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Hur tillämpas det nya strandskyddet? 

Länsstyrelsens roll  

 

 

Maria Björk 

Enheten för planfrågor 

Länsstyrelsen Stockholm  

08 785 45 28 

maria.bjork@lansstyrelsen.se 

 

1. Statlig kontroll av strandskyddsdispenser , dvs 

-    Granskning och överprövning av kommunala dispenser  

 

2. Bevaka att strandskyddet inte upphävs i strid med gällande 

bestämmelser vid detaljplaneläggning samt verka för att 

redovisningen av utpekade LIS-områden vid framtagande av ny 

översiktsplan är förenlig med lagen.  

 

3. Överklagade kommunala beslut  

 

4. Dispensgivning inom områden där länsstyrelsen är första instans  

 

5. Översyn av det utvidgade strandskyddet (till 2014) 

 

Länsstyre lsens o l ika  ro l le r  

Statlig kontroll av strandskyddsdispenser 

19 kap. 3 a § Miljöbalken Om en kommun ger dispens från 

bestämmelserna i 7 kap. 15 §, ska kommunen sända beslutet till 

länsstyrelsen. Lag (2009:532). 

 

 

19 kap. 3 b § Miljöbalken Länsstyrelsen ska pröva en kommuns 

beslut att ge dispens från bestämmelserna i 7 kap. 15 §, om det finns 

skäl att anta att 

 1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller 

 2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för 

utgången i ärendet. 

Granskning och överprövning av 

kommunala dispenser i Stockholms län 

 

Vanligaste åtgärderna 2012 (Stockholms län)  

34% 

34% 

14% 

18% 

bryggor 34 %

komplemntbyggnader 34 %

Bostadshus 14 %

Övrigt 18 %

Överprövade 

dispenser 2012 

Andelar av beslutade 

åtgärder 2012 

Särski lda skäl  

  Vanligaste särskilda skälet (i 

Stockholms län) är punkt 1 . dvs, att 
området som dispensen avser redan 

har tagits i anspråk på ett sätt som 

gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften.  63 % av de 

kommunala dispenserna 2012 

medgavs med stöd av punkt 1.  

 

 67  % av de kommunala dispenserna 

som överprövades 2012 hänvisade till 
punkt 1.  

 

 I ungefär hälften av de dispenser som 

Länsstyreslen har upphävt genom 

åren så har kommunerna angett 

punkt 1 som särskilt skäl för dispens.  
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Vid överprövning finns 4 utgångar: 

 

1. Fastställa kommunens beslut 

 

2. Upphäva hela eller del av kommunens beslut  

 

3. Återförvisa beslutet till kommunen för ny handläggning 

 

4. Ändra kommunens beslut med tillägg eller villkor, s k 

läkning 

     

Att  ” läka”  beslut  

Ändring eller tillägg 

av/till kommunens 

beslut, exempel: 

o Ändrad 

tomtplatsavgränsning 

o Tidsvillkor 

o Krav på avgränsning i 

form av tex. staket  

 

S u m m a  S u m m a r u m . . .  

o Syftet med länsstyrelsens överprövande roll är att 

tillämpningen av strandskyddsreglerna ska vara 

likadan i hela länet och i hela landet 

 

o Vanligaste åtgärden i Stockholms län är 

komplementbyggnader 

 

o Vanligaste särskilda skälet i Stockholms län är 

punkt 1.  

 

o Länsstyrelsen i Stockholm har totalt upphävt ca 7% 

av de kommunala dispenserna.  

 

?? FRÅGOR ?? 

Maria Björk 

Enheten för planfrågor 

Länsstyrelsen Stockholm  

08 - 785 45 28 

maria.bjork@lansstyrelsen.se 


