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Sammanfattning 
 
I Sverige infördes de första provisoriska strandskyddsreglerna genom lagstiftning under 1950-
talet för att trygga det ökade behovet av rekreation och friluftsliv vid stränderna. Genom en 
lagändring 1975 blev strandskyddet obligatoriskt och gäller sedan dess vid kusten, sjöar och 
vattendrag. Strandskyddet innebär ett generellt förbud mot att inom 100 meter från 
vattenlinjen uppföra nya byggnader, anläggningar eller vidta liknande åtgärder. Under åren 
har dock en kritik mot strandskyddsreglerna vuxit sig allt starkare. Främst har det varit den 
generösa kommunala dispensgivningen som har varit föremål för kritik. Syftet med denna 
uppsats var att granska gällande rätt avseende strandskyddsreglerna, där tyngdpunkten främst 
har lagts på dispensreglerna. För att undersöka om det fanns belägg för kritiken mot 
kommunerna genomförde jag en mindre undersökning av dispensärenden från tre kommuner. 
Jag undersökte även förslaget till kommande lagändringar och jämförde dessa med nuvarande 
regler för att undersöka vad dessa ändringar skulle ha för rättslig påverkan på 
strandskyddsreglerna. 
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Abstract 

 
The first temporary shoreline protection rules introduces in Sweden trough legislation during 
the 1950s to secure the increased need of recreation and outdoor life at the seashores. Trough 
an amendment in 1975 became the shoreline protection compulsory and has been valid since 
then at the coust, lakes and watercourse. The shoreline protection involve an general 
prohibition against buildning new buildings, constructions and other similar measures wihtin 
100 meters from the shoreline. During the years has an criticism to the shoreline protection 
law growing stronger and stronger. Mainly it has been the generous exemptiongiving from the 
municipalities that have objects for the critisicm. The porpuse wiht this essay was to review 
the current right consideration the shorline protection rules, where the main point mainly was 
on the rules of exemption. Too investigate if there was any support for the critisicm against 
the municipalites have I done an smaller investigation off exemptionserrand from four 
municipalites. I also investigate the prospal to the forthcoming amendment and compare these 
with present rules too examines what kind of judicial influence these changes would have at 
the shoreline protection rules.  
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer jag först att göra en kort bakgrundsbeskrivning och sedan en 
redogörelse över syftet, metod samt avgränsning. 
 

1.1 Bakgrund 

 
Strandskyddet kan sammanfattas så att det råder ett generellt strandskydd vid havet, insjöar 
och vid vattendrag som huvudregel 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 
Redan på 1940 – talet infördes i dåvarande byggnadslag (1947:385) de första bestämmelserna 
som gav länsstyrelsen möjlighet att förbjuda bebyggelse inom område utanför stads – och 
byggnadsplan om det aktuella området behövde skyddas på grund av bland annat 
”naturskönhet, växtlighet eller andra särskilda naturförhållanden”1. Sedermera infördes de 
första reglerna om strandskydd provisoriskt genom lagstiftning under 1950-talet. Bakgrunden 
till dessa regler var ett allt ökat behov av rekreation och friluftsliv vid de svenska stränderna.  
 
Lagstiftaren hade uppmärksammat att byggandet vid stränderna hos andra länder hade ökat 
snabbt, vilket medföljde att endast en liten del av befolkningen fick tillgång till de 
rekreationsområdena som stränderna utgjorde och därför stiftades de första reglerna om 
strandskydd2. 1952 blev dessa regler permanenta genom 1952 års strandlag (1952:382) för att 
sedan ersättas 1965 av naturvårdslagen (1964:822).3 Successivt har skyddsformen 
strandskydd förstärkts och genom en lagändring 1975 blev strandskyddet i princip 
obligatoriskt och gäller vid alla sjöar och vattendrag4. I och med denna lagändring infördes 
det ännu gällande generella strandskyddet på 100 meter från strandlinjen samt att regler 
infördes som innebar att strandskyddet kunde utvidgas till 300 meter om det behövdes för att 
tillgodose syftet med strandskyddet. Samtidigt som dessa regler infördes även föreskrifter 
som gjorde att länsstyrelsen kunde undanta områden som uppenbart saknade betydelse för bad 
och friluftsliv.5  
 
Syftet med strandskyddet var ursprungligen uteslutande att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv på allmänrättslig grund. Indirekt har dock strandskyddet också haft 
den effekt att det i Sverige har bevarats vidsträckta och värdefulla strandbiotoper till gagn för 
den biologiska mångfalden.6 Reglerna om strandskyddet har utvecklats genom åren och efter 
en ändring i naturvårdslagen 1994 syftar strandskyddet även till att ”bevara goda livsvillkor 
på land och vatten för djur- och växtlivet”. I korthet var skälet till denna utvidgning att strävan 
att bevara en fullvärdig biologisk mångfald hade blivit allt mer central i naturvårdsarbetet 
samt att stränder som biotoper är sällsynt rika på arter och är av särskild betydelse för den 
biologiska mångfalden.7 I och med miljöbalkens tillkomst 1998 stärktes skyddet för djur- och 
växtlivet ytterligare genom att balkens övergripande mål siktar på en hållbar utveckling från 
ett långsiktigt perspektiv8. I nuvarande lagstiftning återfinns strandskyddsreglerna i 
miljöbalkens 7 kap. 13-18 § § samt 25-26 § §.       

                                                 
1 Ds 2005:23. Ett förnyat strandskydd, s. 23.  
2 Prop. 1950:223 s. 70 f. 
3 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 315. 
4 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 211. 
5 Prop. 19974:166 s. 93 f. 
6 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 315. 
7 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 211. 
8 MB 1 kap. 1 §.  
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1.2 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att utreda gällande rätt avseende strandskyddsreglerna, där jag främst 
kommer att lägga tyngdpunkten på dispensreglerna. Det finns idag en stark och bred kritik 
mot att kommunernas dispensgivning är för generös. Med bakgrund av det har jag valt att 
genomföra en mindre studie av dispensärenden från kommuner längst västernorrlandskusten, 
för att undersöka i vilken utsträckning som dispenser ges samt under vilka förutsättningar 
dessa dispenser givits och på så sätt avgöra om kritik mot reglerna om strandskydd kan vara 
välriktad. Vidare kommer jag att utreda vad kommande lagändringar kommer att ha för 
rättslig påverkan på strandskyddsreglerna.  
 

1.3 Avgränsning 

 
Jag har i denna uppsats valt att till allra största del koncentrera mig på reglerna om 
strandskydd i 7 kapitlet miljöbalken (MB). Visst utrymme har jag gett åt reglerna om 
allemansrättens som återfinns i 2 kap. 18 § regeringsformen. Däremot har jag valt att inte 
medta något om vattendirektivet, fågel- och habitatdirektivet, reglerna om biotopskydd, 
reglerna om naturreservat och nationalpark samt reglerna om natura-2000. Dessa olika 
skyddsformer kan ha en påverkan på skyddet för stränderna men jag har valt att bortse från 
det i denna uppsats 
 

1.4 Upplägg 

 
Jag har delat upp uppsatsen i tre huvuddelar och ett avslutande kapitel med en kortare 
sammanfattning och avslutande diskussion. I första kapitlet kommer jag att ge en redogörelse 
över nuvarande lagstiftning för att sedan övergå till att undersöka kommande lagändringar i 
lagstiftningen om strandskyddsreglerna. I nästföljande kapitel kommer jag att redovisa för 
min undersökning av dispensärenden från kommunerna längst västernorrlandskusten.   

1.5 Metod  

 
Vid framställningen av denna uppsats har jag utgått från aktuell lagstiftning om strandskydd i 
7 kap. miljöbalken. För att få en djupare överblick i ämnet har jag även studerat propositionen 
till miljöbalken, praxis från Miljööverdomstolen samt doktrin. För att få en inblick i 
kommande lagändringar har jag undersökt departementsserien 2005:23, Ett förnyat 
strandskydd. I uppsatsen ingår även en mindre fallstudie över dispensärenden behandlade av 
Sundsvall, Härnösand, och Kramfors kommuner. Detta för att få en överblick över i vilken 
omfattning dispenser mot strandskyddet ges samt på vilka grunder.   



 6 

2. Gällande rätt 
I detta kapitel kommer jag att behandla gällande rätt avseende strandskyddet i 7 kap. 
miljöbalken. Jag kommer att utreda vad strandskyddet innebär samt syftet med strandskyddet. 
Jag kommer även att behandla viss praxis för att belysa förbuds- och undantagsreglerna. 
Tyngdpunkten kommer jag att lägga på dispensreglerna, när det är berättigat att meddela 
dispens samt under vilka förutsättningar det kan göras.  
 
 

2.1 Allmänt  

 
Sveriges stränder har en omfattande ekologisk mångfald samt är en värdefull naturtillgång 
och en viktig källa till naturupplevelser. Reglerna om strandskyddet samt allemansrätten gör 
vårt land unikt i ett internationellt perspektiv9. Regeringen anförde i propositionen Svenska 
miljömål att skyddet av stränderna är en nationell angelägenhet för att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för växter och 
djur.10 Stranden ger utrymme för en rad olika livsmiljöer och funktioner. Den strandnära 
zonen är värdefull och fungerar som skydd och övervintringsplats för många djurarter. Det är 
av största vikt att strandskyddsbestämmelserna utformas på ett sätt som tillvaratar behoven 
som finns idag samtidigt som de tillgodoser strandområdena på ett långsiktigt hållbart sätt i 
syfta att tillvarata dem för kommande generationer. 
 
Stränderna bör ses som en ändlig tillgång som vi, i linje med miljöbalkens portalparagraf11, 
måste hushålla med. Den handlar om hållbar utveckling, ansvar för kommande generationer 
och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att 
förvalta naturen väl. Detta synsätt är relevant i allra högsta grad för stränderna12. Den fria 
tillgången till stränder utgör en central del av allemansrätten. Behovet av allemansrättsligt 
tillgängliga områden har generellt ökat i takt med de växande tätorterna. Ostördhet och 
tystnad blir en allt större bristvara och med det ökar betydelsen av att orörda strandområden 
förblir orörda. Allemansrätten har även en stor betydelse för folkhälsan och välbefinnandet då 
vardagligt friluftsliv, t.ex. promenader, är en av de vanligaste formerna för fysisk aktivitet13. 
 
En annan aktivitet som är vanlig i Sverige samt är av stort behov av tillgången till stränderna 
och allemansrätten är båtlivet. Säsongen 2004 ägnade sig cirka 1,8 miljoner svenskar åt någon 
form av båtliv. Vid samma tidpunkt fanns det cirka 720 000 privatägda fritidsbåtar i landet, 
inklusive allt från kanoter och roddbåtar till större segel- och motorbåtar med 
övernattningsmöjligheter.14 Reglerna om allemansrätten återfinns i 2 kap. 18 § 2 st. 
regeringsformen och innebär i korthet att alla ska ha tillgång till naturen.     
 

