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Sammanfattning
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka regeringens förslag till ändringar i 
strandskyddsreglerna vad gäller dess fördelar och nackdelar. Vidare har syftet varit att 
undersöka huruvida förslaget är legitimt eller inte. Jag har jag använt mig av en juridisk 
metod där jag studerat lagtext, förarbeten, praxis, doktrin samt lagkommentarer. När det 
gäller införskaffandet av synpunkter på förslaget har jag varit tvungen att gå utanför den 
juridiska metoden. Dessa har istället inhämtats från andra trovärdiga källor. Min slutsats 
är att förslaget har såväl positiva som negativa sidor. Sammanfattningsvis anser jag 
emellertid att förslaget är olämpligt, dels pga. att det riskerar att få negativa följder för 
allemansrätten, dels med anledning av att ett av förslagets huvudsyften, en levande 
landsbygd, riskerar att inte uppfyllas.
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1 Inledning
Allemansrätten har under lång tid legat oss svenskar varmt om hjärtat. Den har givit oss 
stora möjligheter att nyttja vår natur till allehanda fritidsaktiviteter. Regeringen har 
emellertid lagt fram ett förslag till ändringar i strandskyddet, vilket har stor betydelse 
för möjligheten att nyttja allemansrätten. Strandskyddsreglerna har för närvarande 
följande syften: Att skydda djurlivet, växtlivet och allemansrätten vid stränderna. Det 
nya lagförslaget kommer sålunda på ett eller annat sätt påverka oss alla. Vilka effekter 
kan vi då vänta oss genom lagändringen och varför har regeringen valt att göra en sådan 
ändring i strandskyddsreglerna? Vilka kan konsekvenserna av lagändringen bli? Är ett 
sådant förslag legitimt och nödvändigt? Dessa är essentiella frågor för oss och sålunda 
vad denna uppsats har till syfte att klarlägga.

1.1 Syfte
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka för- och nackdelar med 
regeringens förslag till ändringar i strandskyddsbestämmelserna. Uppsatsen avslutas 
med en analys av förslagets legitimitet.

1.2 Avgränsning
Uppsatsen behandlar endast de delar av lagförslaget som har materiell innebörd. 
Redaktionella ändringar samt rena konsekvensändringar av förslaget har lämnats därhän 
då de saknar betydelse för uppsatsens syfte. 

1.3 Metod
För att uppfylla uppsatsens syfte har jag i första hand använt mig av en traditionell 
juridisk metod, dvs. Jag har studerat lagtext, förarbeten, praxis och doktrin (inklusive 
lagkommentarer). Utöver detta har jag även inhämtat information från andra källor där 
detta har ansetts nödvändigt för att uppfylla uppsatsens syfte.
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2 Strandskyddet

2.1 Strandskyddets syfte m.m.
Strandskyddet är ett områdesskydd som ursprungligen kom till för att skydda 
allemansrätten, det vill säga att skydda allmänhetens tillträde till stränder för bad och 
friluftsliv. Sedan 1994 har strandskyddet ytterligare ett syfte, nämligen att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (miljöbalken 7:13, 2st.).1

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag (MB 7:13). Huvudregeln är 
att skyddet omfattar landområdet 100 meter upp från strandlinjen och 100 meter ut i 
vattnet (också här räknat från strandlinjen). I båda fallen beräknas strandlinjen vid 
normalt medelvattenstånd. Huvudregeln medger också en utvidgning av strandskyddet 
till 300 meter räknat från strandlinjen. Det är då regeringen, eller den myndighet som 
regeringen bestämmer som har möjlighet att utvidga skyddets geografiska område. För 
att detta skall vara möjligt krävs emellertid att en sådan utvidgning är angeläget för att 
tillgodose något av strandskyddets syften (7:14).

Strandskyddet kan genom beslut helt upphöra att gälla på ett visst område (7:15).  
Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta om upphörandet 
av strandskyddet inom ett visst område, om detta område uppenbart saknar betydelse för 
tillgodoseendet av strandskyddets syften (7:15). Beviskravet är således relativt högt 
ställt. Området skall ”uppenbart” sakna betydelse för tillgodoseendet av strandskyddets 
syften.

Vidare får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordna att ett 
strandskyddsområde som avses ingå i en detaljplan eller omfattas av 
områdesbestämmelser inte skall omfattas av strandskydd. För detta krävs emellertid att 
”särskilda skäl” föreligger. Upphör området senare att ingå i detaljplanen eller upphör 
att omfattas av områdesskyddet träder strandskyddet för området åter in (7:15, 2st.).

Genom lagändringen 1994 som utvidgade strandskyddets syfte minskade möjligheten 
av helt frånta ett område dess strandskydd. Ett område som till synes är näst intill 
otillgängligt för allmänheten kan fortfarande vara av stor betydelse som livsmiljö för 
skyddsvärda arter. Därigenom kan området inte fråntas sitt strandskydd.2

2.2 Förbud inom strandskyddsområde
MB 7:16 innehåller vissa förbud som gäller inom ett område som omfattas av 
strandskydd. Det är först och främst förbjudet att uppföra nya byggnader inom detta 
område (7:16). Att anordningen är flyttbar behöver inte betyda att den inte skall räknas 
som byggnad. Därmed kan exempelvis husbåtar falla in under begreppet byggnad. 
Förutsättningarna är att de stadigvarande har förankrats och att de används för 
bostadsändamål eller liknande. Även husvagnar kan falla in under begreppet byggnad 
om de förblir uppställda under en betydligt längre tid än vad som omfattar en normal 
semesterperiod.3

                                                            
1 Michanek och Zetterberg s. 210.
2 A.st.
3 Bengtsson, Bjällås, Rubenson & Strömberg, Nordstedts Juridik AB.
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Vidare framhåller Bengtsson m.fl. att de befintliga byggnaderna inom 
strandskyddsområdet heller inte får ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat
ändamål än vad de tidigare använts till. Här förbjuds alltså exempelvis att ett båthus 
byggs om till en fritidsbostad. Det spelar då ingen roll om detta varit syftet med 
ändringen eller inte. 

