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Abstract 
The Right of Public Access is a restriction in the land owner´s right to his property by 

giving anyone a limited right to use it that has been protected by the constitution since 

1994. The Shoreline Protection, a subset of the Right of Public Access which was 

legislated in the 1950´s, give access to beaches by not allowing new buildings or 

constructions closer than 100 meters to the shoreline. This rule applies in the entire 

country with no exception. In 2009, the legislation for the Shoreline Protection is 

amended to what critics claim to hollow out the Right of Public Access. The purpose of 

this report is to find if the Right of Public Access is affected by this amendment. I have 

found, by investigating the current legislation, the upcoming amendment and certain 

organizations’ points of view, that the amendment will weaken the Right of Public 

Access. 
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Sammanfattning 
Allemansrätten innebär en inskränkning i markägarens äganderätt men även en 

förutsättning för att var och en ska ha möjlighet att ta sig fram till fots och vistas på 

annans mark. Sedan år 1994 är Allemansrätten grundlagsskyddad i 2 kap 18 § 

kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. Strandskyddet, som återfinns i 7 

kap miljöbalken (1998:811), infördes på 1950–talet och ger allmänheten tillgång till 

svenska stränder. Strandskyddet förbjuder uppförandet av nya byggnader, anläggningar 

eller utförandet av liknande åtgärder inom 100 meter från var sida om strandlinjen och 

förbudet gäller i hela Sverige. Ändringarna i strandskyddsbestämmelserna som införs år 

2009 har medfört kritik som menar att allemansrätten urholkas. Syftet med denna 

uppsats är att undersöka om allemansrätten påverkas i och med ändringarna. Jag fann i 

undersökningen, efter att har sett på gällande bestämmelser, kommande ändring och 

olika organisationers kritik att de kommande ändringarna av 

strandskyddsbestämmelserna kommer att medföra försämringar av allemansrätten.  
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1 Inledning 
I det här avsnittet börjar jag med att beskriva bakgrunden till uppsatsen för att sedan 

redogöra för syftet, avgränsningarna och metoden.  

 

Allemansrätten är en möjlighet för var och en att färdas och tillfälligt uppehålla sig på 

annans mark. Allemansrätten gör att vi har tillåtelse att plocka blommor, bär, svamp och 

annat som växer i naturen
1
. Tillgängligheten på stränder är en förutsättning för att kunna 

utöva allemansrätten
2
. Att strandskyddet kommer från allemansrätten är inte uttryckt i 

någon bestämmelse, det återfinns i förarbetena
3
. Syftet med strandskyddet är att 

stränderna ska vara tillgängliga för friluftslivsidkare i dag och i framtiden. Dessutom 

ska goda livsvillkor i vatten och på land för djur och växter bevaras. Inom 

strandskyddsområdet, som sträcker sig 100 meter från båda sidor om strandlinjen
4
 när 

det råder normalt medelvattenstånd
5
, är det inte tillåtet att uppföra ny eller ändra 

befintlig byggnad, anläggning eller liknande utan exempelvis dispens från 

strandskyddet
6
. 

 

I Sverige har det skett en försvagning av strandskyddet de senaste åren. Fler dispenser 

har utdelats och uppgick år 2008 till nästan 5 000 dispenser. Naturvårdverket (NV) har 

år 2002 genomfört en utvärdering som visar att bara 32 procent av alla dispenser som 

tilldelats har varit lagliga7
.  

 

I år kommer nya strandskyddsbestämmelser införas, något som kommer att medföra 

lättnader i strandskyddet
8
. Det har kommit en del kritik mot de nya bestämmelserna, 

bland annat från Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) som anser att allemansrätten 

kommer att urholkas i och med ändringarna av bestämmelserna
9
. När 

Miljödepartementet kom med sitt förslag i departementsserien 2008:21 ”Stranden – en 

värdefull miljö” gav SNF i uppdrag åt opinionsföretaget Synovate att fråga över 1000 

svenskar vad de tycker om det nya förslaget att göra det lättare att bygga på stränderna. 

Resultatet blev att nästan tre fjärdedelar inte ville ha ett svagare strandskydd
10

. 