2.2 Strandskyddsreglerna  

 

                                                 
9 Ds 2005:23. Ett förnyat strandskydd, . 25. 
10 Prop. 2000/01:130 s. 117. 
11 1 kap. 1 § MB. 
12 Ds 2005:23. Ett förnyat strandskydd, . 26. 
13 Ds 2005:23. Ett förnyat strandskydd, . 29. 
14 Statistiska Centralbyrån, Båtlivsundersökningen 2004.  
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Enligt 7 kap. 13 § MB råder strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag. 
Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (13 § 
2 st.). Land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd omfattas av strandskyddet (strandskyddsområde) (14 §). Detta 
område får utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen om det behövs för att 
tillgodose något av strandskyddets syften. Strandskyddet kan vara lämpligt att 
utvidgas vid områden som är av riksintresse för naturvården eller friluftslivet 
men även om det endast är obetydligt påverkade av exploateringsföretag. Det 
kan även handla om områden som är ekologiskt särskilt känsliga. En utvidgning 
av strandskyddet bör även aktualiseras i närheten av tätorter och vid sjöar och 
kuster där tillgången till återseende fria strandområden är begränsad15. En 
utvidgning av strandskyddet bestäms av länsstyrelsen. Enligt 14 § 2 st. MB ska 
ett beslut om att utvidga strandskyddet gälla omedelbart även om detta beslut 
överklagas. Länsstyrelsen kan om det visar sig att ett strandskyddsområde 
uppenbart saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften förordna om 
att ett specifikt område inte ska omfattas av strandskyddet (15 §).  

 

2.3 Förbudsreglerna  
 
För att en dispensprövning skall aktualiseras krävs det att en viss åtgärd är förbjuden inom ett 
strandskyddsområde. Förbudsreglerna återfinns i 7 kap. 16 § punkterna 1-5 MB. I paragrafen 
förbjuds ett antal åtgärder samt anläggningar i strandskyddsområden. I första hand berör 
förbuden fastighetsägare samt innehavaren av särskild rätt till fastigheter16. Uppräkningen av 
förbudsreglerna i lagtexten är utformade på ett sätt att litet tolkningsutrymme medges.  
 
Den första punkten förbjuder att nya byggnader uppförs inom strandskyddat område. I 
propositionen ges ingen definition av vad som avses med byggnader. För att slippa precisera 
vad som exakt menas med byggnad har lagstiftaren valt att i fjärde punkten förbjuda även 
anläggningar och anordningar, vilket borde fånga upp det mesta som ligger utanför begreppet 
byggnader. Även flyttbara konstruktioner kan i vissa fall anses som byggnader. Husvagnar, 
husbåtar eller andra konstruktioner som i normala fall är flyttbara ska därmed inte anses som 
byggnader. Dock om dessa är uppställda för stadigvarande bruk eller uppställda under 
betydligt längre tid än vanlig semesterperiod kan de uppräknas under begreppet byggnader.17 
 
Den andra punkten föreskriver att det råder förbud mot att ändra en befintlig byggnad så att 
denna kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än den tidigare används till. Avgörandet är 
inte avsikten med ändringen utan hur den faktiskt kan användas. Exempel på ändringar enligt 
andra punkter är att båthus eller sjöbodar görs om till fritidshus. Förbudet gäller även om 
byggnaden efter ändringen inte upptar någon större yta än tidigare. En förklaring till detta är 
att en byggnad som används till bostad normalt tar i anspråk en större tomtplats än en 
byggnad som används till annat ändamål18.  
 

                                                 
15 Prop. 1997/98:45 Del. 2, s. 211 f.  
16 Prop. 1997/98:45 Del. 2, s. 213. 
17 Ibid.  
18 Prop. 1997/98:45 Del. 2, s. 214. 
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Enligt den tredje punkten är det förbjudet att utföra grävningsarbeten eller andra 
förberedelsearbeten för bebyggelse. Ett exempel på förberedningsarbeten kan vara 
trädfällning inför en kommande bebyggelse.19      
      
Fjärde punkten innebär att det är förbjudet att i strandskyddsområde uppföra anläggningar och 
anordningar som väsentligen förhindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område 
där allemansrätten råder. Detta gäller även anläggningar eller anordningar som väsentligen 
försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Till skillnad till de andra punkterna förbjuder 
inte fjärde punkten alla anläggningar eller åtgärder av ett visst slag. Anläggningen eller 
åtgärden är endast otillåten om den inkräktar på något av strandskyddets syften20.  
 
En anläggning eller anordning är inte bara förbjuden om den hindrar allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle ha kunnat färdas fritt, utan även redan då den 
avhåller allmänheten att beträda ett sådant område. Avgörandet vid tolkningen av förbudet är 
hur allmänheten reagerar på och hur de uppfattar en anläggning samt hur de uppfattar sin rätt 
till tillträde. Även anläggningar och anordningar på befintlig tomt kan vara otillåtna enligt 
fjärde punkten. Detta aktualiseras om dessa utförs i närheten av tomtgränsen och på så sätt 
göra att tomtplatsen utvidgas eller i vart fall ge intryck av att ha utvidgats.21 Anläggningar 
eller anordningar är även förbjudna när de väsentligen försämrar livsbetingelserna för djur – 
och växtarter. Syftet är att bevara det allmänt sett rika djur- och växtlivet vid strandområden 
och skyddet avser de livsbetingelser som utgör förutsättning för djur- och växtlivet. Primärt 
gäller detta inte djur- och växtarter som lever på ett område vid ett visst tillfälle utan den miljö 
som arterna är beroende av för sin överlevnad.22  
 
I den femte punkten återfinns regler som förbjuder andra åtgärder som väsentligen försämrar 
livsvillkoren för djur- och växtarter på land och vatten. Exempel på sådana åtgärder kan vara 
spridande av gödsel och bekämpningsmedel, trädfällning samt grävning som inte är ett led i 
bebyggelse23. Detta gäller dock inte åtgärder som behövs för näringsverksamheterna 
skogsbruk eller jordbruk, enligt 17 §.  

2.4 Undanstagsreglerna  

 
Den uppräkning av förbud som görs i 16 § följs av tre olika typer av generella undantag, 
vilket innebär att det inte krävs någon individuell dispensprövning. Dessa undantag har stor 
praktisk betydelse för strandskyddet då de på ett väsentligt sätt försvagar skyddet i förhållande 
till förbuden i huvudregeln (16 §)24. Enligt paragrafens första punkt gäller inte 
förbudsreglerna för byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för 
jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och att de inte tillgodoser bostadsändamål. 
Inom jordbruket och rennäringen är det även tillåtet att uppföra stängsel för boskap. Vidare 
krävs det att anläggningen eller åtgärden omedelbart ska vara avsedd och behövlig för 
näringen samt att den ska ligga inom strandskyddsområde. Aktuella anläggningar eller 
åtgärder får heller inte ha som syfte att hålla allmänheten borta. Varje byggnad som är tänkt 
att varaktigt eller tillfälligt ge husrum åt människor, till exempel baracker för skogsarbetare 

                                                 
19 Ibid.  
20 Prop. 1997/98:45 Del. 2, s. 214. 
21 Ibid.  
22 Prop. 1997/98:45 Del. 2, s. 214. 
23 Ibid. 
24 Michanek, G., Zetterberg, C. s. 212. 
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eller fiskebodar inredda för övernattning, får dock inte uppföras på strandskyddsområde.25 
Enligt propositionen kan även trädgårdsskötsel bedriven i näringsverksamhet anses som 
jordbruk. Däremot kan till exempel ett mejeri eller slakteri inte uppräknas som jordbruk. En 
fiskodling kan inte anses som en anläggning som är nödvändig för fisket och som skogsbruk 
anses inte sågverk eller annan förädlingsverksamhet. För att en bisyssla ska omfattas av 
undantagsregeln i den första punkten krävs det att näringen tillföra ett betydande tillskott till 
verksamhetsutövarens försörjning och därmed kan inte hobbyverksamhet omfattas av 
undantagsregeln.26  
 

M 6129-02 
Målet behandlade en person som hade för avsikt att bygga ett förråd som han planerat att använda för fiske och 
därmed omfattades av undantaget i 7 kap. 17 § MB. Länsstyrelsen förelade dock personen att avbryta 
byggnationen med motiveringen att byggnationen av förrådet är av sådan art att den kräver dispens enligt 
bestämmelserna om strandskydd samt tillstånd enligt länsstyrelsens förordnande till landskapsbilden. Den 
enskilde överklagade till miljödomstolen som ansåg att byggnaden avsåg att tillgodose bostadsändamål och 
därmed avslogs den enskildes överklagande. Målet togs upp i Miljööverdomstolen, där den enskilde ingav viss 
bevisning till stöd att han bedrev fiske som bisyssla. Miljööverdomstolen anförde att det inte visats att det 
fiske som hittills har bedrivits varit av sådan omfattning eller varaktighet att det kunde betecknas som bisyssla. 
Därmed var det inte fråga om en byggnad för fisket och undantaget i 17 § var inte tillämpligt.   

 
Den andra punkten gäller undantag för verksamheter eller åtgärder som är tillståndspliktiga 
enligt miljöbalken. Det kan till exempel gälla miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, 
täkter liksom beslut av regeringen enligt 17 kap. MB. I tillåtlighetsprövningen för dessa 
verksamheter ska miljödomstolen alternativt regeringen samtidigt ta ställning till 
strandskyddsfrågan. Syftet med det är att undvika dubbelprövning27. Vid tillståndsprövningen 
ska beaktas att verksamheten kommer att drivas i strandskyddsområde. Däremot krävs det 
fortfarande en särskild dispensprövning från strandskyddsförbuden vid sökande av bygg- och 
marklov enlig plan- och bygglagen.  
 
I paragrafens andra stycke återfinns det tredje och sista undantaget där det fastslås att 
länsstyrelsen får föreskriva att förbudet i 16 § inte ska gälla byggnader, anläggningar 
anordningar eller åtgärder som utgör komplement till befintlig bebyggelse på en tomtplats och 
som förläggs längre bort från stranden än huvudbyggnaden. Vid vissa känsliga områden, till 
exempel högexploaterade skärgårdsområden bör dock förbudet kvarstå28.  
 
Långt ifrån all bebyggelse vid kusterna, insjöarna och vattendrag kan dock hänföras till de 
generella undantagen. I vissa fall kan en åtgärd träffas av ett förbud enligt 16 §, trots att 
åtgärden inte motverkar något av strandskyddets syften. Enligt 18 § har länsstyrelsen 
möjlighet att i sådana situationer meddela dispens från förbudsreglerna i 16 §, om det finns 
särskilda skäl för det. Länsstyrelsen har genom stöd av 31 § möjlighet att delegera 
dispensprövningen till kommunerna, vilket också har skett i betydande omfattning. Detta 
förfarande har dock varit ifrågasatt på grund av den allt för generösa dispensgivningen hos 
vissa kommuner29. Som regel är det den kommunala nämnd som ansvarar för plan- och 
byggfrågorna som får ansvaret för dispensärenden. Detta då nämnden förutom att bevaka 
frågor om strandskydd även behandlar ansökan om till exempel bygglov30. De särskilda skäl 

                                                 
25 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 215. 
26 Ibid. 
27 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 216. 
28 Ibid. 
29 Michanek, G., Zetterberg, C. s. 213. 
30 http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Skydd-och-skotsel-av-vardefull-natur/Kust-och-
hav/Strandskydd/ 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Skydd-och-skotsel-av-vardefull-natur/Kust-och-hav/9
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Skydd-och-skotsel-av-vardefull-natur/Kust-och-hav/9
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Skydd-och-skotsel-av-vardefull-natur/Kust-och-hav/9
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som föreligger för dispens framgår inte av lagtexten men exemplifieras i propositionen (se 
uppräkning nedan)31. En övergripande huvudregel för samtliga skäl för dispens är att 
dispensen inte ska meddelas om de bilogiska värdena kan påverkas på ett oacceptabelt sätt. 
Prövningen ska därmed alltid omfatta påverkan på både friluftslivet som djur- och växtlivet32. 
Reglerna om strandskyddsdispenser ska tillämpas lika över hel landet. Dock har det lokalt 
utarbetats ett differentierat strandskydd, där det anges att dispens generellt kan lämnas för 
vissa geografiska områden33.  
 