Enligt 7:16 p3 får grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten ej utföras för 
bebyggelse som avses i p1 och p2 samma paragraf. Vid sidan av grävningsarbeten kan 
även trädfällning som syftar till att ge utrymme för otillåten bebyggelse infalla under 
förbudet.4

Punkt 4 förbjuder att andra anläggningar eller anordningar utförs som hindrar eller 
avhåller allmänheten från att få tillträde till ett område där allmänheten annars fritt 
skulle få färdas. Dessutom förbjuds under samma punkt anläggningar eller anordningar 
som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Detta förbud gäller, 
enligt Bengtsson m.fl., framförallt när en tomt till en befintlig byggnad utvidgas genom 
exempelvis byggandet av staket, skapandet av trädgårdsrabatter och grönsaksland, 
byggandet av grillplatser, anläggande av golfbanor, uppställande av flaggstänger m.m. 
Även utförandet av anläggningar av detta slag på områden som redan utgör tomt kan i 
vissa fall påverkas av förbudet, under förutsättning att de utfördes vid tomtgränsen och 
därmed ger intrycket av att tomten utvidgas.5

Vidare förbjuds fysiska hinder som hindrar allmänheten från att utnyttja allemansrätten 
fullt ut, eller i vart fall gör en strandvistelse otrivsam. Förbudet omfattar således 
exempelvis båtupptagningsanordningar, upplag för muddermassor, parkeringsplatser 
och dylikt. Vad som är viktigt att poängtera är att vikten skall läggas vid hur 
allmänheten normalt reagerar på en viss anläggning. Oavsett om en anläggning utvidgar 
en tomt eller ej kan den förbjudas under p4 på grund av att den ”avhåller” allmänheten 
från att beträda området.6

Att lagtexten talar om ”anläggningar” och ”anordningar” bör tolkas så att mer tillfälliga 
åtgärder inte träffas av stadgandet, menar Bengtsson m.fl. Här kan nämnas exempelvis 
båtar som regelbundet dras upp på stranden eller att markägaren använder 
strandområdet för att parkera sin bil. En annan sak är om markägaren upplåter stranden 
till allmänheten för parkering mot avgift. Då kan åtgärden sägas passera gränsen för 
anordning och blir därmed förbjudet enligt Bengtsson m.fl.

Vilka är då de anläggningar och anordningar som kan förbjudas med hänsyn till skyddet 
för djur och växtarter? Vissa av dessa har redan berörts, exempelvis upplag av olika slag 
och parkeringsplatser, men även pirar och vägar kan falla in under förbudet. Avgörande 
är inte vilka arter som för tillfället vistas inom området, utan vilken inverkan 
anläggningen eller anordningen har på den miljö som arterna är beroende av för sin 
överlevnad.7

                                                            
4 Bengtsson, Bjällås, Rubenson & Strömberg, Nordstedts Juridik AB.
5 A.st.
6 A.st.
7 A.st.
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2.3 Undantag från förbuden
Undantagen från MB 7:16 återfinns i 7:17. Här sägs till en början att förbuden i 16§ inte 
gäller byggnader, anläggningar, anordningar eller sådana åtgärder som behövs för 
jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som inte tillgodoser 
bostadsändamål. Då spelar det ingen roll om åtgärden hindrar friluftslivet på det
aktuella området eller på något vis hotar strandmiljön. Om byggnadens utformning 
och/eller inredning gör det möjligt att använda den som bostad, eller åtminstone som 
tillfällig bostad lär detta vara tillräckligt för att förbuden i 7:16 skall gälla.8

Vid sidan av byggnader faller en rad andra anläggningar, anordningar och åtgärder in
under 7:17. Här kan nämnas sådana stängsel som behövs för jordbruket eller 
renskötseln. En skogsägare skulle också enligt 7:17 kunna tillåtas att försvåra tillträdet 
till en strand genom skogsavverkning eller upplag av timmer. Denne skulle också, utan 
hinder av förbuden i 7:16, kunna minska trivseln på en badstrand genom anläggandet av 
en skogsbilväg. Det är emellertid nödvändigt, och sålunda också ett krav att 
anläggningen, anordningen eller åtgärden verkligen behövs för näringen i fråga (7:17). 
Personen som uppför anläggningen, anordningen eller utför åtgärden har ansvaret för att 
visa att så verkligen är fallet.9

Vidare undantas enligt MB 7:17 p2 även verksamheter eller åtgärder som tillåtits av 
regeringen enligt 17:1, 17:3 eller 17:4. Även sådana verksamheter eller åtgärder som 
tidigare meddelats tillstånd i enlighet med MB eller givits tillstånd genom föreskrifter 
meddelade i enlighet med MB får undantas från strandskyddet. Syftet med undantaget 
är troligtvis att undvika dubbelprövning.10 Om verksamheten redan har tillstånd får man 
sålunda förutsätta att prövning redan skett.11

Vid sidan om tillstånd meddelade av regeringen i enlighet med MB 17:1, 17:3 och 17:4 
faller en hel del andra tillstånd in under punkt 2. Här kan nämnas tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet (MB 9kap), tillstånd till vattenverksamhet (MB 11kap), tillstånd till 
täktverksamhet eller vilthägn (MB 12kap). Tillstånd som inte faller in under stadgandet 
är mark- eller bygglov meddelade i enlighet med Plan- och bygglagen (1987:10) (PBL). 
Detta eftersom sådana tillstånd inte befriar en ägare från kraven att söka andra tillstånd 
enligt andra lagar.12