 

Mot bakgrund av det som står ovan anser jag att det är värt att studera det nya 

strandskyddets påverkan på allemansrätten. Inte minst med anledning av att 

allemansrätten är grundlagsskyddad och borde därmed inte få försvagas.   

 

 

 

 

                                                             
1Ahlström, I, Allt om allemansrätten – ett svenskt kulturarv, 2008, s 12 
2 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8003-9.pdf, s 2 
3 Prop 2008/09:119,  s 37 
4http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8003-9.pdf, s 3 
5 Prop. 1997/98:45 del 2, s 83 
6 Michanek, G., Zetterberg, C, Den svenska miljörätten, 2 uppl, 2008, s 220 
7http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_strandskydd_ny.pdf

, s 4. Naturvårdsverkets rapport 5185 ”kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna” 
8
 Prop. 2008/09:199, s 1 

9 http://hd.se/inrikes/2009/01/13/varning-foer-saemre-strandskydd/ 
10http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_strandskydd_ny.pd

f , s 6 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8003-9.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8003-9.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_strandskydd_ny.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_strandskydd_ny.pdf
http://hd.se/inrikes/2009/01/13/varning-foer-saemre-strandskydd/
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_strandskydd_ny.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_strandskydd_ny.pdf
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1.1 Syfte 
Då nya strandskyddsbestämmelser ska införas den 1 juli 2009 är syftet med denna 

uppsats att undersöka om allemansrätten påverkas av de nya bestämmelserna.  

 

1.2 Avgränsning 
Jag har undersökt de gällande bestämmelserna, de kommande bestämmelserna och hur 

de kommande bestämmelserna kommer att påverka allemansrätten. Jag har avgränsat 

mig till ändringarna i strandskyddsbestämmelserna och har därför inte tagit med de 

andra lagstiftningsändringarna som kommer att ske i och med proposition (prop.) 

2008/09:119 utan endast sett på miljöbalken (1998:811) och till viss del på ändringarna 

i plan- och bygglagen (1987:10). När det gäller dispens från strandskyddet har jag inte 

heller gått in desto mer på laga kraft, giltighetstid och överklagande av beslut om 

dispens utan endast undersökt vad som krävs för att få dispens från strandskyddet. Vad 

gäller strandskyddsbestämmelserna har jag endast sett till 7 kap13-18 §§ MB, där det 

står vad som avses med strandskyddet och vilka bestämmelser som gäller inom detta 

område. Jag har därmed i undersökningen bortsett från 7 kap 25-26 §§ MB som rör 

intresseprövning. 

 

1.3 Metod 
Jag har i undersökningen utgått från 7 kap MB och den nya prop. 2008/09:119, då det är 

denna som är anledningen till att jag valde att undersöka de nya 

strandskyddsbestämmelsernas påverkan på allemansrätten. Jag har även använt mig av 

prop. 1997/98:45 för att undersöka den gällande rätten. För att hitta propositionerna 

använde jag mig av Rättsbanken
11

 och sökordet ”strandskydd”. Luleå Tekniska 

Universitets biblioteks sökdatabas, Lucia
12

, och sökorden ”strandskydd” och 

”allemansrätt” använde jag för att hitta lämplig doktrin. Dessutom har jag använt 

sökmotorn Google
13

 på Internet och sökorden ”allemansrätt” och ”strandskydd” för att 

finna intressanta artiklar att använda i undersökningen. För att finna trovärdiga och 

relevanta artiklar har jag utgått från välkända svenska tidningar såsom Dagens 

Nyheter
14

 och Östgöta Correspondenten
15

 bland annat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 http://www.infotorg.se  
12 http://lucia.lib.ltu.se/  
13

 http://www.google.se  
14 http://www.dn.se  
15 http://www.corren.se  

http://www.infotorg.se/
http://lucia.lib.ltu.se/
http://www.google.se/
http://www.dn.se/
http://www.corren.se/
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2 Allemansrätten 
I följande avsnitt kommer allemansrättens historia och dess gällande rätt att beskrivas. 