Regeringen föreslog i propositionen, Strandskydd34 att strandskyddet skulle tillämpas på ett 
mer differentierat sätt i glesbygder med riklig tillgång till sjöar och vattendrag. I 
propositionen till miljöbalken ansågs däremot att överväganden om ett differentierat 
strandskydd inte ska tjäna till ledning vid prövning av dispenser35. Dispensregeln inrymmer 
även tolkningsimperativet i miljöbalkens portalparagraf om hållbar utveckling. Detta innebär 
att dispensbedömningen inte enbart ska se till en åtgärds betydelse idag utan även vilken 
påverkan åtgärden kan ha för framtiden.36  
 
Komplementbyggnad  
Som komplementbyggnad kan ses gäststuga, fiskebod, garage eller bastu och vid prövningen 
av dessa är lokaliseringen avgörande. Detta kan innebära att byggnaden förläggs i nära 
anslutning eller bildar en sammanhållen enhet tillsammans med huvudbyggnaden. En annan 
förutsättning för att dispens kan ges är om kompletteringen inte medför en utvidgning av det 
privata området på bekostnad av det område som är tillgängligt för allmänheten.  
 
Ersättningsbyggnader  
Syftet med ersättningsbyggnader som skäl för dispens är att återskapa ett förhållande som 
gällde exempelvis före en storm eller en brand. Dispens kan ges för till exempel 
återuppförandet av en nedbrunnen sommarstuga, förutsatt att byggnaden ska tjäna samma 
ändamål som den tidigare byggnaden. Syftet med att byggnadens användningsområde ska 
vara likvärdigt det tidigare gällande förhållande är att förhindra att den allemansrättsliga 
tillgängliga marken inskränks mer än tidigare. Detta innebär då att en nedbrunnen bastu inte 
kan ersättas av till exempel en sommarstuga då detta innebär att en större privat zon normalt 
tas i anspråk. För att dispens ska vara aktuellt krävs det att dispens söks inom ett år från 
brandtillfället.  
 
Byggnad eller anläggning på väl avskild plats 
Dispens kan ges om en byggnad eller anläggning uppförs på en plats som är väl avskild från 
strandområdet och på så sätt saknar betydelse för bad och friluftsliv. Exempel på detta kan 
vara om en väg eller järnväg eller liknande avskiljer platsen för byggnaden från övriga 
strandområde och därmed saknar betydelse för bad och friluftsliv. 
 
Lucktomter 
I vissa situationer kan en lucka mellan tomter i redan bebyggt område godtas för bebyggelse. 
Detta om tomten uppenbart har förlorat sitt värde för allmänheten samt för de boende i 

                                                 
31 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 217 ff.  
32 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 218. 
33 Michanek, G., Zetterberg, C. s. 213.  
34 Prop. 1993/94:229 
35 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 217. 
36 Ajneståhl, M. s. 10. 
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området. Exempel på detta kan vara om det finns andra och bättre passage till stranden. I 
högexploaterade områden i landet bör dock inte dispens ges.  
 
Friluftslivets behov 
Särskilda skäl för dispens kan föreligga då det rör sig om anläggningar som är avsedda för det 
rörliga friluftslivet. Anläggningar som gynnar det rörliga friluftslivet kan vara bryggor, 
omklädningsrum vid allmänna stränder, raststugor, vindskydd eller liknande anläggningar. En 
förutsättning för att dispens ska medges är att anläggningarna inte har en avhållande effekt på 
allmänhetens nyttjande av stranden. Exempel på sådana anläggningar är campingplatser, 
golfbanor eller liknande anläggningar som kan innebära att allmänhetens rörelsefrihet 
begränsas.  
 
Anläggningar som kräver närhet till vattnet 
Dispens kan medges till anläggningar som måste ligga vid vatten, till exempel båthamnar, 
båtbryggor, båthus, pirar med mera. Även uthyrning av kanoter, båtar eller dylikt förutsätter 
också anläggningar för iläggning, upptagning och uppställning samt även ibland 
servicebyggnader. Vid beviljandet av dispens för sådana anläggningar är det även av stor vikt 
att området inte har någon betydande rekreationsvärde för allmänheten.  
 
Övriga 
Dispens kan medges om en plats redan är ianspråktagen och därmed får allemansrätten anses 
som utsläckt. Slutligen är totalförsvarets behov av anläggningar ett prioriterat allmän intresse 
enligt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. MB. Därmed finns det anledning att vara 
mindre restriktiv vid dispensprövningar av försvarsanläggningar eller vägar som till hänsyn 
till funktion måste ligga inom ett strandskyddsområde.  
 
I situationer då dispens meddelas skall länsstyrelsen, enligt 18 § 1st., bestämma i vilken 
utsträckning som mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda 
ändamålet. En tomt för ett fritidshus bör inte omfatta mer än 2000 kvm, dock är topografi och 
vegetationen avgörande. I förarbetet görs en klar skillnad mellan tomt och fastighet. Normalt 
ska en tomt inte gå ner till vattenlinjen så att allmänhetens rörelsefrihet begränsas. Istället för 
att vägra en dispens kan dispensen gälla ett mindre område än vad normalt skulle ha gällt.37 
Enligt paragrafens andra stycke upphör ett beslut om dispens att gälla om åtgärden inte har 
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag som beslutet vann laga kraft.        

2.5 Intresseprövning  

 
När länsstyrelsen gör en dispensprövning enligt 7 kap. 18 § MB ska även en intresseprövning 
enligt 7 kap. 25 § göras. I denna paragraf ges utryck för proportionalitetsprincipen vilket 
innebär att hänsyn ska tas till enskilda intressen vid prövning. Detta innebär att enskildas rätt 
inte får inskränkas mer än vad som är nödvändigt för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 
Paralleller kan här dras till 2 kap. 18 § regeringsformen som generellt innebär att varje 
medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas tåla att det allmänna inskränker 
användningen av mark eller byggnad, utom när det krävs för att angelägna allmänna intressen 
ska tillgodoses. I propositionen understryker regeringen att miljöbalken har till syfte tillvarata 
allmänna naturvårds- och miljöintressen som i enlighet med balkens portalparagraf är att anse 
som angelägna allmän intressen. Detta medför att vid bedömningen av strandskyddsdispenser 
ska syften som ligger till grund, nämligen tryggandet av området för friluftslivet samt 

                                                 
37 Prop. 1997/98:45 Del 2, s. 219. 
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bevarandet av goda livsmiljöer för djur- och växtlivet, har avsevärd tyngd och just 
strandskyddsområden är särskilt betydelsefulla för dessa intressen38.  
 
Strandskyddsdispenser har prövats vid många tillfällen och domstolarna har vid bedömningen 
av om det fanns särskilda skäl vid upprepade tillfällen framhållit proportionalitetsprincipen39. 
Grunden till proportionalitetsprincipens användande för avgörande av strandskydd lade 
regeringsrätten i sin dom RÅ 1996 ref. 44. 
 

RÅ 1996 ref. 44 
I juni 1991 erhöll Christel J en strandskyddsdispens för sin fastighet i Mättinge, Nyköpings kommun, enligt 16 
§ 3 st. NVL. Beslutet fattades av kommunens byggnadsnämnd men överklagades till länsstyrelsen av 
naturvårdsverket. Överklagandet bifölls av länsstyrelsen som upphävde dispensen varvid Christel J 
överklagade till regeringen. Christel anförde i sin överklagan att området uppenbart saknade betydelse för 
friluftslivet samt att den inte var lämpad för bad.  Regeringen anförde att tomten var en lucktomt samt att den 
havsvik som till en del tillhörde tomten var väl lämpad för bad och friluftsliv och att strandområdet var 
lättillgängligt från både land och sjösidan. Fastigheten var belägen inom ett område som med hänsyn till 
områdets natur och kulturvärden var av riksintresse. Regeringen fann att fastigheten var belägen inom ett 
område där det var väsentligt att inte dispens från strandskyddet medgavs annat än restriktivt och fann att i 
detta ärende inte förelåg sådana skäl och avslog överklagan.  
 
Ärendet överklagades till regeringsrätten som menade att stränderna kring Mättingeviken är på många håll 
bebyggda eller försedda med bryggor för vilka det har meddelats dispens från strandskyddet. Hela området 
gav ett intryck av bebyggd natur snarare än obebyggd, även om det fanns stora delar obebyggd natur i 
skärgårdslandskapet. Regeringsrätten ansåg inte att de föreslagna byggnadsåtgärderna nämnvärt innebar att 
allemansrätten förhindrades, samt att i den mån sådant hinder uppkom ansågs det som av ringa slag i 
förhållande till ägarens intresse av att kunna nyttja sin fastighet för åtgärderna. Särskilda skäl för dispens 
ansågs föreligga samt att regeringsrätten ansåg det som stridigt mot proportionalitetsprincipen att inte meddela 
dispens. Regeringsrätten upphävde därmed regeringens beslut och visade målet åter till regeringen för fortsatt 
handläggning.    
 
M 7745- 02 
I målet, angående ett muddringsarbete, hade miljönämnden och länsstyrelsen avslagit ansökan om 
strandskyddsdispens. Miljödomstolen meddelade senare dispens med hänvisning till proportionalitetsprincipen 
och Miljööverdomstolen delade dess uppfattning att djur- och växtlivet på platsen inte kommer nämnvärt att 
försämras genom muddringen.  
 
M 10820- 02 
En fastighetsägare hade ansökt om dispens från strandskyddet på en ö i Trosa skärgård. Såväl länsstyrelsen 
som miljödomstolen avslog ansökan, varvid fastighetsägaren överklagade till miljööverdomstolen. 
Miljööverdomstolen uttalade att vid avvägningen mellan de enskilda och allmänna intressena i ett mål om 
strandskydd ska proportionalitetsprincipen tillämpas. Vid tillämpningen av principen ska hänsyn tas till den 
samlade effekten av en omfattande dispensgivning, vilket särkilt får betydelse i tätortsnära områden. Därefter 
pekade Miljööverdomstolen på att ön låg i ett område som har stor betydelse för såväl naturvården som det 
rörliga friluftslivet. Miljööverdomstolen avslog ansökan då de inte ansåg att särskilda skäl förelåg samt att ett 
avslag var förenligt med proportionalitetsprincipen.     

 
  
    

 
 

                                                 
38 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 320. 
39 Michanek, G., Zetterberg, C.,  s. 213.  



 13 

3. Kommande lagändringar 
I detta kapitel kommer jag att utreda Miljödepartementets utredning om ändring av 
strandskyddsreglerna. För att jämföra förslaget med nuvarande lagstiftning har jag granskat 
Ds. 2005:23, Ett förnyat strandskydd. Jag har börjat med en kortare redovisning av 
utredningen för att sedan gå igenom brister i nuvarande lagstiftning och slutligen har jag 
utrett de förslagna ändringarna i lagstiftningen.   
 
