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Strandskyddet i Sverige

Djurönäset 5 sept 2013

till 2009

Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket

..fritt > reglerat > differentierat..
--------Redan för flera tusen år sen var stränderna viktiga,
vattnet som transportled och stränderna som boplats
Långhundraleden (?) 700-talet
Dock ej ”friluftsliv” – som kom på 1930-talet

Forts … lite bakgrund

Vi har c 40.000 mil kust- och strandlinje
…men diskrepans mellan tillgång och efterfrågan
T ex är fastlandskusten och kusten kring Öland och
Gotland c 1.300 mil och (1998) är 30 % påverkad av
bebyggelse, inom en 100 m zon
I Stockholmsområdet finns kommuner > 50 %
ianspråktaget
… och alla stränder är inte så ”byggvänliga”

Historia, forts

Historia
• 1936 – en motion om skydd av stränder
• 1947 – års byggnadslag , lst kunde besluta om förbud
mot bebyggelse utanför planlagt område
• 1950 – provisorisk strandlag (1950:639)
• 1952 – strandlag (1952:382), permanentades, ”för att åt
allmänheten trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv vid havet,
insjöar och vattendrag” – jfr i dag: 7:13 1 p ”trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden

- naturskyddslag (1952:383)
• 1965 – strandskyddsbestämmelserna lyfts in i
naturvårdslagen (1964:822), 500 beslut /år

Historia, forts

• 1969 – glesbebyggelserätten försvinner
(”utomplanebestämmelser” fanns)
• 1969 – SNV hemställer om ändring i NVL, 100 m
generellt strandskydd eftersom stränder beyggs
• 1970 – fem län har generella förordnanden för hela
länet (AB, D, E, U, X), 1.600/år, 42 avslag
• 1975 – generellt strandskydd, 100 m hela landet, kan
utökas till 300 m, med lst beslut äv inom plan
• 1976 – SNV publ 1976:4, strandskydd, NVO, samråd
om naturmiljön
• 1987 – PBL och NRL, diskussioner hade förts om
strandskyddsbestämmelserna skulle tas in i PBL
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Historia, forts
• 1990 … Idéer om differentierat strandskydd

Historia, forts
• 1990 – idé om differentierat strandskydd

Historia, forts
• 1993 – förslag till en miljöbalk (SOU 1993:27), bl a
skrivningar om strändernas biologiska värden, drogs
tillbaka 1994, 1996, nytt förslag till MB (SOU 1996:103)

• 1993 – särskild prop (prop.1993/94:229) om stränders
biologiska värden
• 1994 – strandskyddets syfte utökas och omfattar även
biologiska värden. Bl a ska områden med upphävt
strandskydd ses över inom 5 år, om inga beslut tas så
inträder strandskydd i upphävda områden
• 1996 – ny vägledning fr NV

Historia, forts

Historia, forts

• 2001 – miljömålsprop 2000/01:130 pekar på
stränder som en nationell angelägenhet, NV får
uppdrag
• 2002 – NV rapport 5185, Kartläggning m.m. av
strandskyddsbestämmelserna, Redovisning av ett
regeringsuppdrag, visa på dels stärkt strandskydd i
tätortsnära områden; dels vissa lättnader i
glesbygdsområden för att underlätta reg utveckling
såsom turism och friluftsliv. Bl a dålig efterlevnad,
3.000 – 4.000 beslut/år
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Historia, forts
• 2005 – miljö- och samhällsbyggnadsdep: Ett
förnyat strandskydd, Ds 2005:23, byggde på NVrapport, lättnader i kommuner med ”god tillgång på
inlandsstränder”, 10 % och > 50 m obebyggd
inlandsstrand/inv (cirka 60 kommuner), + ett
reviderat förslag
• 2009 - Strandskyddet och utvecklingen av
landsbygden, prop 2008/09:119, kap 10, Ett
differentierat strandskydd,knappt 5.000 ärenden/år

… och i dag …
• 2009-07-01 resp 2010-02-01 (18 d § om LIS)
Nya strandskyddsbestämmelser i MB. Lag
(2009:532)
Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen …
• Strandskydd – en vägledning för planering och
prövning. Handbok 2009:4, Utgåva 2.
•

Tack för visat intresse !
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