Jag väljer att beskriva allemansrätten före strandskyddet då strandskyddet utgår från 

allemansrätten.  Jag har i stor utsträckning utgått från brottsbalken (1967:700) när jag 

beskrivit den gällande rätten.  
 

2.1 Historik 
År 1940 kom en utredning, fritidsutredningen, som för första gången närmare 

behandlade det som dagens allemansrätt innebär. Fritidsutredningen skulle ge förslag på 

hur fritidsreservat kunde inrättas för boende i tätort. Utredningens syfte var även att lösa 

konflikterna som rådde mellan skogsägare och den allmänhet som ägnade sig åt 

friluftsliv
16

.  

 

Allemansrätten är ingen sedvanerätt, men omfattas av lagregler – dessa i sin tur kommer 

från medeltida landskapslagar och från sedvänjor
17

.  Dagens allemansrätt är inte som 

allemansrättens som rådde under medeltiden i det svenska bondesamhället. Däremot har 

den tidens allemansrätt sannolikt präglat dagens. Sverige var under medeltiden ett 

glesbefolkat land där det inte förekom jord- och skogsbruk i modern mening. Hade 

Sverige haft större folkmängd, om mer av marken hade kunnat odlas samt om skogen 

hade kunnat utnyttjas mer, då hade troligen inte dagens allemansrätt varit så frikostig 

som den är i dag
18

.  

 

Under medeltiden bestämdes rätten till naturprodukter i landskapslagarna och på den 

tiden var svinfoder som ollon viktigt. Om man blev påkommen på någon annans mark 

när man plockade ollon eller skadade ekar dömdes man till böter enligt västgötalagen. 

Även de som tog näver dömdes till böter. Rättigheterna i skog och mark varierade 

mellan olika delar av landet genom att landskapslagarna och sedvänjorna hade olika 

innehåll och var dessutom anpassade efter de lokala förhållandena. Ännu långt in på 

1900-talet levde vissa gamla lokala rättigheterna av hävd kvar. Att utfodra hästar med 

hö från lador för dem som färdades längs vägen var länge tillåtet i delar av Norrland. På 

andra ställen i Sverige fick de fattiga i byn ta den potatis som blev över efter att de som 

ägde marken hade skördat
19

. 

 

Från början skrevs allemansrätten in i naturvårdslagen år 1964 men numera omnämns 

allemansrätten i MB:s inledande paragrafer i avdelningen om skydd av naturen. I och 

med införandet i MB ökade kraven på näringsidkare som använder allemansrätten för 

sin verksamhet
20

. Nyttjandet av allemansrätten får inte gå så långt att fastighetsägaren 

förorsakas för stora besvär eller ekonomisk skada. Nyttjande av allemansrätten för 

kommersiellt bruk är tillåtet även utan fastighetsägarens medgivande däremot kan ett 

alltför intensivt utnyttjande av allemansrätten i kommersiellt syfte förbjudas 
21

. 

                                                             
16 Ahlström, I, Allt om allemansrätten – ett svenskt kulturarv, 2008, s 12 
17 Ahlström a a s 10 
18 Ahlström a a s 11 
19

 Ahlström a a s 11 
20 Ahlström a a s 12 
21 Miljöbalken - En kommentar på Internet, http://zeteo.nj.se/pp/template.htm?view=main 

http://zeteo.nj.se/pp/template.htm?view=main
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2.2 Allemansrätt 
Allemansrätten är ur ett juridiskt perspektiv ett helt eget rättsområde som inte preciseras 

i lagstiftningen
22

. Sedan år 1994 har allemansrätten varit inskriven i grundlag, 2 kap 18 

§ kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. I RF står det inte vad rätten är 

för något och inte heller i någon annan lagstiftning
23

. I 7 kap 1 § MB nämns att det finns 

en allemansrätt men det framgår inte närmare vilka bestämmelse som gäller för den ”var 

och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och 

varsamhet i sitt umgänge med den”. I MB finns även en del regler som ska skydda 

allemansrätten, bland annat strandskyddsbestämmelserna24
.  