 

3.1 Bakgrund 

I april 2001 gav regeringen åt naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga tillämpningen av 
strandskyddsbestämmelserna samt att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av 
såväl skärpningar som lättnader i strandskyddet. Uppdraget redovisades ett år senare och de 
problem som hade identifierats i nuvarande strandskyddslagstiftning delades upp i tre 
kategorier: brister i tillämpningen vid såväl prövning som tillsyn, generella brister samt 
oklarheter i regelverket som förhindrar eller försvårar ändamålsenlig tillämpning samt 
bristande legitimitet framför allt på grund av att samma regler gäller för såväl de mest som de 
minst ianspråktagna områdena i landet. Utredningen visade att bristen i tillämpningen medför 
ett successivt ianspråktagande av stränderna, särskilt i kustområdena. Denna utveckling sker 
som ett resultat av generösa dispensbeslut, få överklaganden samt en sporadisk tillsyn.40       

3.2 Brister i nuvarande lagstiftning  

De problem som har identifierats med nuvarande strandskydd kan delas in tre kategorier. Den 
första kategorin är brister i tillämpningen vid såväl prövning som tillsyn och bedöms som 
mest betydelsefull, då den utgör den viktigaste drivkraften för en successiv urholkning av 
strandskyddets syfte. Bristerna i tillämpningen medför ett allt större ianspråktagande av 
stränderna. Konkret består dessa brister av bland annat dispensbeslut som inte följer gällande 
normer, få överklaganden samt en sporadisk tillsyn.41 Den andra kategorin består av generella 
brister och oklarheter i regelverket som förhindrar eller försvårar ändamålsenlig tillämpning. 
Dit hör bland annat bristen på tydliga riktlinjer för vad som ska gälla vid upphävandet av 
strandskyddet vid planläggning.  
 
Även problemet med att kunna genomföra en juridiskt hållbar översyn av det utvidgade 
strandskyddet utan att detta skapar en negativ påverkan för strandskyddet som helhet samt den 
ibland onödiga prövning som sker av bland annat komplementbyggnader i direkt anslutning 
till ett bostadshus hör till denna kategori.42 Den tredje kategorin identifierar den bristande 
legitimiteten vilket bedöms framförallt bottna i bestämmelsernas brist på flexibilitet. Detta 
medför att en dispens i princip bedöms lika strängt i kommuner med stor tillgång till 
oexploaterade stränder samt ett lågt bebyggelsetryck som i kommuner med en hög grad av 
exploatering och ett högt bebyggelsetryck.43 Nedan följer en närmare beskrivning av en rad 
identifierade problem. 
 
Bebyggelsetrycket och strandskyddets syften 
 

                                                 
40 Ds 2005:23, s. 9. 
41 Ds 2005:23, s. 32. 
42 Ds 2005:23, s. 33.  
43 Ibid.  



 14 

Bebyggelse eller liknande åtgärder vid stränderna innebär ingrepp som leder till att 
strandskyddet blir utsläckt för en överskådlig tid. Särskilt högt bebyggelsetryck råder längst 
kusten. Trots att kusten utgör endast 4 procent av den totala strandlängden så sker 30 procent 
av den totala strandnära byggnationen längst kusten.44 Införandet av det generella 
strandskyddet har visserligen medfört att byggnationen längst stränderna har minskat, men 
fortfarande uppgår den till uppskattningsvis 25-50 procent av den nivå som gällde innan 
strandskyddet infördes. Bakgrunden till detta är att dispensprövningar i praktiken i allt för 
liten omfattning tar hänsyn till konsekvenser i ett långsiktigt perspektiv.  
 
En enskild dispens medför sällan något avgörande ingrepp på de värden som strandskyddet 
avser att bevara. Däremot skapar många små intrång på sikt en brist på större 
sammanhängande, oexploaterade strandområden. På grund av likställighetsprincipen blir 
utveckling svår att hejda om någon av givits dispens för en typ och storlek av anläggning eller 
ingrepp, som i förlängningen tillsammans med ytterligare åtgärder av liknande slag påtagligt 
förändrar och försämrar det bilogiska livet i området.45 Det framhålls även av utredningen att 
det finns kommuner som har lyckats freda sina stränder trots en god befolkningsutveckling 
och en begränsad tillgång till stränder. Det finns även exempel på kommuner med mycket litet 
bebyggelsetryck där en byggnation inom ett strandskyddat område har en gynnsam effekt på 
utvecklingsmöjligheterna i form av sysselsättning och boende.46  
 
Dispenser i enskilda fall 
 
Dispensbeslut ska enligt 28 och 29 § § förordningen (1998:1252) om områdesskydd sändas 
till Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Varje år registrerar Naturvårdsverket 3000-4000 
inkomna dispenser. Naturvårdsverkets utredning visar att det finns stora brister i dispenser i 
enskilda fall och har bedömt att endast 32 procent av de granskade besluten i enskilda ärenden 
var välgrundade. En stor del av besluten var formellt felaktiga och många saknade väsentligt 
underlag. Särskilt påtagligt var bristerna när det gällde det utökade syftet om bevarandet av 
goda livsmiljöer för växt- och djurlivet. I de granskade fallen saknades ofta uppgifter om 
särskilda skäl eller så var de skäl som uppgavs inte förenligt med vad som avses enligt 
förarbeten och praxis som särskilda skäl.47 Att dispensgivningen i åtskilliga kommuner är mer 
generösa än vad bestämmelserna medger medför en risk att strandskyddsbestämmelserna 
urholkas och syftena inte kan upprätthållas på sikt. Till detta bidrar även den begränsade 
rätten att överklaga beslut. I praxis har slagits fast att ett villkor för besvärsrätt är beslutet 
antingen påverkar rättställningen eller annars berör ett sådant intresse hos den klagande som 
på något sätt erkänts av rättsordningen48. Detta innebär att de kommuner som har en generös 
inställning till att medge dispenser får därför få eller inga signaler via överklagande beslut om 
att en skärpt tillämpning behövs.  
 
Strandskyddet i plansammanhang  
 
Kommuner underskattar i vissa fall vid byggnationer vid stränderna behovet av att beakta 
strandskyddet som en viktig och ofta avgörande faktor vid planläggningen i strandnära 
områden. Om innebörden av strandskyddet inte står klar i ett tidigt planeringsskede tas ibland 
inte tillräckligt hänsyn till vilka skäl som kan föranleda ett upphävande av strandskyddet. 

                                                 
44 Ds 2005:23, s. 33.  
45 Ds 2005:23, s. 34. 
46 Ibid.  
47 Ds 2005:23, s. 35. 
48 Ibid.  
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Detta kan leda till risk att strandskyddets syfte inte tillgodoses i detaljplanen och 
områdesbestämmelsen.49 Länsstyrelsen har därför en viktig roll att se till att strändernas värde 
samt strandskyddet syfte uppmärksammats i ett tidigt skede av den kommunala planeringen.  
 
Utvidgat strandskydd 
 
 Bestämmelsen att länsstyrelsen får förordna om ett utvidgat strandskydd upp till 300 meter 
har funnits sedan strandskyddet infördes. Det finns exempel på åtskilliga områden som redan 
tidigt förordnades som utvidgade strandskyddsområden, utan att det närmare motiverades 
varför dessa områden ansågs som särskilt värdefulla samt vilka hot som riskerade att skada 
dessa värden. I och med att många beslut om utvidgat strandskydd har beslutats på ett 
schablonmässigt sätt, med motiv som inte har angivits eller som har blivit inaktuella, finns det 
ett behov av en översyn och i vissa fall ändrade förhållanden, för att respekten för 
strandskyddet ska kunna upprätthållas även inom det utvidgade strandskyddet.50 Enligt 7 kap. 
15 § första stycket, är en sådan översyn möjlig under förutsättning att det kan visas att 
stranden i frågan uppenbart saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syfte. Detta 
innebär att kravet för att upphäva ett förordande är högre än att få inrätta ett område med 
utvidgat strandskydd. 
 
 Ett exempel på detta illustreras i utredningen. Inom ett schablonmässigt utpekat utvidgat 
strandskyddsområde kan det finnas naturtyper som är vanligen förkommande och som inte i 
sig har föranlett att området har utvidgats, exempel genomsnittlig granskog utan särskilda 
skyddsvärden. Om detta område inte heller har några särskilda värden för det rörliga 
friluftslivet kan det finnas behov av att ompröva beslutet om utvidgat skydd. Frågan blir då 
om avsaknaden av ”särskilda värden” för strandskyddets biologiska syfte uppfyller kriterierna 
för att upphäva strandskyddet? Om förekomsten av granskog skulle utgöra motiv för att 
upphäva det utvidgade strandskyddet på grund av att biotopen uppenbart saknar betydelse för 
strandskyddet skulle det innebära att en stor andel av det generella strandskyddet kunna 
upphävas på samma grund. Ett sådant förfarande skulle strida mot strandskyddets syfte att 
skydda stränderna på grund av deras generella värde, det vill säga att det inte krävs särskilt 
utpekade höga värden för att strandskyddet ska gälla.51 Den enklaste lösningen på detta 
problem vore att mildra förutsättningarna för att få upphäva förordnanden om utvidgat 
strandskydd. Dock skapar en sådan bestämmelse en definitionsmässig skild legal förutsättning 
inom generellt respektive utvidgat strandskydd, med en försvagning av det utvidgade 
strandskyddet som följd.52  
 
Geografiska förutsättningar 
 
Strandskyddet är generellt och är därför inte anpassat till geografiska förutsättningar, 
varierande tillgång till stränderna eller bebyggelsetryck i olika delar av landet. Av olika 
intresseföreningar har det framförts ett krav på ett mer nyanserat strandskydd i glesbygden 
med motivet att det inte är motiverat att ha samma stränga regler i glesbygdsområden som i 
kust- och skärgårdsområden och nära storstäder där bebyggelsetrycket är stort. Ett annat 
motiv till lättnader i strandskyddet i glesbygden är att det skulle främja den regionala 
utvecklingen. Dock ingår det inte i strandskyddets syfte att främja den regionala utvecklingen 

                                                 
49 Ds 2005:23, s. 36.  
50 Ds 2005:23, s. 37. 
51 Ds 2005:23, s. 38. 
52 Ibid. 
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och därför bör inte ett utpekande av områden för ett differentierat strandskydd primärt grunda 
sig på kriterier som regional utveckling.53    
 
Tillämpningsfrågor 
 
Utredningen har identifierat en rad brister i tillämpningsfrågor på lokal, regional och central 
nivå. Trots brister i dispensbeslut så överklagas endast en procent av alla beslut och detta 
leder till få vägledande beslut. Länsstyrelserna har i stor omfattning delegerat 
dispensbefogenheterna till kommunerna medan tillsynsansvaret inte har delegerats i lika stor 
omfattning. Delegationerna är ofta beslutade innan 1994 vilket innebär att de inte innefattar 
en bedömning av den biologiska kompetensen som krävs vid hantering av 
strandskyddsärenden. I Naturvårdsverkets utredning bedömde endast sju länsstyrelser att 
kommunerna har tillräcklig biologisk kompetens för att hantera dispensgivningen. 
Utredningen visar även på stora brister i den operativa tillsynen på länsstyrelsenivå. Tillsyn 
bedrivs endast sporadisk och oftast efter anmälning.54    
 