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att förbuden 
i MB 7:16 inte skall gälla sådana byggnader, anläggningar eller anordningar som utgör 
komplement till bebyggelse på en tomtplats och som förläggs på ett större avstånd från 
stranden än huvudbyggnaden (7:17, 2st.). Anledningen till att sådana kompletterande 
byggnader, anläggningar eller anordningar kan ges tillstånd är, enligt Bengtsson m.fl., 
att sådana normalt inte minskar strandens tillgänglighet och att de sällan påverkar 
strandens djur- eller växtliv negativt. Något generellt tillståndsgivande till 
kompletterande byggnader, anläggningar eller anordningar inom känsliga områden är 

                                                            
8 Bengtsson, Bjällås, Rubenson & Strömberg, Nordstedts Juridik AB.
9 A.st.
10 A.st.
11 Av exempelvis lokaliseringen av verksamheten.
12 Bengtsson, Bjällås, Rubenson & Strömberg, Nordstedts Juridik AB.
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inte avsikten med stadgandet menar dem. Inom sådana områden krävs fortsatt dispens 
från strandskyddet. 

Länsstyrelsen får meddela dispens från bestämmelserna i 7:16 under förutsättning att 
det föreligger särskilda skäl (7:18). Om länsstyrelsen meddelar sådan dispens skall den 
också bestämma i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars 
användas för det avsedda ändamålet.

Vid bedömningen av vad som är ”särskilda skäl” skall MB 7:25 beaktas. I denna 
bestämmelse finner vi en proportionalitetsbedömning som innebär att en inskränkning i 
den enskildes rätt att använda mark eller vatten, och som grundas på en 
skyddsbestämmelse i MB 7kap, inte får gå längre än vad som krävs för att syftet med
skyddet skall kunna tillgodoses. Av förarbetena framgår att 7:25 ska beaktas vid 
bedömningen om huruvida särskilda skäl föreligger, men samtidigt framgår att de 
allmänna intressen (som strandskyddet syftar till att skydda) som regel skall gå före den 
enskildes intresse.13

Vidare betonas i förarbetena betydelsen av att noga överväga huruvida dispens skall 
meddelas eller inte. Strandskyddets syften är långsiktiga och områden som nu till synes 
har begränsad betydelse för friluftslivet och/eller för växt- och djurarter kan i framtiden 
bli värdefulla för samma intressen.

Möjligheterna att få dispens från strandskyddet verkar vara tämligen små med 
utgångspunkt i förarbetena. Anläggningar avsedda för det rörliga friluftlivet har dock 
stor möjlighet att tillåtas dispens från strandskyddet. Det viktiga är att anläggningen i 
fråga inte inskränker allmänhetens möjlighet att använda stranden. Exempelvis kan 
bryggor och omklädningsrum vid allmänna badplatser falla in under dispenskriterierna, 
medan campingplatser, idrottsanläggningar och golfbanor är exempel på anläggningar 
som troligtvis inte skulle kunna få dispens. Det är viktigt att komma ihåg att 
anläggningen i fråga inte får påverka växt- och djurlivet negativt, vilket förstås minskar 
möjligheten till dispens.14

                                                            
13 Bengtsson, Bjällås, Rubenson & Strömberg, Nordstedts Juridik AB.
14 A.st.
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3 Regeringens förslag 

3.1 Ändringar i 7kap. miljöbalken
Först och främst vill regeringen ändra lydelsen på MB 7:13 som för närvarande har 
följande lydelse: ”Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag.              
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och 
att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.”

Efter en eventuell lagändring väntas 7:13 få följande lydelse:                                    
”Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.                                                                       
Strandskyddet syftar till att långsiktigt                                                                              
1. Trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och           
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.”15

Förändringen av 7:13 kan sägas vara en markering från regeringens sida att dispenser 
från strandskyddet har givits allt för lättvindigt, bl.a. för kustområdena i de södra 
delarna av landet där byggnadstrycket redan är högt.16 Den föreslagna förändringen av 
bestämmelsen förtydligar strandskyddets syften genom en lägga in dem under två 
punkter, 1 och 2. 

Samtidigt betonar regeringen i andra stycket att strandskyddet ”långsiktigt” syftar till 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevarande av goda livsvillkor för djur-
och växtlivet. Detta kan öppna upp för sådana aktiviteter som kortsiktigt kan motverka 
strandskyddets syften, så länge inte strandskyddets syften på lång sikt hotas. Då ett av 
syftena med lagändringen är att göra det lättare att meddela dispens från strandskyddet i 
sådana områden där få, eller inga dispenser tidigare meddelats och där förhållandena i 
övrigt är sådana att dispens från strandskyddet bör kunna medges kan den föreslagna 
formuleringen tänkas kunna ge en sådan effekt.17

Idag har MB 7:16 följande lydelse:                                                                             
”Inom strandskyddsområde får inte                                                                                   
1. nya byggnader uppföras,                                                                                                
2. byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare 
har använts till,                                                                                                                  
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse som avses i 1 
och 2,                                                                                                                                 
4. andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten 
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen 
försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, eller                                                        
5. andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.” 

Regeringen vill ändra paragrafens innehåll till följande:                                           
”Inom ett strandskyddsområde får inte                                                                                                                                

                                                            
15 Prop. 2008/09:119, s. 5.
16 Prop. 2008/09:119, s. 34.
17 Prop. 2008/09:119, s. 33 f.
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1. nya byggnader uppföras,                                                                                                
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,                                                                                  
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller                                                                     
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.”18

Den väsentliga förändringen återfinns i punkt 2. Den nya formuleringen ger uttryck för 
regeringens vilja att stärka och förtydliga vissa stadganden i syfte att åstadkomma en 
åtstramning av dispensbeviljandena från strandskyddet inom vissa områden. Här gäller 
förtydligandet att t.ex. byggnader eller byggnaders användning inte får ändras om det 
medför att allmänhetens tillträde minskar. 

