. 

Strandskyddet slår olika på olika fastigheter och 

det är även uppenbart bristfälligt på några 

ställen. Det är märkligt att tomter på norrsidan 

av Brearedssjön helt saknar strandskydd. Där 

finns det uppenbart starka motiv för 

strandskydd. 

Länsstyrelsen har valt att undanta små, bebyggda 

tomter (maximalt 2000m
2
), från strandskyddet, 

eftersom en bedömning har gjorts att den 

exploatering som sker på dessa tomter inte 

påverkar allmänhetens tillträde till strandområdet.  

Förbuden i strandskyddslagstiftningen gäller inte 

sådana åtgärder som drift och underhåll av 

byggnader och anläggningar eller normalt boende.  

Länsstyrelsen har i detta arbete endast sett över de 

områden som sedan tidigare har utvidgat 

strandskydd. Att delar av Brearedssjöns nordsida 

inte har strandskydd enligt kartorna förklaras av att 

marken är detaljplanerad sedan 1957 varför 

strandskydd inte gäller där.  
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Sportfiskarna Sportfiskarna anser att en utvidgning av 

strandskyddet utanför kustlinjen är positivt för 

den biologiska mångfalden och friluftslivet. 

Områden som ligger vid en kommun- eller 

länsgräns bör ha samma regler på bägge sidor 

gränsen. Kommunernas exploateringsintressen 

får aldrig väga tyngre än skyddet av biologisk 

mångfald och allmänhetens tillgång till 

friluftsliv. Att lätta på strandskyddet för små 

tomter kommer sannolikt innebära att 

bostadsbyggandet och exploateringen ökar på 

strandnära områden tack vare att 

dispensförfarandet försvinner. På samma sätt 

kan en tomt omfattas av krav på dispens från 

bestämmelserna i ett strandskyddsområde, 

samtidigt som granntomten inte omfattas av 

samma regelverk (7 kap. 16§ MB). Ett beslut att 

lätta på strandskyddet för små tomter bör därför 

övervägas väldigt noga. 

Där höga värden för djur- och växtlivet eller friluftslivet 

inte kan tryggas på lång sikt utan att ett utvidgat 

strandskydd bibehålls beslutar Länsstyrelsen att utvidgat 

strandskydd ska fortsätta att gälla. Samtidigt är det 

Länsstyrelsens uppdrag att identifiera sådana områden 

som inte bidrar nämnvärt till strandskyddets syften. 

Länsstyrelsens beslutar därför att det utvidgade 

strandskyddet ska upphävas i ett antal strandområden. 

Dit hör bland annat områden med bebyggelsegrupper, 

små bebyggda fastigheter samt hamn- och industrimark. 

Till de strandområden där det utvidgade strandskyddet 

upphävs hör också flertalet områden för 

landsbygdsutveckling (LIS-områden), som kommunerna 

tidigare har pekat ut.  

 

Länsstyrelsen har valt att undanta små, bebyggda 

tomter (maximalt 2000m
2
), från strandskyddet, 

eftersom en bedömning har gjorts att den 

exploatering som sker på dessa tomter inte påverkar 

allmänhetens tillträde till strandområdet. I en 

skälighetsavvägning mellan enskilda och allmänna 

intressen finner Länsstyrelsen att det är motiverat att 

undanta små, bebyggda tomter. 

Familjen Roland 

Petersson, 

Breared 2:33 

Angående LIS-områdena i centrala 

Simlångsdalen, och då Backenområdet i 

synnerhet framför familjen: 

Familjen Petersson är bekymrade över att både 

det generella och det utvidgade strandskyddet 

tas bort i centrala delar av Simlångsdalen, vilket 

inte överensstämmer med länsstyrelsens egen 

beskrivning av arbetsmetoden som lyder: ”…det 

generella strandskyddet är inte föremål för 

granskning och fortsätter att gälla som vanligt”. 

Familjen påpekar att länsstyrelsen år 2011 

avslog kommunens begäran om att 

strandskyddet skulle upphävas för byggnation 

inom detaljplan för Breared 2:15. Länsstyrelsens 

Enligt lagstiftningen gäller strandskydd efter den 

31 december 2014 inom ett utvidgat 

strandskyddsområde endast om utvidgningen har 

beslutats med stöd av 7 kap. 14 § i dess nya 

lydelse. Länsstyrelsen har nu på uppdrag av 

regeringen sett över var det utvidgade 

strandskyddet ska gälla efter årsskiftet. Det aktuella 

beslutet påverkar inte det generella strandskyddet.  