3.2 Förslag till ändringar i strandskyddsbestämmelserna 

 
Tyngdpunkten till förslaget ligger, i fråga om skärpningar, på att förbättra tillämpningen och 
att särskilt värna om de från strandskyddssynpunkt generellt sett mest värdefulla områdena. 
För att få tills stånd dessa skärpningar föreslås bland annat att strandskyddets syfte 
förtydligas, att länsstyrelsen inte ska ha möjligheten att delegera dispensbeslut inom vissa 
typer av områden samt att länsstyrelsen ges viss möjlighet att på eget initiativ överpröva 
kommunala dispensbeslut. De lättnader som föreslås är att skapa tydliga ramar för när 
strandskyddet ska kunna upphävas vid planläggning, att ange villkoren för ett differentierat 
strandskydd och att till viss del öka möjligheten att undanta åtgärder inom tomtplatser från 
dispenskrav. Även en översyn av det utvidgade strandskyddet möjliggörs, vilket kan leda till 
att ett annat område med utvidgat strandskydd försvinner.55   
 
Strandskyddets syfte 
Bestämmelsen om strandskyddets syfte ändras genom två förtydliganden. Enligt förslaget 
kommer det att uttalas direkt i lagtexten att bevarandet av stränderna skall ses långsiktigt. Det 
tydliggörs även att ett av strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för den 
allemansrättsliga tillgången till stränderna.56 Långsiktigheten bör vara utgångspunkt i alla 
beslut som rör såväl utvidgning eller inskränkning av strandskyddsområden enligt 7 kap. 14 § 
och 15 § som vid dispensgivning med stöd av 18 §. Någon precision av tidsram med vad som 
bör beaktas som långsiktigt går inte att ge, men en utgångspunkt bör vara att i så liten 
omfattning som möjligt inskränka på kommande generations handlingsfrihet.57 När det gäller 
dispenser så riskerar ett kortsiktigt perspektiv att överbetona det enskilda intresset av dispens, 
utan direkt hänsyn till följeffekter av fortsatt dispensgivning på liknande grunder.  
 
Att ett av strandskyddets syften avser att bevara den allemansrättsliga fria tillgången till 
stränderna framgår inte av lagtexten utan endast i förarbetena. Ett förtydligande av detta är 
motiverat dels för att undvika felaktigheter i tolkningar av syftet samt dels för att 

                                                 
53 Ds 2005:23, s. 38 f. 
54 Ds 2005:23, s. 39 f. 
55 Ds 2005:23, s. 41 ff. 
56 Ds 2005:23, s. 49. 
57 Ds 2005:23, s. 51.  
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allemansrätten är ett välkänt begrepp som underlättar förståelsen av bestämmelserna58. 
Förslaget innebär att den nuvarande formuleringen om att trygga förutsättningarna för allmänt 
friluftsliv ersätts. Ändringen innebär dock ingen reell förändring av syftets innebörd.  
 
Nya förutsättningar för inrättande av utökat strandskydd 
Enligt de nya förutsättningarna ska beslut om utökat strandskydd fattas om det är nödvändigt 
för att långsiktigt tillgodose något av strandskyddets syften. Till bestämmelsen kopplas även 
övergångsbestämmelser som anger förutsättningarna för tidigare besluts giltighet.59 De 
föreslagna ändringarna innebär dels en skärpning av förutsättningarna för inrättande av 
utvidgat strandskydd, dels möjliggörs det för länsstyrelsen att vidta en översyn av befintliga 
förordnanden om utvidgat strandskydd – utan att koppla en sådan översyn till 
förutsättningarna för upphävandet enligt 7 kap. 15 § första stycket. Ändringarna är även 
avsedda att säkerställa ett utvidgat strandskydd utpekas på områden där det tydligt finns ett 
långsiktigt behov av strandskydd för att bevara den allemansrättsliga tillgängligheten eller att 
bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtlivet. Det ska förutsättas att 
länsstyrelsen gjort en noggrann utredning av områdets värde innan ett beslut om utvidgat 
strandskydd fattas, där skyddet inom varje område eller typ av område motiveras.60  
 
Upphävande av strandskydd i samband med planläggning 
I 7 kap. 15 § andra stycket införs en bestämmelse om att ett upphävande i samband 
planläggning endast får medges om det intresse som tillgodoses genom planen väger tyngre 
än det allmänna intresset av ett bevarat strandskydd. Ändringen innebär även att de särskilda 
skäl som motiverar ett upphävande av strandskyddet redovisas i lagtexten. Uppräkningen 
innehåller situationer som enligt praxis anses föreligga samt att därutöver införs nya skäl för 
sådana åtgärder som har sin grund i angelägna allmänna intressen eller som innebär en 
utvidgning av nuvarande verksamhet.61 Denna uppräkning av situationer som enligt praxis 
anses som särskilda skäl som motiverar ett upphävande av strandskydd kommer att införas i 
lagtexten. Därutöver införs även nya skäl som har sin grund i angelägna allmänna intressen 
eller som innebär en utvidgning av befintlig verksamhet, där åtgärderna i båda fallen inte kan 
genomföras utanför strandskyddsområde.  
 

1) marken i området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar 
betydelse förstrandskyddets syften, 

2) beslutet avser ett område som genom mänsklig verksamhet är avskilt från området 
närmast strandlinjen, 

3) åtgärder avser anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet, 
4) åtgärden avser utvidgning av en befintlig verksamhet som inte kan genomföras 

utanför strandskyddsområdet,             
5) åtgärden långsiktigt bidrar till lokal eller regional utveckling för en kommun med god 

tillgång till inlandsstränder,  
6) åtgärden tillgodoser angelägna allmänna intressen som inte kan genomföras utanför 

strandskyddsområdet eller 
7) det i övrigt finns särskilda skäl.62  

 

                                                 
58 Ds 2005:23, s. 52. 
59 Ds 2005:23, s. 53. 
60Ds 2005:23, s. 54.  
61 Ds 2005:23, s. 58.   
62 Ds 2005:23, s. 13. 
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I utredning redovisas en lista på situationer som inte i sig utgör skäl för upphävning av 
strandskyddet, 

• endast en marginell del av strandskyddsområdet tas i anspråk, 
• upphävandet omfattar endast utvidgat strandskyddsområde, 
• syftet med strandskyddet motverkas inte, 
• upphävandet medför endast marginella effekter på växt- och djurlivet och 

allmänhetens rätt att röra sig fritt, 
• området ”tillgängliggörs” i den mening att det blir fysiskt lättare att gå i området, till 

exempel promenad- och cykelvägar, 
• vissa värden ”säkerställs” genom att de markeras som naturmark eller parkmark i 

planen, 
• en strandremsa sparas för passage närmast vattnet, 
• det i allmänna ordalag hänvisas till behovet av tätortsutveckling, 
• uppförande av enstaka byggnader i anslutning till befintlig bebyggelse, där skälet för 

upphävande endast utgör närheten till denna bebyggelse.63 
 
Bestämmelse om passage för allmänheten och om strandskyddets återinträde i vissa fall 
En ny bestämmelse, 7 kap. 15 a §, införs med innebörden att ett beslut om upphävande ska 
förenas med villkor om att det ska finnas en fri passage närmast strandlinjen. Bakgrunden till 
denna nya regel är att det för närvarande saknas bestämmelser om att så långt som möjligt 
värna tillgängligheten för allmänheten i de fall då strandnära bebyggelser kommer till stånd. 
Detaljplaner eller områdesbestämmelser som medger att mark tas i anspråk för 
bebyggelseändamål ända ner till vattnet eller till och med ut i vattnet, kan i vissa fall förhindra 
allmänhetens möjligheter att passera området längs stranden.64 Förslaget innebär att en 
passage för allmänheten alltid ska säkerställas inom ett område där strandskyddet har 
upphävts.  
 
Strandskyddets återinträde när en plan har upphävs 
Även i detta fall har en ny bestämmelse föreslagits, 7 kap. 15 b §. Denna regel föreslås reglera 
frågan om strandskyddets återinträde när en detaljplan eller en områdesbestämmelse upphör 
att gälla. Nuvarande bestämmelse om strandskyddets återinträde återfinns i 15 § andra 
stycket. Den föreslagna lydelsen av regeln innebär att regeln fortsättningsvis endast tar fasta 
på de förutsättningar som ska vara uppfyllda för att strandskyddet ska kunna upphävas. Enligt 
utredningen bör frågan om strandskyddets permanenta återinträde regleras skild från frågan 
om hur strandskydd får upphävas. Den nya paragrafen innebär inte att innebörden i nu 
gällande bestämmelse upphävs, utan ändringen är enbart av teknisk natur.65  
 
Ändring av bestämmelsen om ändrad byggnad 
7 kap. 16 § p. 2 omformuleras och ska tillämpas om byggnad eller en byggnads användning 
ändras så att allmänheten hindras eller avhålls från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt eller så att livsvillkoren för djur- eller växtarter väsentligt förändras. 
Den nuvarande lydelsen av 16 § p. 2 tar varken direkt eller indirekt fasta på inverkan på 
strandskyddets biologiska syfte. Utvändiga ändringar på byggnader som har betydelse för hur 
allmänheten uppfattar rätten till tillträde täcks heller inte av den nuvarande lydelsen. De 
nuvarande förbuden i 7 kap. 16 § p. 4 och 5 att uppföra anläggningar, anordningar eller utföra 
åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter ändras. Ändringen 

                                                 
63 Ds 2005:23, s. 69 f 
64 Ds 2005:23, s. 70. 
65 Ds 2005:23, s. 74. 



 19 

kommer att innebära att förbudsnivån kommer att gälla för sådana anläggningar, anordningar 
eller åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Betydelsen av 
nuvarande lydelse, av 16 § p. 4 och 5, har visat sig vara svårtolkad. Problemet anses ligga dels 
i att avgöra vilken grad av försämring som gör att förbuden aktualiseras, dels i att kunna skilja 
mellan denna bedömning och den bedömning av påverkan som kan godtas vid en 
dispensgivning enligt 18 §.66  
 
Enligt utredningen anses det lämpligare att förbuden i lagtexten uttryckligen kopplas till 
effekterna av en ändring på så vis att en ändring som medför att allmänheten hindras eller 
avhålls från att beträda ett allmänt tillgängligt område är förbjuden. Ändringarna innebär även 
att förbuden gäller i förhållande med strandskyddets båda syften. Den förslagna ändringen 
innebär en skärpning i flera avseenden samt en lättnad i något avseende. Skärpningen består i 
att fler fysiska förändringar av en byggnad än tidigare ska vara dispenspliktiga, att 
användningssättet i sig kräver dispens om det innebär en privatisering eller ökad privatisering 
och att förbudet mot ändringar gäller även i förhållande till det biologiska syftet. Lättnanden 
innebär att bestämmelsen inte längre omfattar sådana ändringar på byggnader som inte har 
någon inverkan på strandskyddets syften.67    
 
Undantag från dispenskrav för vägar och järnvägar i vissa fall samt för byggnader m.m. i 
anslutning till en huvudbyggnad 
En ny bestämmelse, 7 kap. 17 § p. 3, införs med innebörden att byggnad av vägar och 
järnvägar enligt fastställd arbetsplan enligt väglagen (1971:948) eller järnvägsplan enligt 
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg inte ska omfattas av förbuden enligt 7 kap. 16 §. 
Nuvarande bestämmelser innebär att för vägar och järnvägar som inte tillåtlighetsprövas av 
regeringen enligt 17 kap. MB krävs en separat strandskyddsdispens. Dispenserna prövas i ett 
sent skede när planprocessen är långt framskriden, vilket riskerar att prövningen reduceras till 
en formsak. Ändringen innebär att strandskyddet uppmärksammas i ett tidigare stadium.  
Bestämmelsen i 17 § andra stycket ändras så att länsstyrelsen i ökad omfattning ges rätt att 
besluta om undantag från kravet på dispens för vissa byggnader, anläggningar, anordningar 
och åtgärder inom fastställd tomtplats eller inom 25 meter från huvudbyggnaden, men inte 
närmare än 25 meter från vattnet.68  
 