Vidare är punkt 4 intressant i ändringsförslaget. I jämförelse med nuvarande 7:16 p5 går 
att konstatera att det i ändringsförslaget talas om ”väsentligen förändrar” medan det i nu 
gällande bestämmelse talas om ”väsentligen försämrar”. I propositionen sägs att syftet 
med denna omformulering är att underlätta för den enskilde i bedömningen om 
huruvida en viss åtgärd är tillståndspliktig eller ej. En väsentlig förändring kan, som 
vidare sägs i propositionen, vara både positiv och negativ från biotopsynpunkt. Vidare 
är tanken bakom den nya formuleringen att förtydliga att det är prövningsmyndigheten 
som skall avgöra betydelsen av de väsentligen förändrade livsvillkoren för djur- och 
växtlivet och om dessa förändringar kan sägas vara förenliga med strandskyddets 
syften.19

Vidare vill regeringen ändra 7:17 från följande lydelse:                                              
”Förbuden i 16 § gäller inte                                                                                               
1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för jordbruket, 
fisket, skogsbruket eller renskötseln och som inte tillgodoser bostadsändamål, eller          
2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § 
eller till vilka tillstånd har lämnats enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av denna balk.                                                                                                
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att förbuden i 
16 § inte skall gälla sådana byggnader, anläggningar eller anordningar som utgör 
komplement till bebyggelse på en tomtplats och som förläggs längre från stranden än 
huvudbyggnaden.”

Vad som speciellt skall pekas på här är införandet av två punkter som väntas få följande 
lydelser:                                                                                                                             
”3. byggande av allmän väg enligt en fastställd arbetsplan enligt väglagen (1971:948), 
eller                                                                                                                                    
4. byggande av järnväg enligt en fastställd järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om 
byggande av järnväg.”20

Det intressanta är att regeringen i sitt förslag till ändring öppnar upp för dispens från 
strandskyddet för byggande av allmän väg och järnväg. Syftet med detta torde vara att 
öppna dörren för en sådan landsbygdsutveckling som beskrivs i propositionen. För att 
en sådan skall vara möjlig krävs förstås att inte bara byggnaderna får dispens från 

                                                            
18 Prop. 2008/09:119, s. 6.
19 Prop. 2008/09:119, s. 100 f.
20 Prop. 2008/09:119, s. 6 f.
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strandskyddet, det krävs också att vägar kan dras till de nya byggnaderna, vilket det nya 
förslaget medger.

Två nya stadganden tillkommer, nämligen 7:17 och 18 §§. Dessa får följande innehåll 
enligt förslaget:                                                                                                                 
17 §: ”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om att förbuden i 15 § inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en 
huvudbyggnad som vidtas                                                                                                                   
1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och 
2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.”                                       

18 §: ”Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett 
område, om                                                                                                                             
1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften, eller                                                                                                                             
2. området enligt plan- och bygglagen (1987:10) avses att omfattas av en detaljplan och 
a) behövs för byggandet av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller b) 
skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel och skyddet har beslutats av någon 
annan än en kommun.                                                                                                      
Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast om det finns särskilda skäl och 
intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset.                                                                                                    
Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet genom en 
bestämmelse i en detaljplan finns i 5 kap. 7 a § plan- och bygglagen.”21

Förslaget till 7:17 öppnar upp för dispens för kompletteringsbyggnader som ligger 
närmare strandlinjen än huvudbyggnaden, vilket inte dagens lagstiftning medger. 
Gränsen läggs vid 25 meter från strandlinjen, närmare än så får ej 
kompletteringsbyggnad uppföras. För detta krävs emellertid tillstånd från regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer. Vad effekterna av ett sådant stadgande 
blir avgörs således av viljan/möjligheten att bevilja dispens hos regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer. 

Nya 7:18 medger att länsstyrelsen får meddela dispens från strandskyddet om det 
område som avses uppenbart saknar betydelse för tillgodoseendet av strandskyddets 
syften. Här torde alltså möjligheten till upphävande vara tämligen liten. För ett
upphävande av strandskyddet krävs alltså att området ”uppenbart” saknar betydelse för 
tillgodoseendet av strandskyddets syften. Som synes motsvarar nya 18 § delvis den 
tidigare 15 §.

Den andra punkten medger ett upphävande av strandskyddet om området i fråga 
omfattas av detaljplan och behövs för försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg. Det 
har redan berörts vad anledningen till att regeringen nämner allmän väg som anledning 
till upphävande, eller dispens från strandskyddet är. Det hänger alltså troligtvis samman 
med regeringens vilja att utveckla landsbygden genom att tillåta uppförande av 
bebyggelse inom mer attraktiva, idag strandskyddade, områden på landsbygden.

Vidare ges möjlighet till upphävande av strandskyddet inom ett sådant område som 
omfattas av en detaljplan och samtidigt av ett områdesskydd meddelat med stöd av 7 
kap. miljöbalken. För att ett upphävande av strandskyddet i ett sådant område skall 

                                                            
21 Prop. 2008/09:119, s. 7 f.
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kunna tillåtas krävs dock bland annat att intresset av att området tas i anspråk enligt 
planen väger tyngre än strandskyddsintresset.   

Nuvarande MB 7:18 medger att länsstyrelsen får meddela dispens från bestämmelserna 
i 7:16, om det finns särskilda skäl för detta.

Regeringen vill dels döpa om stadgandet till 18 a §, dels ändra bestämmelsens innehåll 
till:                                                                                                                              
”Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns 
särskilda skäl och dispensen avser                                                                                         
1. byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller                           
2. ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel och skyddet har 
beslutats av någon annan än en kommun.”22

Även i denna bestämmelse betonar regeringen vikten av en landsbygdsutveckling 
framför strandskyddet. Här ges alltså länsstyrelsen möjlighet att meddela dispens från 
strandskyddet om dispensen avser försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg.