Detaljplanerna vid Brearedssjöns strand är 

fastställda före 1975 och strandskydd har aldrig 

gällt där. Strandskyddet kommer dock att inträda 

när detaljplanerna ersätts av nya, vilket var aktuellt 

när regeringen 2010 överprövade länsstyrelsens 

beslut om att inte upphäva strandskyddet för 

byggnationer inom den planerade detaljplanen vid 
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har ändrat ståndpunkt och går kommunen till 

mötes dels tidigare i år genom att acceptera LIS-

områdena och dels genom beslutet där 

strandskyddet upphävs i LIS-områdena. 

Sjöarna som är natura 2000-område på grund av 

sin vattenkvalitet och laxstam och därtill av 

riksintresse för friluftslivet och naturvården och 

deras värden får inte förstöras. 

På grund av att behandling av LIS-områden är 

ny mark för myndigheter och att det i detta fallet 

är uppenbart att LIS används som ett sätt att 

komma runt beslut fattade av Länsstyrelsen och 

regeringen 2011/12 yrkas på att i ärendet 

opartiskt tredje person gör en laglighetsprövning 

av att utse och godkänna LIS och ta bort 

strandskyddet för ett område som är klassat som 

Natura 2000 och som så sent som för några få år 

sedan redan fattats beslut om i fråga om hur 

strandskyddet ska tillämpas. 

Familjen Petersson yrkar på att Länsstyrelsen i 

detalj specificerar sina argument till sin 

helomvändning i bedömningen i frågan om LIS 

och strandskyddet i centrala Simlångsdalen. Den 

motivering man i sitt förslag till beslut nu 

uppger (att kommunen utsett områden till LIS) 

anser familjen vara långt ifrån tillräcklig. 

Backenområdet (Breared 2:15). 

När kommunen ansökte om att länsstyrelsen skulle 

upphäva strandskyddet för byggnationer inom den 

planerade detaljplanen gjorde länsstyrelsen 

bedömningen vid prövning av ärendet, att det inte 

fanns särskilda skäl att upphäva strandskyddet. De 

särskilda skäl som kan utgöra grund för ett 

upphävande finns specificerade i lagstiftningen 

Länsstyrelsen väljer nu att ta bort utvidgat 

strandskydd inom de LIS-områden i länet som inte 

har dokumenterat höga naturvärden. 

Vilken påverkan eventuella framtida exploateringar 

får på natura 2000-området får bedömmas i 

samband med att en ny detaljplan tas fram. 

Yttrandet föranleder ingen förändring av det 

utvidgade strandskyddet på platsen. 
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Halmstad 

kommun, 

Kommunstyrelsen 

Kommunen inleder med synpunkter som är 

gemensamma för alla kommuner. De uttrycker 

sitt intresse av att värna strandskyddet. Det är 

synnerligen viktigt att Länsstyrelsen och 

kommunerna samverkar kring både bevarande 

och utveckling av stränderna vilket sker bäst i 

arbetet med översiktsplanerna. En dialog är 

nödvändig för att utveckla besöksmål och 

strandnära service. 

Halmstads kommun menar vidare att 

länsstyrelsens förslag lämnar en stor osäkerhet i 

delar som är väsentliga för kommunen. Det är 

kommunens bestämda uppfattning att förslaget 

bör kompletteras med en markering av de 

områden som kan komma ifråga för strandskydd 

när detaljplaner upphävs eller ersätts med nya 

planer vilket skulle minska kostnader för den 

enskilde för kommunen och för länsstyrelsen.  

Busörs reningsverk bör helt undantas från 

utvidgat strandskydd.  

Naturreservatet Hagön ingår i stadsplan från 

1953 vilket innebär att strandskydd inte gäller 

där.   

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att det 

är värdefullt att det sker en samverkan mellan 

myndigheterna i strandskyddsfrågor. 

När detaljplanerna upphävs eller ersätts bedömer 

Länsstyrelsen i det enskilda fallet om utvidgat 

strandskydd behövs för att säkerställa 

strandskyddets syften. Länsstyrelsens utgångspunkt 

är dock att det utvidgade strandskyddet inträder till 

300 meter på ömse sidor om strandlinjen vid kusten 

samt till 200 meter på ömse sidor om strandlinjen 

vid Simlångssjöarna, om det inte i det särskilda 

fallet finns skäl att göra en annan bedömning. 