En utökning av dispensgrunderna 
Bestämmelsen, 7 kap. 18 § första stycket, om att särskilda skäl krävs för att få meddela 
dispens ändras. Ändringen innebär att de situationer där särskilda skäl anses föreligga 
redovisas i lagtexten. I uppräkningen ingår bland annat situationer som enligt praxis godtagits 
som skäl för dispens.69 Länsstyrelsen får medge dispens i det enskilda fallet om: 

1. marken i området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar 
betydelse för strandskyddets syfte, 

2. beslut avser ett område som genom mänsklig verksamhet är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen, 

3. åtgärden avser en anläggning som till sin funktion måste ligga vid vattnet, 
4. åtgärden avser utvidgning av befintlig verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför strandskyddsområdet, 
5. verksamheten eller åtgärden har en påtaglig fördel av ett strandnära och inte hindrar 

ett hållbart nyttjande av stranden i en kommun med god tillgång till inlandsstränder, 

                                                 
66 Ds 2005:23, s. 78 f. 
67 Ds 2005:23, s. 81.  
68 Ds 2005:23, s. 87 f. 
69 Ds 2005:23, s. 93. 



 20 

6. beslutet avser ett en- eller tvåbostadshus i anslutning till samlad bebyggelse i en 
kommun med god tillgång till inlandsstränder, 

7. åtgärden tillgodoser angelägna allmänna intressen som inte genomföras utanför 
strandskyddsområdet, 

8. det i övrigt finns särskilda skäl. 
 
Utredningen har visat att dispensbeslut ofta saknar uppgifter för vilka skäl som motiverar ett 
beslut om dispens eller att de angivna skälen inte motsvarar förarbetenas om vad som bör 
gälla i frågan om särskilda skäl. Därför anses det finnas ett behov av att tydliggöra vilka 
situationer som anses kunna utgöra skäl för dispens.70 En uppräkning av dispensskäl innebär 
dock inte att en dispens ska medges automatiskt om ärendet överensstämmer med en punkt i 
paragrafen, utan en bedömning ska även ske om ärendet är förenligt med strandskyddets 
syften.71  
 
Dispensärenden där angelägna enskilda intressen anförs som skäl ska dömas mycket 
restriktivt. Ett dispenbeslut med en generös bedömning av ett enslikt intresse, liksom för 
övrigt varje dispensbeslut, är potentiellt praxisskapande. En praxis för särskilda skäl som 
tydligt kan knytas till ett enskilt intresse som kan åberopas i många situationer skulle strida 
mot nämnda rättsprincip. Det bör även beaktas att det enskilda intresse att få genomföra 
åtgärden som regel har kortare varaktighet i förhållande till strandskyddets långsiktiga syfte. 
För att medge dispens med hänvisning till ett enskilt intresse bör det krävas mycket specifika 
omständigheter som inte riskerar att få genomslag genom praxis.72  
 
Den förslagna utvidgningen av dispensgrunderna innebär ett avsteg i två avseenden från 
hittillsvarande grundprincip att skälen för dispens bör utgå från sådana situationer som 
normalt sett innebär att de allmänna strandskyddsintressena inte alls eller endast obetydligt 
skulle skadas. Nu föreslås två skäl införas i vissa särskilt utpekade kommuner i syfte att 
underlätta lokal och regional utveckling, detta även om skälen i sig inte är formulerade på så 
sätt att utvecklingsmöjligheterna ska påvisas i varje enskilt fall. Skäl som har sin bakgrund i 
lokal eller regional utveckling har specificerats i syfte att minimera risken för en urholkning 
av strandskyddet.73 Dispensgivning för åtgärder som kan bidra till lokal eller regional 
utveckling bör inte ske så att sammanhängande orörda områden tas i anspråk för ny 
bebyggelse eller att sådan verksamhet som lika gärna kan lokaliseras utanför 
strandskyddsområde inte gynnas.74  
 
I nuvarande lagstiftning förekommer att dispens kan medges för åtgärder som anses vara av 
ett sådant allmänt intresse att det finns skäl att medge dispens. Dock finns inget uttalat stöd 
för ett sådant synsätt, annat än försvarsanläggningar samt vägar som med hänsyn till funktion 
måste ligga inom strandskyddat område bör kunna leda till en mindre restriktiv bedömning än 
normalfallet. Det är heller inte förenligt med grunden för skyddslagstiftningen i fråga att 
jämställa övriga allmänna intressen med intresset av strandskydd.  
 
Frågan om delegation av dispensbefogenheten till kommuner 
Delegationsmöjligheterna föreslås bli avsevärt begränsade genom en ändring i 12 § 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd. Detta innebär att det fortsättningsvis inte 

                                                 
70 Ds 2005:23, s. 93 f.  
71 Ds 2005:23, s. 95. 
72 Ds 2005:23, s. 96. 
73 Ds 2005:23, s. 97. 
74 Ds 2005:23, s. 102. 
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kommer att vara möjligt att delegera dispensgivning för kust- och skärgårdsområdena eller 
områden som är skyddade enligt 3 kap. 6 §, 4 kap. 2-8 § § samt 7 kap. MB. Förordningen 
ändras även i det avseendet att det tydliggörs att kommunen får ansöka om att erhålla 
dispensrätten, samt att länsstyrelsen har möjlighet att återkalla ett beslut om att överlåta 
dispensbefogenheten till en kommun.75  
 
Motivet till den föreslagna ändringen är att det är särskilt angeläget att värna om de områden 
med höga naturvärden som omfattas av områdesskydd och är av riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. En stor andel av dispenserna rör sådana särskilt betydelsefulla områden, trots den 
restriktivitet som tydligt framgår av tidigare förarbeten76. Det är även angeläget att minimera 
den fortsatta exploateringen av kusten, där bebyggelsepåverkad strand i stora delar av landet 
överstiger 30 procent.77 En mer restriktiv tillämpning inom dessa särskilt värdefulla områden 
bör uppnås och därför är det lämpligt att staten i form av länsstyrelsen ansvarar för 
dispensprövningen inom dessa områden. En övergångsbestämmelse som tydliggör tidpunkten 
för när nuvarande delegationer upphör att gälla kommer även att införas. Enligt utredningen 
är det av praktiska skäl inte lämpligt att denna tidpunkt sammanfaller med ikraftträdandet av 
de nya bestämmelserna, eftersom översynen av delegationerna sammantaget utgör ett 
merarbete. Därför föreslås övergångsperioden bli till ett år från ikraftträdandet.78 
 

                                                 
75 Ds 2005:23, s. 123. 
76 Bl.a. prop. 1997/98:45 del 1 s. 322. 
77 Ds 2005:23, s. 125. 
78 Ds 2005:23, s. 125 f. 
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4. Studie av dispensärenden 
I detta kapitel kommer jag att genomföra en studie av dispensärenden från några kommuner i 
västernorrlans län. I studien kommer jag att undersöka i vilken utsträckning dispenser har 
givits, på vilka grunder som dispenser har givits samt om dessa har givits i enlighet med vad 
som står i lagen.     
   
 

4.1 Undersökningens tillvägagångssätt 

  
Lämpligt material har jag införskaffat dels genom mötesprotokoll upplagda på kommunernas 
hemsidor och dels genom att materialet skickats till mig via e-post. Jag har inte haft några 
speciella kriterier för vilka ärenden som jag ska medta i undersökningen, utan endast att 
ärendet har behandlat frågan om strandskyddsdispens. Sammanlagt har jag behandlat 78 
ärenden från Sundsvall, Härnösand, Kramfors kommuner under perioden 2006-2007. Dessa 
kommuner har samtliga delegerats ansvaret att ange behandla strandskyddsdispenser för sina 
respektive områden av Länsstyrelsen i Västernorrland. Det jag har undersökt är dels i hur stor 
utsträckning som dispenser har givits i valda kommuner men främst vilka motiv som ligger 
bakom beslutsunderlaget och om beslutet är förenligt med lagen. Det är främst hur 
kommunerna har behandlat särskilda skäl enligt 7 kap. 18 § som har varit det väsentliga i 
undersökningen. Jag har valt att inte referera till varje ärende dels att det inte ryms inom 
examensarbetets avgränsning i volym samt dels för att flertalet ärenden är relativt lika.      
  

4.2 Sundsvall kommun 

 
Saknaden av det restriktiva förhållningssätt som förespråkas i förarbetena visar sig i att 
betydlig fler ärenden om dispens medges än avslås. Av 44 stycken ansökningar om 
strandskyddsdispenser har 37 stycken medgivits dispens. Vad gäller behandlingen av 
strandskyddets syften kan sägas att argumentation om allmänhetens tillgång till 
strandskyddsområdet påverkas upptar en stor del i behandlingen av ärendena. Påverkan på 
livsbetingelser för djur- och växtlivet har endast nämnts kortfattat, till exempel att åtgärden 
inte kommer att påverka naturen nämnvärt.   
 
Flyttande av härbre samt avstyckning 

Ett av fallen (behandlat 09/01-07) avsåg flyttande av ett härbre från stamfastigheten till en 
plats 50-70 meter från en strand samt avstyckning. Dispens medgavs med motiveringen att 
åtgärden visserligen är inom ett skyddsområde men att ingen påverkan på livsbetingelser 
djur och växter kommer att medföras. Den berörda stranden ansågs som svårtillgänglig för 
allmänheten vilket medför att den allemansrättsliga tillgängligheten inte heller påverkas.  

 
Nybyggnad av sjöbod/båthus 

I ett ärende (07/02-07) behandlades en ansökan om dispens avseende en nybyggnad av en 
sjöbod/båthus. Byggnaden avsåg att innehålla bastu, relaxavdelning, förråd samt eldstad. 
Den planerade byggnaden avsågs att utgöra en ersättningsbyggnad. Den planerade åtgärden 
ansågs inte förändra livebetingelserna för djur och växter samt att allmänhetens möjlighet 
att nå stranden inte hindrades. Med denna motivering medgavs dispens från 7 kap. 16 § MB. 
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Avstyckning av tomtplats samt byggande av fritidshus 
En annan dispensansökan (23/08-07) berörde möjlighet till avstyckning av tomtplats samt 
byggande av fritidshus. Fastigheten var belägen utanför detaljplanelagt område och från 
tomtgräns till mot vattnet och ner till stranden var det cirka 50 meter. Marken innehöll 
gallrad glest bevuxen skogsmark på delvis stenig morän. Till tomten gränsade en grupp 
fritidshus i väster, i norr en stig använd av allmänheten, skogsmark i öster samt i söder ett 
båthus med upptagningsramp. Markbryggor samt spångar nyttjades sen tidigare över den 
klippiga terrängen för att ta sig ner till stranden. Dispens medgavs för åtgärden och som skäl 
åberopades att området närmast vattnet sedan tidigare är ianspråktaget samt att passage 
allmänheten genom strandskyddsområdet möjliggjordes dels på befintlig stig bakom tänkt 
tomtplats samt dels genom ett stråk närmast vattnet vilket innebär att allmänhetens 
tillgänglighet inte påverkades. Livsbetingelserna för djur och växter ansågs inte heller hotas 
av åtgärden. 

