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Välkomna till seminarium om förslag till förändrat 
strandskydd



Strandskydd

• Strandskydd i Sverige sedan början av 1950-talet. Syfte: att värna 
allmänhetens tillgång till stränder för bad och friluftsliv

• 1975 - Generellt strandskydd införs i naturvårdslagen

• 1994 - Nytt syfte med strandskyddet: att värna livsmiljöer för 
djur och växter

• 2009 – Nya regler för strandskyddet införs. Kommunerna får 
utökat ansvar. LIS-områden. Särskilda skäl för dispens förtydligas 
i miljöbalken.

• 2014 – Lättare att upphäva strandskyddet vid små sjöar och 
vattendrag

• 2020 – Statlig utredning presenteras: Ett förändrat strandskydd



Utredningen
Direktiv:

• Identifiera förhållanden utifrån vilka strandskyddsreglerna kan 
differentieras

• Föreslå åtgärder som ökar det lokala inflytandet

• Föreslå de författningsändringar som krävs för att den variation av 
skyddsbehov som finns i landet ska få genomslag

• Utvärdera den gällande strandskyddslagstiftningen med avseende på 
hur ändamålsenlig, effektiv och legitim dess tillämpning är i olika 
delar av Sverige

• Vid behov föreslå ytterligare åtgärder för att uppnå syftena med 
reformen samt säkerställa ett differentierat, effektivt, ändamålsenligt 
och legitimt strandskydd



Utredningens förslag
• Differentiering av strandskyddsbestämmelserna. Ökat lokalt inflytande.

• Ska bli enklare att bygga i strandnära landsbygdsområden. Förbättra 
förutsättningarna för bostäder och näringsverksamhet i områden med lågt 
exploateringstryck. 

• Kommuner ska kunna ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet ska 
kunna hävas i landsbygdsområden med god tillgång på obebyggd mark och 
som inte är av särskild betydelse för något av strandskyddets syften.

• Kommuner kan också välja att peka ut områden för landsbygdsutveckling i 
sina översiktsplaner. Lättare att få dispens. 

• Generellt strandskydd för små sjöar (<1 ha) eller vattendrag som är 2 meter 
eller smalare avskaffas. Länsstyrelsen kan besluta att införa strandskydd för 
små sjöar och vattendrag som har särskild betydelse för något av 
strandskyddets syften

• Ej strandskydd vid anlagda dammar och våtmarker som tillkommit efter 
1975 



Utredningens förslag

Kriterier för särskilda skäl vid dispensprövning inom ett 
landsbygdsområde:

• Området behövs för enstaka en- eller tvåbostadshus och tillhörande 
komplementbyggnad samt åtgärder som hör till bostadsbyggnaden

• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse av att uppföra eller utveckla sammanhållen bebyggelse

• Området behövs för byggnader, anläggningar, anordningar och 
åtgärder som är nödvändiga för en verksamhet och verksamheten har 
fördel av ett strandnära läge



Utredningens förslag

• Strandskyddet bör bli mer förutsägbart och enklare att administrera.

• Länsstyrelserna bör klarlägga var strandskyddet ska gälla.

• Strandskyddet bör stärkas i områden där exploateringsgraden är hög 
och efterfrågan på mark för bebyggelse är stor samt i områden av 
särskild betydelse för växt-och djurliv. Här ska särskilda skäl för 
dispens tillämpas särskilt restriktivt

• Behov av klimatanpassningsåtgärder som motiverar en differentiering 
av strandskyddet.

• Ökade resurser till Naturvårdsverket för tillsynsvägledning och 
utbildningsinsatser för en bättre och effektivare tillsyn av 
strandskyddet