 

En förutsättning för att allmänheten ska kunna använda sig av allemansrätten kring 

stränderna är strandskyddet. Allemansrätten medför att var och en får ta sig fram till fots 

över någon annans mark så länge de inte går i närheten av bostaden. Var och en får även 

uppehålla sig på annans mark genom att exempelvis slå upp ett tält, under åtminstone ett 

dygn. Allemansrätten innebär en inskränkning i markägarens äganderätt till fastigheten 

och ger därmed inte rätt till ersättning för åverkan på mark som sker inom ramarna för 

allemansrätten
25

.  

 

Allemansrätten ska inte ses som en riktig rättighet. Lagar som reglerar vad som är 

tillåtet i naturen finns redan, allemansrätten är i stort sett bara en möjlighet att göra det 

som inte är förbjudet
26

. För att veta vad man får göra enligt allemansrätten tolkar man 

ofta innebörden genom vissa regler i BrB motsatsvis, alltså det som inte är förbjudet 

enligt BrB är tillåtet
27

. I allemansrätten ingår även att visa hänsyn och därför kan man 

inte göra allt i naturen som inte är förbjudet och åberopa allemansrätten. Det som är 

störande eller olämpligt ingår inte i allemansrätten. Det som regleras i särskilda lagar, 

exempelvis snöskoterkörning och det fria handredskapsfisket, ska inte heller ingå i 

allemansrätten. Även om det är främst i BrB som tillämpliga bestämmelser finns för 

allemansrätten så finns också i MB och andra lagar som påverkar allemansrätten, 

exempelvis lag (1988:950) om kulturminneslagen m.m., terrängkörningslagen 

(1975:1313) och jaktlagen (1987:259). Dessutom kan länsstyrelsen, polismyndigheten 

och kommunerna med hjälp av lagar och förordningar meddela lokala föreskrifter som 

påverkar allemansrätten och friluftslivet. Inom domstolsväsendets högre domstolar är 

inte domar om allemansrätten vanliga
28

 men det finns exempel på domar från Högsta 

domstolen som handlar om kommersiella verksamheters förhållande till 

allemansrätten
29

.    

 

I BrB tas begreppet ”olovlig väg” upp. Innebörden i den lagtexten är att det inte är 

tillåtet att gå på annans tomt. Med tomt menas område kring bostaden eller andra 

liknande byggnader. Meningen är att man inte ska störa de boende, hur nära någons 

bostadshus man kan passera beror i första hand på hur skyddat det är från insyn
30

.  

                                                             
22 Ahlström, I, Allt om allemansrätten – ett svenskt kulturarv, 2008, s 10 
23 Bengtsson, B, Allemansrätten – vad sägs lagen? 1999, s7 
24 Bengtsson, B, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken, 9 uppl, 2007, s 148 
25http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_strandskydd_ny.pd

f s.8 
26 Ahlström, I, Allt om allemansrätten – ett svenskt kulturarv, 2008, s 13 
27

 Bengtsson, B, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken, 9 uppl, 2007, s 157 
28 Ahlström, I, Allt om allemansrätten – ett svenskt kulturarv, 2008, s 13 f 
29 NJA 1996 s 495 och NJA 1986 s 637 
30 Ahlström, I, Allt om allemansrätten – ett svenskt kulturarv, 2008, s 17 

http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_strandskydd_ny.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_strandskydd_ny.pdf
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Om huset ligger på en öppen plats får man hålla sig på längre avstånd. Hur nära huset 

man får gå är också beroende av om någon bor där eller inte
31

. Om det är buskar och 

träd som skymmer sikten på tomten får man ibland gå så nära som 10-15 meter från 

huset, men är insynen fri får man hålla sig längre bort från huset, 60-70 meter
32

. 

Det är även förbjudet att ta olovlig väg över plantering. Med det menas trädgårdar, 

plantskolor och liknande. Det gäller oavsett hur stor risken är för markskada. I skog, 

längs stränder samt på ängs- och hagmarker är det vanligen riskfritt att ta sig fram, i alla 

fall till fots då risken för markskador inte är så stor
33

.  