 
Bygglov för uppförande av enbostadshus och garage 

En ansökan om dispens (23/08-07) från 7 kap. 16 § MB behandlade bygglov för 
enbostadshus och garage. Fastigheten var placerad utom detaljplanelagt område och 
byggnaderna avsåg att placeras cirka 40 meter från stranden. Öster om den aktuella 
fastigheten fanns befintlig bebyggelse som gick ända ner till vattnet. Området hade tidigare 
använts för uttag av grus. Stadsbyggnadsnämnden ansåg inte att särskilda skäl för dispens 
förelåg. Några närmare skäl för nekandet av dispens förekommer inte av protokollet.  

 
Uppförande av flyttbar stuga 

I ett annat ärende (24/10-07) behandlades ansökan om dispens för uppförande av flyttbar 
stuga. Byggnaden avsåg att användas som gäststuga och förråd och planerade att placeras 
cirka 60 meter från stranden. Då byggnaden innehöll en bostadsdel ansågs inte skäl för 
dispens föreligga. Någon närmare motivering för skälet förekommer inte heller i detta 
ärende.  

 
Bygglov för sjöbod och garage/uthus 

Dispensansökan (21/11-07) hade lämnats in avseende bygglov för sjöbod och garage/uthus. 
Fastigheten var belägen inom samlad bebyggelse samt inom kulturinventerande område 
med särskilt hänsynstagande. Det ansågs viktigt att byggnadens utformning anpassades till 
områdets befintliga struktur och utförande. Stranden var redan ianspråktagen samt att 
tomtplatsen var en så kallad lucktomt. Åtgärden bedömdes inte hota livsbetingelser för djur 
och växter samt inte heller förändra allmänhetens möjlighet att nå stranden vilket medförde 
att dispens medgavs.  

 
Byggande av förrådsbyggnad och brygga samt förstärkning av dike samt underhållsröjning 
av vass 

I ett annat fall (13/12-06) behandlades bygglovsansökan samt dispensansökan för 
förrådsbyggnad samt dispensansökan för brygga inom samlad bebyggelse. Sökanden avsåg 
även att förstärka ett dike samt underhållsröja vass. Uppförandet av förrådsbyggnaden samt 
anläggandet av bryggan ansågs inte inverka menligt på livsbetingelser för växter och djur. 
Åtgärderna ansågs inte heller vara av privatiserande natur varför området ansågs även 
fortsättningsvis vara allemansrättsligt tillgängligt. Bryggans konstruktion ansågs vara till 
nytta som livsmiljö för fisk och andra vattenlevande djur. Förstärkningen av diket ansågs 
nödvändigt för att förhindra dämpning på båda sidor om den allmänna vägen samt inte 
heller hota livsbetingelserna för djur och växter. Den del av stranden som omfattades av 
ansökan hade tidigare blivit röjt från vass. Därmed ansågs att fastighetsägaren bör ges rätt 
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att underhållsröja detta område för att upprätthålla tillgängligheten för förråd och brygga. 
Med dessa motiveringar medgavs dispens från 7 kap. 16 § MB. 

   

4.3 Härnösand kommun 

 
Från Härnösand kommun fann jag endast tio dispensansökningar från den valda tidpunkten 
och av dessa nekades endast en dispens. I likhet med Sundsvall kommun har även vid 
behandlingen av dispenserna argumentationen kring allmänhetens tillgång till stränderna 
upptagit störst del av motiveringen till beslut. Detta innebär att behandlingen av påverkan på 
djur- och växtlivet har, enligt mitt tycke, kommit i andra hand vid beslutsfattandet.   
 
Uppförande av fritidshus inom samlad bebyggelse 

I ett ärende (behandlat 12/04-07) behandlades en ansökan om dispens för uppförande av ett 
fritidshus inom ett område där det sedan tidigare fanns fritidshus. Tomten ligger mellan 
andra ianspråktagna bebyggda tomter, s.k. lucktomt. Det aktuella området är i 
översiktsplanen markerat med FS, Fritidsliv och skogsbruk. Allmänhetens tillgänglighet 
ansåg inte försämras då det finns tillgång till oexploaterade stränder i närheten. Områdets 
djur- och växtliv hade tidigare inte dokumenterats men bedömningen visade att det råder 
triviala förhållanden gällande djur- och växtliv. Med bakgrund till detta beslutade 
samhällsnämnden att meddela dispens enligt 7 kap. 18 § MB.  

 
Uppförande av fritidshus 

I ett annat fall (13/12-06 samt 20/06-07) behandlades en ansökan om strandskyddsdispens 
för uppförande av ett fritidshus. Fritidshuset planerades cirka 10 meter från strandlinjen och 
en ny grusväg hade anlagts på en stig som leder ner till den tilltänkta platsen. Det aktuella 
området är i översiktsplanen markerat med JO, jordbruk och gles bebyggelse. Detta innebär 
att jordbruk och andra areella näringar som innebär att kulturlandskapet hålls öppet har 
företräde. Glesare bebyggelse är välkommen, men måste planeras och utformas så att 
kulturlandskapets kvaliteter bibehålls. Naturmarkerna omkring fungerar till största delen 
som betesmark för bland annat får, kor och grisar. Några inventeringar av floran hade inte 
gjorts på grund av att växtsäsongen var passerad. Några sällsynta djur- eller växtarter hade 
sedan tidigare inte dokumenterats. Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja 
strandskyddsdispens då området redan är inhägnat och huvudsakligen redan används till 
jordbruksändamål samt att djur- och växtlivet inte påverkas negativt. Beslutet överklagades 
av naturvårdsverket, till länsstyrelsen som är första överklagandeinstans, och länsstyrelsen 
biföll överklagandet. Miljödomstolen beslutade (30/05-07) att undanröja det överklagade 
beslutet och återförvisa ärendet till kommunen för erforderlig handläggning. Skälet till 
beslutet var att miljödomstolen bedömde att kommunen inte hade kommunicerat med 
lagfaren ägare angående rubricerad åtgärd. Handlingarna kompletterades med 
fastighetsägarens godkännande. Något nytt hade inte tillkommit i ärendet som kunde 
föranleda en ändring av tidigare beslut.   

 
Anläggande av pir 

Ett annat fall berörde ansökan om strandskyddsdispens (24/08-07) gällande anläggande av 
en pir. Viken där piren planerade att anläggas var sedan tidigare påverkad av olika 
verksamheter. Bland annat har där funnits en massafabrik (Utansjöfabriken) samt även en 
fiskodling. Dessa verksamheter har med tiden inneburit att de naturvärden som en gång 
fanns på platsen har försvunnit. Samhällsnämnden ansåg det redan i nuvarande situation 
svårt att gå längs stranden utan att uppleva att man går på någon annans tomt. Den 
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föreslagna åtgärden ansågs inte försämra allmänhetens tillgänglighet ytterligare. Då det inte 
fanns några speciella naturvärden på det berörda området ansågs det inte finnas några hinder 
för att medge dispens.  

 

4.4 Kramfors kommun 

 
Kramfors kommun är intressant i undersökningen då i dess kuststräcka återfinns världsarvet 
Höga kusten79. Höga kusten blev medtagen i världsarvslistan 2000 och där återfinns världens 
högsta isostatiska landhöjning efter senaste istiden. Landhöjningen uppgår till 285 meter över 
nuvarande havsyta och är tretton meter högre än den enda jämförbara landhöjningen i Hudson 
Bay i Kanada.80 Detta område är även av riksintresse för turismen och friluftslivet, främst det 
rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB. Med detta innebär att dessa intressen ska beaktas 
särskilt vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp på 
miljön.  
 
Den generösa kommunala dispensgivningen kan ses även från Kramfors kommun. Av 24 
behandlade dispensansökningar har tre nekats dispens. Det går dock tydligt att se att det lagts 
särskild stor vikt vid eventuell påverkan på turismen och det rörliga friluftslivet vid 
behandlandet av dispensärendena. Men även djur- och växtlivets påverkan har behandlats 
grundligare än Sundsvall och Härnösand kommun. I behandlingen av dispensansökningarna 
har det även i flertalet fall utretts om åtgärden är lämplig ur lokaliseringssynpunkt samt hur 
åtgärden kommer att påverka landskapsbilden. Kartor, foton eller ritningar över de sökta 
åtgärderna återfinns i protokollen från kramfors kommun, vilket det inte gör från de andra 
kommunerna.  
 
Uppförande av båthus 

I ett ärende (behandlat 29/03-07) behandlade en ansökan om dispens från strandskyddet om 
uppförande av ett båthus. Strandområdet var sedan tidigare utnyttjat för bebyggelse. Det 
föreslagna båthuset ansågs därför inte störa landskapsbilden ytterligare och ansågs som 
lämpligt lokaliserad ur allmän synpunkt. Båthuset ansågs heller inte påverka utsikten från 
grannfastigheten. Skäl att lämna dispens från strandskyddsdispenserna ansågs föreligga, då 
båthuset har en naturlig anknytning till stranden, med föreskriften att med hänsyn till 
landskapsbilden och för hushållningen med markresurser vid stranden bör båthuset placeras 
högst 20 meter från befintlig stuga. Någon utredning av åtgärdens eventuella påverkan på 
områdets naturvärden återfanns inte i protokollet. 

 
Exteriöra förändringar av före detta hamnmagasin 

I ett annat fall behandlades en ansökan (12/07-07) berörde ansökan om bygglov exteriöra 
förändringar av ett före detta hamnmagasin. Den samfällda marken omfattades inte av 
någon detaljplan. Däremot gällde strandskydd för området enligt 7 kap. 13 § MB samt 
förordnande som naturreservat. Området har bedömts enligt kommunens 
kulturmiljöprogram utgöra en värdefull miljö. Enligt ansökan är avsikten att byta 
fasadmaterial på byggnaden, från plåt till träpanel, målad i första hand med allmogeblå färg 
alternativt röd färg med vita knutar. Dessutom planerades att anlägga en uteplats inhägnad 
med räcke samt att utvidga befintlig brygga och förse den med räcke. På bryggan planerades 
även att bygga en tillbyggnad med ett mindre förråd. Vid bedömningen ansågs 

                                                 
79 Höga kusten sträcker sig även till viss del till Härnösand kommun. Men inte till lika betydande omfattning 
som Kramfors kommun. 
80 http://www.highcoast.net/sve.html 

http://www.highcoast.net/sve.html
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färgsättningen med allmogeblå färg sakna förankring till den lokala byggnadstraditionen. En 
uteplats, med eller utan räcke, skulle innebära ianspråktagande som tomt av 
allemansrättsligt tillgänglig mark inom strandskyddsområde. Med denna bedömning ansågs 
det inte föreligga några särskilda skäl att lämna dispens. Någon bedömning av åtgärdens 
eventuella påverkan på livebetingelser på djur och natur har inte gjorts. 