Kommunen kan i samband med detta upphäva 

strandskydd i områden som uppenbart saknar 

betydelse för strandskyddets syften. 

Kartorna har ändrats vid Hagön och Busörs 

reningsverk så att dessa områden inte längre 

omfattas av utvidgat strandskydd. 

 LRF Halland LRF ser brister i förslaget: 

1. De föreslagna utökningarna saknar det underlag 

som Naturvårdsverket ställer upp (Utvidgat 

strandskydd, handbok 2010:4). Förslaget för 

schablonartat framtaget. Länsstyrelsen har ej visat 

varför strandskyddet behövs i varje enskilt fall i 

områden som omfattas av utökat strandskydd. 

Området 100-300 m från stranden måste beskrivas 

och värderas, inte bara de första 100 m. Endast 

naturvärden knutna till strandmiljöer kan användas 

för att motivera utökat strandskydd. 

 

Angående de brister LRF ser i förslaget: 

1. Länsstyrelsen har sammanställt information över alla 

strandområden som idag omfattas av utvidgat 

strandskydd i Halland, d.v.s. strandområden från 100 

meter upp till 300 meter från strandlinjen. Skillnader 

längs strandsträckan har beaktats. Arbetet har utgått från 

propositionen 2008/09:119 s. 99. Enligt den kan beslutet 

om utvidgat strandskyddsområde komma att avse:  

1. Områden som omfattas av annat områdesskydd, 

till exempel naturreservat och Natura 2000-

områden, som inte innebär samma skydd för 

strandområden som bestämmelserna om 

strandskydd,  

2. Riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § andra 
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stycket och 4 kap. 2–8 §§ MB som är relevanta 

för strandskyddet,  

3. Kust- och skärgårdsområden som inte redan har 

förlorat i betydelse på grund av exploatering,  

4. Grunda havsbottnar av betydelse för flora och 

fauna,  

5. Välbesökta friluftsområden eller områden som 

har tydlig potential att bli det och som riskerar att 

gå förlorade utan ett nybyggnadsförbud,  

6. Tätortsnära strövområden, eller  

7. Ekologiskt känsliga områden som inte omfattas 

av annat områdesskydd.  

Länsstyrelsen i Halland bedömer att exempel på 

ekologiskt känsliga områden enligt punkt 7 ovan kan 

utgöras av områden som hyser exploateringskänsliga 

arter och biotoper, sällsynta och hotade arter och 

biotoper eller arter med dålig spridningsförmåga. 

Områden som bildar spridningskorridorer mellan 

ekologiskt känsliga områden har ibland också bedömts 

ha betydelse för arters långsiktiga fortlevnad. 

Enligt Naturvårdsverkets publikation ”Utvidgat 

strandskydd – en vägledning till underlag och beslut” 

(2010:4) ska områdenas funktion, kvalitet och 

utvecklingsmöjligheter för både djur- och växtliv och 

friluftsliv utvärderas när kunskapsunderlaget, vilket 

ligger till grund för beslutet om utvidgat strandskydd, tas 

fram. 

Länsstyrelsen har enbart tagit hänsyn till sådana kriterier 

och riktlinjer som anges i lagen (7 kap. MB), 

propositionen (2008/09:119) och Naturvårdsverkets 

publikation när beslut fattats om vilka områden som ska 

omfattas av utvidgat strandskydd. 

De källor som använts för att ta fram underlag för 

områdens värden för friluftslivet och växt- och djurlivet 

är finns förtecknade i bilaga 2 till beslutet. 

Syftet med strandskyddet är bland annat att bevara goda 

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

Det gäller för hela det land- och vattenområde som 

omfattas av strandskyddet och inte bara området närmast 
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2. Länsstyrelsen har konsekvent tagit hela sjöar 

utan urskiljning och godtyckligt längs kustlinjen. 

Detta trots att utökningar skall ske i ”enskilda fall” 

och vara differentierade från skyddsbehovet. 

 

vattnet. Enligt Naturvårdsverkets handbok” Utvidgat 

strandskydd” (2010:4) kan skäl till utvidgat strandskydd 

bl.a. vara områden som har en hög biologisk mångfald, 

områden som är viktiga som näringsområden, 

födosöksområden, reproduktionsområden, 

spridningskorridorer, områden som utgörs av hotade 

eller sällsynta biotoper eller livsnödvändiga habitat för 

hotade eller annars särskilt känsliga arter. Vissa fåglar 

kräver t.ex. för sin häckning stora, störningsfria och 

öppna landarealer intill hav och sjöar. 