Punkt 2 torde kunna innebära att om särskilda skäl föreligger får länsstyrelsen ge 
dispens från förbuden i MB 7:15 för exempelvis ett naturskyddsområde. Då krävs det 
emellertid också att naturskyddsområdet inte är beslutat av en kommun.

Regeringen föreslår också en rad nya stadganden med följande lydelser: 

18 b §: ”Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det 
finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 
2.”23

Här skiner ett annat av regeringens syften med lagändringen igenom. I propositionen 
framhåller regeringen vikten av ett ökat lokalt och regionalt inflytande.24 Idag är det 
länsstyrelsen som har huvudansvaret för beslut om dispens från strandskyddet, ett 
ansvar som emellertid kan delegeras till kommunerna. Genom regeringens lagförslag 
ges, som synes i 18 b §, kommunen ett större ansvar. För medgivande av dispens krävs 
emellertid dels att det finns särskilda skäl och dels att dispensen avser något annat än 
vad som anges i 18 a § 1 och 2. 

Fördelen med ett sådant ökat lokalt inflytande är enligt regeringen att kommunerna 
besitter en högre grad av kännedom vad gäller de lokala förhållandena och har lättare att 
bedöma om dispensen är befogad. Kommunerna har också, menar regeringen, redan 
idag betydande erfarenhet vad gäller tillämpandet av strandskyddsreglerna och är 
därmed förberedda på en sådan lagändring som regeringen avser att göra.25

Att på detta vis flytta över dispensmakten från länsstyrelsen till kommunerna har 
emellertid stött på kritik från olika håll. I en rapport färdigställd 2002 visar 
Naturvårdsverket på stora brister i tillämpningen av strandskyddsreglerna hos
kommunerna. Endast 32 % av de granskade medgivna strandskyddsdispenserna var 
enligt Naturvårdsverket välgrundade.26

                                                            
22 Prop. 2008/09:119, s. 8.
23 A.st.
24 Prop. 2008/09:119, s. 34 f.
25 A.st.
26 Naturvårdsverket (2002), s.26 f.
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Kritik har även kommit från länsstyrelsen för blekinge län. Planarkitekt Carina Burelius 
menar på att en sådan ansvarsförflyttning från länsstyrelsen till kommunerna väntas 
medföra ökade kostnader för de båda instanserna. De nya arbetsuppgifterna ryms helt 
enkelt inte inom den nuvarande budgeten.27

18 c §: ”Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens 
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller 
dispensen avser                                                                                                                      
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,                                                                                                                         
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen,                                                                           
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området,                                                                                
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området,                                                                                                          
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller                                                                                     
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.                
I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som 
anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen som avses i 18 e §.”28

Paragrafen är intressant då den beskriver vad som skall anses vara särskilda skäl vid 
fråga om upphävande eller dispens från strandskyddet. Bestämmelsen är tänkt att vara 
uttömmande, d.v.s. inga andra grunder får beaktas än dem som nämns i 18 c och d §§.29

I praxis har tidigare som särskilda skäl godtagits sådan bebyggelse som förlagts till 
strandskyddade områden som ansetts vara av begränsat intresse för allmänheten.30

Vidare har godtagits bebyggelse som motiverats av ett starkt enskilt intresse som 
överstiger det allmänna intresset som strandskyddet utgör.31

18 d §: ”Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävandet av eller 
dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, 
anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller 
en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader och andra åtgärder får man istället beakta om huset eller husen 
avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus.”32

Som särskilda skäl får även beaktas om en byggnad, verksamhet, anläggning eller 
åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. I propositionen pekar regeringen på att
vissa kommuner har stora problem med avfolkning. Samtidigt har sådana kommuner, 
enligt regeringen, ofta god tillgång till orörda strandområden. Genom att ge 

                                                            
27 Petterson Mattias (2008).
28 Prop. 2008/09:119, s. 8 f.
29 Prop. 2008/09:119, s. 107.
30 Se MÖD 2005:56 gällande anläggande av golfbana i närheten av flygfält och MÖD 2005:38 gällande 
en lucktomt.
31 Se MÖD 2007:46 gällande uppförandet av ett mindre bostadshus med avsikten att vidmakthålla det 
enda kvarvarande jordbruket med djurhållning i byn samt att skapa ett fungerande generationsboende.
32 Prop. 2008/09:119, s. 9.
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kommunerna möjlighet att ge dispens från strandskyddet för verksamheter som väntas
bidra till utvecklingen av landsbygden hoppas regeringen kunna motverka avfolkningen 
i dessa områden.33

Anders Munters från SNF (Svenska Naturskyddsföreningen) är skeptisk till om de 
tomter som blir tillgängliga i landsbygden kommer att komma alla till hands. Han 
menar på att det framför allt är den mer välbärgade delen av befolkningen som kommer 
att ha råd att köpa tomt inom ett sådant område. Förlorarna är istället de som har det 
sämre ställt ekonomiskt eftersom deras tillgång till stränderna begränsas.34

18 e §: ”Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid 
tillämpningen av 18 d § ett område som                                                                                       
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,                                                               
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften 
fortfarande tillgodoses långsiktigt,                                                                                    
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften a) i eller i 
närheten av tätorter, b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Veda 
vid Storfjärden i Ångermanland eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot 
Finland, c) på Gotland, eller d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, 
Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor 
efterfrågan på mark för bebyggelse i området, och                                                                  
4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark, 
utmed Ölands kust eller i Ångermanland från Veda vid Storfjärden till Skataudden vid 
Näskefjärden.                                                                                                                   
En översiktsplan enligt 4 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10) ska ge vägledning vid 
bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. 
Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda.”35

I detta stadgande beskrivs vad som avses med ett ”område för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen”. Området skall bland annat vara lämpligt för utvecklingen av 
landsbygden. Samtidigt skall strandskyddets syften långsiktigt tillvaratas (vilket har 
berörts ovan). Sådana områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling skall pekas ut 
i en översiktsplan enligt andra stycket. 