 

Det är i stort sett förbjudet att köra på barmark i terräng med motordrivna fordon, även 

då det gäller egen mark. Det är tillåtet att med motordrivet fordon färdas på snötäckt 

mark. Dock inte utanför leder i fjällens regleringsområde och på jordbruksmarker och i 

plant- och ungskog om marken eller skogen kan skadas. Med motordrivna fordon får 

man färdas på sjöar och havsisar men rättigheten kan begränsas genom lokala 

föreskrifter
34

.  

 

Att uppehålla sig på annans mark ingår i allemansrätten. Hur länge man får stanna kvar 

är dock osäkert. Vid alltför lång vistelse på samma ställe kan bestämmelserna om 

besittningsintrång i BrB bli tillämpliga
35

. Att exempelvis tälta i närheten av hus är inte 

tillåtet utan markägarens tillåtelse. Längre bort från huset är det tillåtet att stanna en natt 

utan påföljder
36

. I och med allemansrätten är det tillåtet med båtförtöjning vid privat 

brygga eller strand så länge det inte är tomtmark
37

.  12 kap 2 § BrB tar upp vad som inte 

kräver markägarens tillstånd för att ta med sig från skog och mark. Det som inte är 

uppräknat i paragrafen är därmed tillåtet att plocka. Att plocka exempelvis kottar i stor 

mängd i ett kommersiellt syfte ingår inte i allemansrätten
38

. Det har förts en del 

diskussioner om allemansrätten och socialdemokraterna har hela tiden varit väldigt 

måna om att behålla allemansrätten medan det har funnits en benägenhet att stärka 

äganderätten inom det borgerliga blocket, moderaterna har också tidigare föreslagit i 

riksdagen att man ska slopa strandskyddet
39

. Då den borgerliga regeringen satt vid 

makten mellan åren 1991–1994, blev det en viss uppmjukning av 

strandskyddsbestämmelserna, speciellt i vissa delar av landet där det är mindre 

tätbefolkat
40

. 

 

 

 

                                                             
31 Ahlström, I, Allt om allemansrätten – ett svenskt kulturarv, s18 
32 Bengtsson, B, Allemansrätten – vad säger lagen? 1999, s 18 
33 Ahlström, I, Allt om allemansrätten – ett svenskt kulturarv, 2008, s 18 
34 Ahlström a a s 29 
35 Ahlström a a s 31 
36 Ahlström a a s 32 
37

 Bengtsson, B, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken, 9 uppl, 2007, s 155 
38 Ahlström, I, Allt om allemansrätten – ett svenskt kulturarv, 2008, s 44 
39 Bengtsson, B, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken, 9 uppl, 2007, s 149 
40 Bengtsson a a s 179 
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3. Strandskyddet 

I det här avsnittet beskriver jag strandskyddets historia och de gällande 

bestämmelserna på området. Jag kommer att utgå mycket från 7 kap MB där 

strandskyddsbestämmelserna finns. I avsnittet kommer jag även att redovisa vad som är 

strandskyddets syfte, vad som är förbjudet enligt strandskyddsbestämmelserna samt 

vilka undantag som kan göras från strandskyddet. 
 

3.1  Historia 
Redan på 1940-talet fanns bestämmelser i den dåvarande byggnadslagen (1947:385) 

som tillät länsstyrelsen att förbjuda byggnation i områden utanför stads- och 

byggplanerna. Det var områden som skulle skyddas på grund av växtligheten eller av 

andra skäl som gjorde att de behövde skyddas. Den bakomliggande orsaken till detta var 

att tillgängligheten på stränderna var på väg att försvinna då det förekom en omfattande 

bebyggelse kring dessa, detta var särskilt vanligt nära tätorterna. En provisorisk 

strandlag (1950:639) kom år 1950, år 1956 kom sedan den första riktiga 

strandskyddslagen (1952:382) som därefter ersattes av naturvårdslagen (1964:822)
41

. 