 

 2. Här är Länsstyrelsen av en annan uppfattning. 

Länsstyrelsen har genomgående granskat och värderat 

enskilda strandsträckor längs sjöar och hav och 

föreslagit utvidgat strandskydd endast vid de 

strandsträckor där så är motiverat, med utgångspunkt 

från prop. 2008/09: 119. Det utvidgade strandskyddet 

har tagits bort i områden som endast i liten mån bidrar 

till strandskyddets syften. Länsstyrelsen har därtill som 

grundregel upphävt utvidgat strandskydd vid små 

bebyggda fastigheter, bebyggelsegrupper och större 

vägar inom alla de områden som föreslås få fortsatt 

utvidgat strandskydd. 
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 3. Landsbygdsperspektivet saknas. Människor får 

svårare att sköta sina marker och att utveckla 

turismen. Fastigheter minskar i värde. 

 

3. Beslut om att utvidga strandskyddet togs i Halland på 

1950-, 1960- och 1970-talen. De begränsningar som 

kommer att gälla för markanvändningen inom område 

med utvidgat strandskydd i fortsättningen, har i 

huvudsak gällt i samma områden under 40-60 år. Varken 

möjligheten att sköta marken eller fastigheternas värde 

förändras genom detta beslut. 

 

Den nya strandskyddslagstiftningen från 2009 har i hög 

grad utformats för att beakta landsbygdens 

utvecklingsmöjligheter, inklusive turism. Ett uttryck för 

detta är införandet av områden för landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. 

 

Kommunerna ska enligt lagstiftningen peka ut LIS-

områden i översiktsplanerna. I LIS-områden är det 

generellt sett lättare att få dispens från strandskyddet. 

Länsstyrelsen i Halland har, för att ytterligare 

tillmötesgå kommunernas intressen kring 

landsbygdsutveckling, undantagit LIS-områden från 

utvidgat strandskydd i de flesta fall. Detta gäller dock 

inte områden som även fortsättningsvis behöver 

omfattas av utvidgat strandskydd för att strandskyddets 

syften långsiktigt ska kunna uppnås, det vill säga i de 

fall hela eller delar av LIS-området haft särskilt höga 

värden för växt- och djurlivet eller för friluftslivet. När 

det gäller det utvidgade strandskyddet innebär den nya 

lagstiftningen skärpta krav för vilka områden som får 

omfattas av utvidgat strandskydd. Därmed vill 

lagstiftaren säkerställa att endast områden som har höga 

värden för djur- och växtlivet eller friluftslivet skyddas. 

Länsstyrelsen i Halland har genomgående gjort 

avvägningar och enbart bibehållit utvidgat strandskydd 

där detta är starkt motiverat, dvs. krävs för att säkerställa 

strandskyddets syften. Ett utvidgat strandskydd innebär 

begränsningar för turistnäringen men också stora 

möjligheter, eftersom oexploaterade, tillgängliga 

stränder har en attraktionskraft för både turister och 

boende. 
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4. Samrådet är obefintligt – särskilt med 

markägare. Kungörelsedelgivning skedde under 

semestertider. Enskilda intressen har inte beaktats i 

bedömningen. Skälighetsbedömning med hänsyn 

till den enskildes intressen har ej gjorts. 

 

4. Angående samråd: 

Länsstyrelsen anser att samrådet är angeläget. Enligt 24 

§ Förordningen (1998:1252) om områdesskydd ska 

länsstyrelsen innan beslut fattas om utvidgat strandskydd 

förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till 

marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. 

Föreläggandet har delgivits genom kungörelse, enligt 49 

§ delgivningslagen (2010:1932) i Post- och Inrikes 

Tidningar, Hallandsposten, Hallands Nyheter, Laholms 

tidning och Göteborgsposten. Förslaget har också 

remitterats till berörda myndigheter och 

intresseföreningar. Detta formella samråd med sakägare 

och intresseorganisationer genomfördes från juli till och 

med september 2014. Även senare inkomna synpunkter 

har beaktats. 

 

Länsstyrelsen ordnade i oktober 2013 ett seminarium där 

arbetet med det utvidgade strandskyddet presenterades. 

En inbjudan skickades inför seminariet bland annat till 

olika intresseorganisationer för markägare (LRF, 

Mellersta Götalands Jordägarförening, Södra, Jägarnas 

riksförbund, Jägareförbundet, Sveriges 

Jordägareförbund, Hallands läns 

fiskevattenägareförbund och Yrkesfiskarna). Hallands 

Fiskevattenägareförbund deltog i seminariet. 