Kritik har kommit från bland annat SNF som menar att dispens från strandskyddet kan 
ges på mycket lösa grunder. Oscar Alarik, miljöjurist på SNF, säger att det nya 
undantaget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är ”exempellöst diffust”. Alarik 
menar på att detta kommer att medföra svåröverskådliga konsekvenser för den svenska 
naturen och friluftslivet.36

18 f §: ”Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta 
ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller 
anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast 
strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller 
anläggningarnas funktion.                                                                                                             

                                                            
33 Prop. 2008/09:119, s. 33 f.
34 Rosendahl och Busk (2008).
35 Prop. 2008/09:119, s. 10.
36 Naturskyddsföreningen (2009).
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I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt 
eller annars användas för det avsedda ändamålet.”37

Syftet med bestämmelsen är att likväl säkerställa en viss framkomlighet för det rörliga 
friluftslivet och bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtlivet i ett område som 
förlorar sitt strandskydd genom antingen dispens eller upphävande. Någon garanti för 
uppfyllande av detta lämnas emellertid inte då det i bestämmelsen slås fast att detta inte 
gäller om användningen av området närmast strandlinjen blir omöjlig med hänsyn till de 
planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.38

3.2 Övriga ändringar i miljöbalken
MB 16 kap. handlar om prövning. Regeringen vill här införa en ny bestämmelse, 16:14 
som väntas få följande lydelse:                                                                                     
”Bestämmelserna i 13 § om vissa ideella föreningars rätt att överklaga gäller i fråga 
om strandskydd också för en ideell förening som enligt sina stadgar har till ändamål att 
tillvarata friluftsintressen.”39

Här öppnar regeringen dörren för överklagande av ytterligare en typ av ideell förening. 
Det har tydligen ansetts angeläget att även en ideell förening som enligt sina stadgar har 
till ändamål att tillvarata friluftsintressen får rätt att överklaga beslut om upphävande 
eller dispens från strandskydd. Detta hänger mest troligt samman med att ett av 
strandskyddets syften just är att tillvarata friluftsintresset.

I detta sammanhang kan också nämnas en ändring i PBL 13:6. Här slås fast att sådan 
ideell förening som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- och 
miljöskyddsintressen, samt även friluftsintressen har rätt att överklaga ett sådant 
kommunalt beslut om antagande, ändrande eller upphävande av detaljplan som innebär 
att ett område inte längre skall omfattas av strandskydd.

I 19 kap. MB vill regeringen göra vissa tillägg som ändrar rollfördelningen mellan 
kommun och länsstyrelse. Kommunerna får huvudansvaret för dispensgivandet och 
länsstyrelsen ser till så att kommunens beslut är rättsenligt.40 Som tidigare påpekats har 
regeringen stor tilltro till kommunernas kompetens vad gäller tillämpningen av 
strandskyddsreglerna. Likväl har misstänksamhet avseende denna kompetens 
framkommit i debatten. Grunden till denna misstänksamhet kan sägas ligga i den 
undersökning som gjordes av naturvårdsverket 2002 där det visade sig att en stor del av 
de dispenser från strandskyddet som medgavs av kommunerna var felaktigt grundade.41

  

                                                            
37 Prop. 2008/09:119, s. 10 f.
38 Ytterligare två bestämmelser tillkommer, 18 g och h §§. I 18 g § sägs att ett strandskydd som upphävts 
för ett område genom en bestämmelse i en detaljplan eller för ett område som har avsetts att omfattas av 
en detaljplan eller områdesbestämmelser återinträder om området upphör att omfattas av detaljplanen 
eller områdesbestämmelserna. Strandskyddet återinträder också om detaljplanen eller 
områdesbestämmelserna ersätts med en ny detaljplan. I 18 h § sägs att en dispens från strandskyddet 
upphör  att gälla om åtgärden som dispensen avser inte påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom 
fem år från den dag dispensbeslutet vann laga kraft. Se prop. 2008/09:119, s. 11. 
39 Prop. 2008/09:119, s. 13.
40 Bestämmelserna väntas få benämningen 3 a och b §§. Se Prop. 2008/09:119 s. 13.
41 Naturvårdsverket (2002), s.26 f.
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3.3 Ändringar i lag (1998:811) om införande av miljöbalken
Några omfattande ändringar i lag (1998:811) om införande av miljöbalken är det inte tal 
om. Den essentiella ändringen är införandet av en ny paragraf, 10 a § med följande 
tänkta lydelse:                                                                                                         
”Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan 
upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10). Detta 
gäller även när en detaljplan för ett område som tidigare har omfattats av en fastställd 
generalplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan.”42

Första meningen i bestämmelsen slår fast att strandskyddet återinträder när en fastställd 
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. I 
propositionen sägs att samma princip kommer att gälla i dessa fall som i de fall som 
omfattas av förslaget till MB 7:18 g §.43

I den andra meningen sägs att strandskydd återinträder när en detaljplan upphävs eller 
ersätts av ny detaljplan för ett område som tidigare omfattats av en fastställd 
generalplan. Det saknar då betydelse om området som avses tidigare, efter 
ikraftträdandet av PBL (1 juli 1987), har hunnit omfattats av ett flera detaljplaner utan 
att strandskyddet har kunnat inträda.44

3.4 Ändringar i Plan- och bygglagen (1987:10)
Ett av huvudsyftena med ändringarna i strandskyddsreglerna är att motverka en 
avflyttning från landsbygden. De ändringar som sker i PBL får alla ses som ett uttryck 
för denna vilja. I propositionen föreslås att kommunen i översiktsplan skall redovisa 
sådana områden av intresse för landsbygdsutvecklingen i strandnära lägen. Kommunen 
får också rätt att under vissa förutsättningar upphäva strandskyddet genom detaljplan, 
för detta krävs emellertid särskilda skäl. Vad som skall räknas som särskilda skäl har 
tidigare behandlats i samband med genomgången av regeringens förslag till MB 7:18 c 
och d §§. 