Från år 1972 får fastighetsägaren ingen kompensation för att han inte får bygga inom 

strandskyddsområdet
42

. Fram till år 1975 var bestämmelsernas syfte att trygga 

tillgången på stränder för bad och friluftsliv för allmänheten, det krävdes dessutom 

inom dessa områden tillstånd för vissa åtgärder på stränderna. Det visade sig sedan att 

lagstiftningen inte var tillräckligt effektiv eftersom bebyggelsen kring stränderna under 

1960-talet och början av 1970-talet var omfattande. Det gjorde att strandskyddet 

skärptes år 1975 genom lagändringar i naturvårdslagen. I och med ändringarna blev det 

förbjudet att bebygga stränder både i inlandet och vid kusten men det tillkom en 

möjlighet att ansöka om dispens från förbudet. År 1994 genomfördes en ny ändring i 

naturvårdslagen som utökade strandskyddets syfte till att även inkludera skydd för växt- 

och djurlivet
43

.   
 

3.2 Strandskyddet  
Enligt huvudregeln tillämpas strandskyddet allmänt vid hav, vattendrag samt vid 

insjöar
44

. I dag återfinns strandskyddsbestämmelserna i 7 kap MB
45

. Strandskyddets 

syfte är att se till att stränderna är tillgängliga för friluftslivet i dag och i framtiden. 

Dessutom är tanken att strandskyddet ska värna om växter och djur i både vatten och på 

land. Strandskyddsområdet sträcker sig 100 meter från båda sidor om strandlinjen
46

 vid 

normalt medelvattenstånd
47

. Enligt 7 kap 14 § MB får dessutom länsstyrelsen utöka 

gränsen till 300 meter åt båda hållen från strandlinjen om det anses nödvändigt för att 

upprätthålla syftet med strandskyddet. Detta kan exempelvis vara då starkare skydd 

behövs för naturvårdsintressen i enlighet med hushållningsbestämmelserna i MB eller 

om de är av hela rikets intresse
48

. Ett utökat strandskydd kan vara viktigt i områden 

kring tätorter, vid kusten och sjöar där det endast finns ett fåtal fria strandområden kvar. 

En utvidgning av strandskyddet kan även vara lämpligt inom områden som är av 

riksintresse för friluftslivet och naturvården. Ett beslut som är fattat om utvidgande av 

                                                             
41 Prop. 2008/09:119, s 28 
42 Miljöbalken – En kommentar på Internet, http://zeteo.nj.se/pp/template.htm?view=main 
43 Prop. 2008/09:119, s 28 
44 Michanek, G., Zetterberg, C, Den svenska miljörätten, 2 uppl, 2008, s 218   
45

 Prop. 2008/09:119, s 28 
46http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8003-9.pdf, s 3 
47 Prop. 1997/98:45 del 2, s 38 
48 Michanek, G., Zetterberg, C, Den svenska miljörätten, 2 uppl, 2008, s 218 

http://zeteo.nj.se/pp/template.htm?view=main
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8003-9.pdf
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strandskyddet skall omedelbart börja gälla även om det överklagas
49

. För att tillvarata 

allmänhetens intressen får NV överklaga beslut rörande strandskyddet. Även 

miljöorganisationer som når upp till kraven i 16 kap 13 § MB har rätt att överklaga 

beslut som rör strandskyddet. Bestämmelserna om dispens och upphävande av 

strandskyddsbestämmelserna ska tillämpas restriktivt enligt praxis och förarbeten
50

. 

 

3.3 Förbudsbestämmelser 
Enligt 7 kap 16 § MB gäller inom strandskyddsområde som huvudregel förbud mot att 

genomföra följande åtgärder.  

 Förbud mot att uppföra ”nya byggnader” eller ändra byggnader som redan finns 

så att de kan användas till ett annat ändamål
51

. Det är därmed inte tillåtet att göra 

om båthus eller sjöbodar till fritidhus, oavsett om det inte rör sig om utökning av 

den bebyggda ytan
52

. Flyttbara konstruktioner så som exempelvis husbåtar och 

husbilar kan ses som byggnader om de är uppställda mycket längre tid än vad 

som räknas som en normal semesterperiod
53

.  

 Det är heller inte tillåtet att genomföra grävningsarbete eller andra förberedande 

arbeten, exempelvis fälla träd eller anlägga väg.   