 

Diskussioner har också förts med kommunerna samt 

med naturvårds- och friluftsorganisationer under arbetets 

gång. 

Valet av tidpunkt för utskicket baserades på en på 

förhand upprättad tidplan som var nödvändig att följa för 

att uppdraget ska kunna slutföras i tid. Inga andra 

avvägningar gjordes i denna fråga. 
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  Angående enskilda intressen och skälighetsbedömning: 

Hänsyn ska enligt lagstiftningen tas till den enskildes 

intressen. En inskränkning får inte gå längre än vad som 

krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Detta 

framgår av 7 kap. 25§ MB. Länsstyrelsen ska alltså göra 

en avvägning mellan det allmänna intresset att bibehålla 

utvidgat strandskydd och det enskilda intresset att 

använda fastigheten på ett sätt som kan motverka 

strandskyddets syften.  

Länsstyrelsen menar att en riktig avvägning mellan 

enskilda och allmänna intressen gjorts och att alla 

områden som enligt beslutet bibehåller utvidgat 

strandskydd har sådana värden för allmänheten som 

preciseras i fjärde stycket s. 99 (punkterna 1-7) i 

proposition 2008/2009:119. 

Åtgärder kopplade till jord- och skogsbruk undantas från 

förbuden i strandskyddsföreskrifterna om de måste 

utföras inom strandskyddsområdet. Skötsel av marken 

berörs inte av denna lagstiftning. 

Därför anser Länsstyrelsen att det remitterade förslaget 

är skäligt med hänsyn till de enskilda intressena. 
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 LRF:s ställningstagande: 

1. Den generella nivån (100m) ger tillsammans 

med allemansrätten tillräckligt skydd av 

strandlinjen. 

 

 

 

2. Utvidgat strandskydd endast där det finns 

detaljerat och tydligt underlag tillsammans med 

fullgott samråd. 

3. Om strandskyddet ska utökas, måste det 

differentieras, så att det INTE omfattar områden 

med befintlig bebyggelse eller områden på andra 

sidan allmän väg – oavsett storlek. 

 

Angående LRF:s ställningstagande: 

1. Länsstyrelsen har i detta uppdrag följt de 

utgångspunkter och riktlinjer som givits och som tar sin 

utgångpunkt i riksdagsbeslutet 2010 om en ny 

strandskyddslagstiftning. Länsstyrelsen har i varje 

enskilt fall hänvisat till vilket eller vilka kriterier från 

proposition 2008/09:119 som motiverar utvidgning i det 

enskilda fallet.  

 

2. Se tidigare svar. 

 

 

 

3. Länsstyrelsen i Halland har tagit hänsyn till bl.a. 

befintlig bebyggelse samt beaktat i vad mån 

strandområden pga. av t.ex. allmänna vägar förlorat sin 

betydelse för strandskyddet. Det utvidgade 

strandskyddet upphävs i ett antal strandområden. Det 

gäller strandområden som enligt Länsstyrelsens 

bedömning inte behöver skyddas för att säkra 

strandskyddets syften. Dit hör bland annat områden med 

bebyggelsegrupper, små bebyggda tomter samt hamn- 

och industrimark. Mark på andra sidan av järnväg eller 

stora, tungt trafikerade vägar kommer i allmänhet inte 

heller att omfattas. Till de strandområden där det 

utvidgade strandskyddet upphävs hör också flertalet 

områden för landsbygdsutveckling (LIS-områden), som 

kommunerna tidigare har pekat ut. 

Länsstyrelsen fattar beslut om utvidgat strandskydd i det 

enskilda fallet med hänsyn till områdenas värden och det 

förväntade behovet av framtida strandområden. Motiv 

för att utvidga strandskyddet är höga värden för 

friluftslivet eller höga naturvärden. 
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 4. Tolkningen av jord- och skogsbrukets undantag 

från strandskydd får inte innebära inskränkningar i 

dessa verksamheter. 

 

 

 

 

 

5. Där det råder lågt exploateringstryck ska 

möjligheterna att få dispens från strandskyddet vara 

goda. 