Regeringen vill även, som tidigare berörts, ändra rollfördelningen mellan länsstyrelse 
och kommun vilket även det skiner igenom i ett antal av ändringsförslagen. Häribland 
kan nämnas att länsstyrelsen skall kontrollera huruvida kommunens upphävande av 
strandskyddet är förenligt med gällande lagregler. Länsstyrelsen skall vidare under 
samrådet verka för att strandskydd inte upphävs i strid med gällande regler.45

                                                            
42 Prop. 2008/09:119, s. 15.
43 Prop. 2008/09:119, s. 117.
44 Prop. 2008/09:119, s. 117 f.
45 Prop. 2008/09:119, s. 16-18. 
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4 Sammanfattning och analys
Syftet med denna uppsats är att kartlägga regeringens lagförslag avseende dess för-
respektive nackdelar, på kort sikt, men även på längre sikt. Vidare skall diskuteras 
huruvida lagförslaget är legitimt eller ej.

Nya lagförslag stöter ofta på motstånd. Graden av motstånd beror självklart på 
lagförslagets karaktär då vissa lagförslag är mer kontroversiella än andra. Sedan lång tid 
tillbaka har vi svenskar levt med och njutit av vår rätt att vistas i naturen, vår 
allemansrätt. I dagens Sverige har kanske fritiden blivit allt mer av en bristvara och de 
få stunder vi kan unna oss fritid blir därmed allt mer värdefulla. Det är knappast 
kontroversiellt att påstå att fritiden behövs för att vi ska kunna fungera i vardagen, och 
för att vi ska kunna ladda batterierna inför vardagens många prövningar. För en stor del 
av befolkningen är allemansrätten en viktig del av vår fritid. Den ger oss möjlighet att 
vistas i och njuta av vår svenska natur.

Med beaktande av vad som ovan sagts kan det knappast komma som någon 
överraskning att ett lagförslag som riskerar att påverka vår allemansrätt negativt stöter 
på motstånd från olika håll. Vad det handlar om är ett lagförslag som har till uppgift att 
värna ett angeläget intresse, delvis på bekostnad av ett annat.

Regeringen framhåller vissa skäl till stöd för en ändring av strandskyddsreglerna. I 
dagens Sverige är en utbredd urbanisering på framfart. Allt fler människor väljer 
städerna framför landsbygden. En sådan utveckling är förstås inte sprunget ur intet. 
Detta är tvärtom, menar jag, en effekt av en illa skött landsbygdspolitik. När samhället i 
stort behöver spara verkar politikerna på direkten snegla på landsbygden. Skolor läggs 
ned, bensinmackar och matvaruaffärer likaså. Människorna som lever i glesbygden 
tvingas då köra långa sträckor för att få det ena och andra behovet tillfredställt. 

I takt med att också bensinpriset höjs tvingas befolkningen från landsbygden till 
städerna. I propositionen säger regeringen att ett av syftena med ändringarna i 
strandskyddsreglerna är att motverka avfolkningen av landsbygden. Genom att tillåta 
bebyggelse i strandnära lägen har regeringen en förhoppning om att människor skall 
strömma ut i glesbygden och därmed bromsa utflyttningen. Här anser jag att regeringen 
blundar för, eller kanske inte inser det verkliga problemet. 

För att ett samhälle skall överleva på längre sikt krävs inte bara invånare. Ett samhälle 
behöver också få de basala behoven tillfredställda. Vad jag åsyftar är exempelvis skola, 
matvaruaffärer, sjukvård etc. Att då som regeringen föreslår locka människor till 
landsbygden genom att erbjuda bostäder i strandnära lägen för att därmed rädda de 
glespopulerade områdena i landet från avfolkning ter sig snarast komiskt. Jag håller 
emellertid med regeringen om att landsbygden behöver räddas, men då krävs andra 
medel än vad man i sitt förslag föreslår.
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Som jag sade i början av mitt resonemang har lagförslaget till uppgift att värna ett 
angeläget intresse, d.v.s. landsbygdsutvecklingen, på bekostnad av ett annat. Det är 
heller ingen liten insats regeringen väljer att lägga in, det handlar om vår allemansrätt. 
Genom förslaget skall bebyggelse lättare kunna få dispens från strandskyddet i 
landsbygden där byggnadstrycket är lågt. Tanken är i och för sig god men priset blir 
högt för regeringens ovilja att se till helheten. Genom att bebyggelse tillåts i 
strandområdena tvingas allemansrätten stå tillbaka till förmån för privatisering. 

I debatten har framkommit oro för att lagändringen främst skall komma att gynna den 
mer välbärgade delen av befolkningen. Förlorarna, menar kritikerna, är de som inte har 
det lika starkt ekonomiskt. Dessa blir istället hindrade att beträda stränderna genom 
privatiseringen. Generellt får hus byggda i strandnära lägen ett högre marknadspris, men 
marknadspriset är förstås också beroende av byggnadens standard. Det kan därmed inte 
sägas vara obefogad kritik att regeringens nya strandskyddsregler främst kommer gynna 
en mer välbärgad del av befolkningen. Jag är emellertid tveksam till huruvida dessa 
väljer att flytta till en landsbygd med undermålig standard. Därför kvarstår jag vid 
uppfattningen att regeringens insats är något missriktad.