 
Byggande av fritidshus 

Dispensansökan (12/07-07) gällde uppförande av ett fritidshus inom en fastighet som inte 
omfattades av någon detaljplan. Översiktsplanen för området angav (skogsmark) att 
skogsbrukets intressen skall beaktas. Fritidshuset planerade att placeras på en relativt smal 
låglänt strandremsa mellan en väg och stranden. Den bedömdes inverka menligt på 
tillgängligheten till stranden och därmed på friluftslivet. Därför kunde det inte anses som 
förenligt med de allmänna intressen, som enligt 2 kap. 1, 2 §§ PBL, ska beaktas vid 
lokalisering av bebyggelse. Särskilda skäl för dispens från strandskyddet ansågs därför inte 
föreligga. 

 
Uppförande av bastu 

I ett annat ärende (12/07-07) behandlades en ansökan om bygglov för uppförande av en 
bastu. Vid bedömningen av ärendet ansågs att uppförandet av bastun skulle innebära att en 
hemfridszon tillskapandes samt att ianspråktagandet av mark som tomt utanför den 
bebyggda fastigheten. Den föreslagna åtgärden skulle därmed inverka menligt på 
allmänhetens tillgänglighet till stranden. Särskilda skäl för dispens ansåg därmed inte 
föreligga.  

 
Dispensansökan för naturstig med havsscen, miljötoa samt bryggor 

Ärendet (15/06-07) gällde en dispensansökan för en naturstig med havsscen, miljötoa samt 
bryggor. Fastigheten omfattades inte av någon detaljplan. Däremot ingår den i riksintresse 
för naturvård, turism och friluftsliv. Hela området omfattas av föreskrifter vars syfte är att 
skydda landskapsbilden. Naturstigen låg i anslutning till ett gäst och konvalescenter samt en 
mindre camping. I detta område låg tidigare ett sågverk. Den föreslagna åtgärden ansågs 
lämpligt lokaliserad ur allmän synpunkt. Särskilda skäl för dispens ansågs föreligga då 
området redan var ianspråktaget samt att naturstigen kommer att underlätta för allmänheten 
att ta sig ner till stranden. Den föreslagna åtgärden ansågs inte innebära någon väsentlig 
påverkan på djur. Och växtlivet samt att det inte heller påverkar det rörliga friluftslivet.     

 

4.5 Sammanfattning 

 
I undersökningen har sammanlagt 78 dispensärenden från tre olika kommuner behandlats 
varvid hela 67 av dessa medgivits dispens. Detta visar att det restriktiva förhållningssättet som 
förespråkas i förarbetet saknas i behandlingen av dispensärenden i de tre valda kommunerna. 
Vid behandlingen av dispensärendena kan ses en tydlig linje att kommunerna lägger mest 
tyngd på den aktuella åtgärdens eventuella påverkan på det rörliga friluftslivet samt 
allmänhetens tillgång till stränderna. Den eventuella påverkan av åtgärderna på djur- och 
växtlivet har behandlats i betydligt mindre omfattning av samtliga kommuner. Dock har 
Kramfors kommun lagt större vikt på eventuell påverkan på djur- och växtlivet än Sundsvall 
och Härnösand kommun. Kramfors kommun är även enda kommun som har medtagit kartor, 
ritningar samt foton över de sökta åtgärderna samt att de är den enda kommun som har 
behandlat åtgärdens eventuella påverkan på landskapsbilden och åtgärdens lämplighet ur 
lokaliseringssynpunkt.      
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5. Sammanfattning och avslutande diskussion 
I detta avslutande kapitel kommer jag att sammanfatta vad jag kommit fram till i de tidigare 
avsnitten. Jag kommer även att framföra egna tankar och idéer kring området. 
 
 
Sveriges stränder innehåller en omfattande biologisk mångfald samt är en värdefull 
naturtillgång och en viktig källa till naturupplevelser. Reglerna om strandskyddet tillsammans 
med allemansrätten gör vårt land unikt i ett internationellt perspektiv när det gäller 
medborgarnas tillgång till naturen. Dock har de nuvarande strandskyddsreglerna visat sig vara 
otillräckliga på flertalet punkter och kritiken mot strandskyddsreglerna har växt genom åren. 
Främst är det den allt för generösa dispensgivningen från kommunernas sida som gör att 
strandskyddsreglerna är på väg att urholkas. En viktig del i det har även länsstyrelserna som i 
allt för stor utsträckning utnyttjar möjligheten till delegation till kommunerna. I en rapport81 
från 2002 konstaterar Naturvårdsverket att mer än hälften av landets länsstyrelser har utnyttjat 
delegationsmöjligheten till kommuner och att dessa står för 85 procent av de cirka 3000- 4000 
dispenser som meddelas varje år. Jag anser därför att förslaget till en avsevärt begränsad 
delegationsmöjlighet är en mycket viktig förändring för att strandskyddets syfte inte ska 
urholkas. Förslaget innebär att det fortsättningsvis inte kommer att vara möjligt att delegera 
dispensgivning till kust- och skärgårdskommuner samt områden som är skyddade enligt 3 
kap. 6 §, 4 kap. 2-8 § § samt 7 kap. MB. 
 
Den generösa kommunala dispensgivningen kan tydligt ses i den undersökning av 
dispensärenden som jag har genomfört i denna uppsats. Av totalt 78 dispensärenden från tre 
olika kommuner har hela 67 stycken medgivits dispens. Många av dessa har medgivits på 
välgrundade motiveringar. Detta räcker dock inte då jag anser att alla dispenser ska avgöras 
på välgrundade motiveringar. Dock ställer jag mig frågande till motiveringarna till vissa av de 
givna dispenserna. I utredningarna har mycket utrymme givits till åtgärdens eventuella 
påverkan på det rörliga friluftslivet samt allmänhetens tillgång till stränderna. I de allra flesta 
fall har frågan kring åtgärdens eventuella påverkan på djur- och växtlivet fått ett mycket litet 
utrymme och därmed kommit i andra hand. I de flesta fall har en utredning kring den 
eventuella påverkan på djur- och växtlivet skett, men jag anser att den varit allt för bristfällig. 
Det framkommer av besluten att de biologiska värdena inte kommer att ta skada av den 
planerade åtgärden, men det framkommer inte hur kommunerna har kommit fram till denna 
slutsats. Jag tycker att den eventuella påverkan på djur- och växtlivet ska få lika stor, om inte 
större, plats i en utredning som den eventuella påverkan på friluftslivet har, då strandskyddets 
syfte till lika stor del är att skydda livsbetingelserna för djur och växter som det är att värna 
om det rörliga friluftslivet samt allmänhetens tillgång till stränderna. Jag anser även att det är 
viktigt att få så mycket information som möjligt om en planerad åtgärd när man läser ett 
dispensbeslut, till exempel kartor, ritningar på byggnader eller foton. Detta är något som 
endast Kramfors kommun har gjort i sina dispensbeslut och detta gjorde att jag fick en mycket 
klarare bild av den planerade åtgärden.    
 
En annan viktig förändring är att en redovisning av de särskilda skäl som föreligger en 
dispens mot strandskyddet kommer att införas i lagtexten (7 kap. 18 § MB). Dessa punkter 
återspeglar den praxis som utvecklats på området. Genom en sådan redovisning tror jag att det 
går att få en jämnare bedömningsnivå från länsstyrelserna, men främst från kommunerna vid 
behandlingen av dispensärenden. Som lagen ser ut idag finns ett stort utrymme till egen 

                                                 
81 Naturvårdsverkets rapport 5185 ”Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna”. NV april 2002. 
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tolkning av propositionen vilket kan föranleda att två olika kommuner behandlar två 
likvärdiga dispensärenden olika. Jag tror att genom att införa fasta regler i lagtexten går det att 
undvika den ojämna bedömningsnivå som finns idag. Uppräkningen över de skäl som 
föreligger en dispens avslutas med nuvarande lydelse om ”särskilda skäl”. Denna punkt ställer 
jag mig tvekande till då jag anser att den är allt för vag. Formuleringen ”särskilda skäl” tror 
jag kan leda till en allt för bred tolkningsmöjlighet som å sin sida kan leda till en alltför fri 
bedömning. Jag anser därför att en tydligare reglering vore att regleringen gjordes striktare, 
till exempel med skrivningen ”synnerliga skäl”. En sådan formulering tror jag visar tydligt på 
att utrymmet för dispens förutom de uppräknade grunderna är litet.  
 
Ändringarna av reglerna gällande inrättande av utvidgat strandskydd är också en viktig 
förändring. Förändringen innebär att ett beslut om utökat strandskydd endast kan fattas om det 
är nödvändigt för att långsiktigt tillgodose något av strandskyddens syften. Den föreslagna 
ändringen innebär en skärpning av förutsättningarna för inrättande av utvidgat strandskydd. 
Innan ett beslut om utvidgat strandskydd tas ska det förutsättas att länsstyrelsen gjort en 
noggrann utredning av områdets värde, där skyddet inom varje område eller typ av område 
motiveras. Anledningen till att en förändring av reglerna av utvidgat strandskydd genomförs 
är att områden i stor utsträckning förordnats med utvidgat strandskydd utan att det närmare 
motiverats varför dessa områden ansågs som särskilt värdefulla samt vilka hot som riskerade 
att skada dessa värden. Jag anser att denna föreslagna ändring är viktig för att bibehålla 
respekten för strandskyddets syfte i allmänhet, men främst för det utvidgade strandskyddet. 
Om områden i stor utsträckning försätts med ett utvidgat skydd på ett allt för lättvindligt sätt 
kommer respekten för strandskyddet att minska för att till slutligen helt urholkas som skydd. 
 
I utredningen har regeringen valt att föreslå ändringar som innebär lättnader på 
dispensgrunderna för vissa geografiska områden. Från intresseföreningar, t.ex. kommuner, har 
det under en längre tid framförts krav på lättnader i dispensgrunderna i framför allt 
glesbygdsområden där tillgången till oexploaterade stränder är hög. Detta för att gynna den 
regionala utvecklingen och undvika utflyttning till storstadsregioner. Regeringen har till viss 
del valt att helt bortse från detta krav i utredningen med motiveringen att strandskyddet är 
generellt samt att till strandskyddets syfte ingår inte att främja regional utveckling. En viss 
ändring som innebär vissa lättnader i vissa särskilt utpekade kommuner som har sin bakgrund 
i lokal och regional utveckling har föreslagits. Jag anser att det är bra att regeringen ser till 
möjligheterna till lokal och regional utveckling i glesbygdsområdena. Dock anser jag det inte 
lämpligt att en sådan regel införs i strandskyddslagstiftningen. Strandskyddsreglerna är 
generella och därför anser jag att reglerna ska tillämpas lika oavsett region i landet. Om 
lättnader ges för vissa områden tror jag att med tiden kommer fler områden anses vara 
berättigade lättnader i strandskyddsreglerna för att gynna tillväxten i dessa områden. Detta 
skulle innebära att med tiden kommer strandskyddslagstiftningen att tappa sin effektivitet som 
skydd för stränderna. Därför anser jag att det ska det vara lika strikta regler över hela landet.   
 
Sammanfattningsvis är jag tillfreds med de föreslagna ändringarna av strandskyddsreglerna, 
men jag anser att dessa ändringar kunde förväntas ha kommit tidigare då kritiken mot 
strandskyddet hunnit växa sig allt för stor. Jag hoppas och tror att de föreslagna ändringarna 
ska innebära att strandskyddet får tillbaka det skydd och respekt som det förväntas ha. Detta 
för att även i framtiden skydda de viktiga biologiska värdena som stränderna innehåller. Men 
även för att även fortsättningsvis utnyttja möjligheten att använda sig av stränderna till 
rekreation och kunna vandra längst orörda stränder.    
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