4. Ekonomibyggnader samt anläggningar och åtgärder 

som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket och 

renskötseln är undantagna från förbuden i 

strandskyddslagstiftningen, förutsatt att de för sin 

funktion måste finnas eller vidtas inom 

strandskyddsområdet. Med att byggnaden etc. måste 

finnas inom området avses också att det skulle medföra 

orimliga kostnader eller tidsförluster för näringsidkaren 

om den skulle lokaliseras på annan plats. Det ingår inte i 

detta uppdrag att ta fram riktlinjer för dispensprövning. 

 

5. 2009 fattade riksdagen beslut om nya regler för 

strandskyddet. Ett syfte var att anpassa lagstiftningen till 

det skiftande exploateringstrycket i olika delar av landet. 

Bland annat infördes en möjlighet för kommuner att i 

översiktsplanerna peka ut områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). 

LIS-områden ska långsiktigt stimulera den lokala och 

regionala utvecklingen genom att de innebär en lättnad 

vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för att 

upphäva eller ge dispens från strandskyddet. 

Länsstyrelsen har dessutom upphävt det utvidgade 

strandskyddet i flertalet LIS-områden i Halland. 

Särskilda skäl krävs också här för dispens. 

Förutsättningarna att få dispens från strandskyddet 

preciseras i 7 kap. 18a-18h §§ MB.  

Det ingår inte i detta uppdrag att ta fram riktlinjer för 

dispensprövning.  

Naturvårds-

verket 

Naturvårdsverket avser inte att inkomma med 

synpunkter. 

Länsstyrelsen noterar remissvaret. 

Nissans 

vattenråd 

Nissans vattenråd har inga invändningar över 

lämnat förslag. 

Länsstyrelsen noterar remissvaret. 
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Hallands 

Fiskevattenägar-

förbund 

Förbundet ser en konflikt mellan 

Skogsstyrelsens krav på skogsbruket utmed 

stränderna och skogsägarnas möjligheter att 

göra iordning stigar för friluftslivet så att 

allmänheten kan komma ner till strandkanten. 

De vill ha en bättre dialog mellan 

Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och 

markägaren/skogsägaren kring hur man kan 

skapa bättre förutsättningar för allmänheten, 

boende, markägare och näringsidkare. Det 

ligger i allas intresse att ha tillgång till vår 

naturrikedom vilken kan ge oss bättre möjlighet 

att växa och då även ta hänsyn till naturvärdena 

på markerna. 

 

Ett utökat strandskydd skapar fler enkelriktade 

regler som underminerar en varierad natur och 

försvårar en idag nödvändig 

landsbygdsutveckling och samtidigt ge en bredd 

till Sverige och svenskt näringsliv. De anser att 

man måste se till de halländska 

förutsättningarna och behoven. Hur kan det 

ligga i Länsstyrelsens intresse att ta bort 

möjligheten att låta hela Halland utvecklas? 

Åtgärder kopplade till jord- och skogsbruk 

undantas från förbuden i strandskyddsföreskrifterna 

om de måste utföras inom strandskyddsområdet. 

 

Länsstyrelsen i Halland har genomgående gjort 

avvägningar och enbart bibehållit utvidgat 

strandskydd där detta är starkt motiverat, dvs. krävs 

för att säkerställa strandskyddets syften. I övriga 

fall har utvidgat strandskydd tagits bort för att 

möjliggöra landsbygdsutveckling. 

 

Strandskyddet och de värden som värnas med 

strandskyddet kan i sig också bidra till 

landsbygdsutveckling genom att öka t.ex. 

attraktiviteten för turism och friluftsliv. 

SGU SGU har inga andra synpunkter på förslaget om 

nya strandskyddsgränser än att det utökade 

strandskyddet är positivt för många geologiska 

former och värden vid stränderna, även om de ofta 

har en utsträckning som är mer än 100 m. Man ser 

också möjligheten att det finns andra strandnära 

områden med geologiska naturvärden som skulle 

kunna vara angelägna att inkludera i ett utökat 

strandskydd. 

Inga ytterligare landområden har inkluderats i det 

utökade strandskyddet jämfört med remissen 2014-

07-07. 
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Bo Slättsjö 

Timrilt 1:4 

Fastighetsägarna motsätter sig förslaget Fastigheten ligger i ett område som i kommunens 

naturvårdsprogram har klassats som ett värdefullt 

naturområde klass 1. Den gamla banvallen används 

som vandrings och cykelled och har ett högt värde 

för friluftslivet. Utvidgat strandskydd har gällt på 

fastigheten sedan 1966. Enligt Länsstyrelsens 

bedömning bör det utvidgade strandskyddet 

bibehållas. 

 
 