Vid sidan av skyddandet av allemansrätten har strandskyddet ett annat angeläget syfte. 
År 1994 slogs nämligen fast att strandskyddet även skulle skydda växt- och djurlivet i 
vattnet och på land. I vilken grad växt- och djurlivet kommer att påverkas av 
regeringens förslag är svårt att säga så här på förhand, då konsekvenserna inte lär bli 
lika tydliga på kort sikt som de allemansrättliga. Alltjämt är skyddandet av växt- och 
djurlivet idag, och fortsättningsvis, någonting som bör prioriteras av politikerna.

SNF har som redan påpekats uttalat sin skepsis inför regeringens ändring av 
strandskyddsreglerna. Vad som anförts är att dispenserna kan ges på diffusa grunder. 
Den kritiken har jag något svårt att relatera till. Vad Alarik troligtvis menar med 
”diffusa grunder” är vad som skall anses vara särskilda skäl för dispens (se förslaget till 
18 c och d §§). För mig synes grunderna för dispens tydliga då det endast är dessa 
grunder som får åberopas, paragraferna är som det sägs i propositionen uttömmande. 
Regeringen har därmed lyckats förtydliga vad som skall anses vara särskilda skäl 
jämfört med hur läget var tidigare. 

Regeringen anser att kustområdena i de södra delarna av landet är i behov av ett 
förstärkt skydd. Ett annat syfte med regeringens ändringsförslag är sålunda att 
förtydliga och stärka de redan befintliga strandskyddsreglerna. Dispens från 
strandskyddet har enligt regeringen givits frikostigt i dessa södra kustregioner och man 
vill därmed bromsa upp den utvecklingen. Detta anser jag vara angeläget, men frågan 
är: Hur kunde det gå så långt? Skall man dra slutsatsen att dispensgivarna inte var 
tillräckligt kompetenta, att de inte kände till den lagstiftning de var satta att tillämpa? 
Nej, problemet låg snarare i lagstiftningen som får sägas ha varit svårtillämpad. 
Skönutrymmet var stort då några bedömningsgrunder för vad som inrymdes i ”särskilda 
skäl” inte fanns i lagtexten.  

Regeringen har i sitt förslag till ändringar i strandskyddsreglerna enligt min mening 
lyckats förtydliga vad som skall anses vara ”särskilda skäl” till dispens. Ett sådant 
förtydligande skulle därmed kunna bromsa upp dispensgivandet i de mest exploaterade 
strandskyddsområdena, vilket är högst välkommet. 

Vidare har regeringen föreslagit att även sådan ideell förening som enligt sina stadgar 
har till ändamål att tillvarata friluftsintressen får rätt att överklaga dispens från eller 
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upphävande av strandskydd. Det får sägas vara positivt och angeläget att sådana 
föreningar ges en sådan rätt. Dessa föreningar har ett stort intresse i de allemansrättsliga 
frågorna och påverkas därmed i betydande mån av beslut om upphävande av 
strandskydd. 

Regeringen menar på att en omstrukturering av ansvaret för dispensgivandet är att 
önska. Förslaget medger också en sådan förändring. I nuläget är det primärt 
länsstyrelserna som har ansvaret för dispensgivandet, men den uppgiften kan 
länsstyrelserna delegera till kommunerna. 

Regeringen anser att kommunerna är bättre lämpade för att sköta dispensgivandet bland 
annat på grund av den större insikt de har i de lokala förhållandena. Dessutom har 
regeringen framhållit att kommunerna generellt redan har stor erfarenhet av 
tillämpandet av strandskyddsreglerna. Emellertid har detta resonemang stött på kritik 
från olika håll. Kritiken har bland annat handlat om en undersökning som 
naturvårdsverket låtit göra år 2002. Resultatet av den undersökningen visade på att en 
stor del av de dispenser från strandskyddet som kommunerna medgivit varit felaktigt 
grundade. Att en stor del av dispensbesluten varit felaktigt grundade väcker självklart 
betänkligheter. Som ovan anförts beror detta troligtvis på en tidigare diffus lagstiftning.

Emellertid ser jag en annan fara med ett ökat kommunalt inflytande över 
strandskyddsdispenserna. Många kommuner runt om i landet har problem med 
ekonomin. Problemet växer sig starkare i kristider och kommunerna kan då frästas att 
låta ekonomin gå före områdesskydd. Det finns 290 kommuner i landet och alla har de 
en egen agenda. Denna agenda behöver inte vara förenlig med vad staten egentligen 
vill. Att ge kommunerna ett ökat inflytande över strandskyddet kan därmed vara 
riskabelt menar jag.

Vidare anser vissa att en sådan omstrukturering medför andra negativa följder. Ökade 
kostnader för bland annat kommunerna är farhågor som vissa kritiker framhållit. Detta 
är förstås inte osannolikt då kommunerna får nya arbetsuppgifter. 

Sammanfattningsvis torde ha framgått att regeringens förslag för med sig fördelar såväl 
som nackdelar. Hur dessa skall vägas mot varandra är svårt att säga. Förtydligandet av 
villkoren för dispens är viktigt menar jag. En tydlig lagstiftning kan hjälpa till att 
bromsa upp exploateringen av stränderna i de delar av landet där byggnadstrycket är 
högt. Samtidigt är jag oroad över vad en ökad kommunal befogenhet kan leda till i det 
långa loppet, speciellt i rådande kristider. Ett av förslagets huvudsyften är att motverka 
en avflyttning från landsbygden. Detta anser även jag vara angeläget men ett sådant här 
lagförslag är inte rätt väg att gå. Här måste, menar jag, regeringen se till helheten. 
Basbehoven måste tillfredsställas för att ett samhälle skall vara attraktivt och för att 
därmed möjliggöra en levande landsbygd. Medlet kan inte vara, som regeringen verkar 
tro, att ge sig på allemansrätten. Med beaktande av att ett av lagförslagets huvudsyften, 
en levande landsbygd, riskerar att inte realiseras, samtidigt som insatsen är stor (vår 
allemansrätt) anser jag inte regeringens förslag vara legitimt.
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