 Dessutom är det inte tillåtet att uppföra andra anläggningar eller anordningar 

som strider mot strandskyddets syfte och som i sin tur försämrar tillgängligheten 

till stränder för allmänheten eller som avsevärt försämrar djurs- och växters 

livsvillkor. Ett exempel på detta är bryggor, parkeringsplatser, båthamnar eller 

golfbanor
54

.  

 Till sist är även andra åtgärder som avsevärt försämrar livsvillkoren för djur- och 

växtarter förbjudna, till exempel spridning av gödsel eller grävning
55

.  

 

3.4 Undantagsbestämmelser 
Det finns tre allmänna undantag från strandskyddet, dessutom kan dispens ges efter 

individuell prövning. 

 Det första av de allmänna undantagen rör byggnader, anläggningar, anordningar 

eller åtgärder som anses behövas inom jordbruk, skogsbruk, fiske eller inom 

renskötsel, undantaget gäller dock ej för boende enligt 7 kap 17 § 1 p MB
56

. Att 

det står ”som inte tillgodoser bostadsändamål” i lagtexten betyder att syftet för 

byggnaden kommer främst men om tillfälligt boende är möjligt i byggnaden så 

kan det räcka för att förbudet ändå ska gälla
57

. Fiskebodar och 

ekonomibyggnader för jordbruket är tillåtna enligt undantaget att uppföra om 

byggnaden behövs för näringen. Det är även tillåtet att uppföra stängsel för 

boskapsskötsel och det är även tillåtet inom skogsbruket att avverka skog eller 

                                                             
49 Prop. 1997/98:45 del 2, s 83 
50 Prop. 2008/09:119, s 29 
51 Michanek, G., Zetterberg, C, Den svenska miljörätten, 2 uppl, 2008, s 219 
52 Prop. 1997/98:45 del 2, s 86 
53 http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Skydd-och-skotsel-av-vardefull-natur/Sjoar-

och-vattendrag--insatser-for-skydd-och-skotsel/Strandskydd/-Forklaring-till-strandskyddets-

forbudsregler/  
54

 Michanek, G., Zetterberg, C, Den svenska miljörätten, 2 uppl, 2008, s 219 
55 Michanek, G., Zetterberg, C, a a s 220 
56 Michanek, G., Zetterberg, C, a a s 220 
57 Miljöbalken – En kommentar på Internet, http://zeteo.nj.se/pp/template.htm?view=main 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Skydd-och-skotsel-av-vardefull-natur/Sjoar-och-vattendrag--insatser-for-skydd-och-skotsel/Strandskydd/-Forklaring-till-strandskyddets-forbudsregler/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Skydd-och-skotsel-av-vardefull-natur/Sjoar-och-vattendrag--insatser-for-skydd-och-skotsel/Strandskydd/-Forklaring-till-strandskyddets-forbudsregler/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Skydd-och-skotsel-av-vardefull-natur/Sjoar-och-vattendrag--insatser-for-skydd-och-skotsel/Strandskydd/-Forklaring-till-strandskyddets-forbudsregler/
http://zeteo.nj.se/pp/template.htm?view=main
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lägga upp timmer
58

. Syftet får dock inte vara att begränsa allmänhetens åtkomst 

till stranden
59

.  

 Den andra av de allmänna undantagen gäller fall där prövning gjort att 

verksamhet eller åtgärd blivit tillåten enligt 7 kap 17 § 2 p MB, exempelvis 

vattenverksamhet. I och med det här ska man försöka låta bli dubbelprövning. 

Bygglov eller marklov är exempel på tillstånd som inte tar bort dispenskravet för 

strandskyddet
60

.   

 I 7 kap 17 § sista stycket MB står det tredje och sista allmänna undantaget, den 

gäller endast efter särskilt beslut av länsstyrelsen och för vissa områden. 

Anläggningar, byggnader och anordningar kan uppföras om de är att anse som 

komplement till byggnad på tomt och om huvudbyggnaden ligger närmare 

stranden än komplementbyggnaden
61

.  

 

Om någon vill utföra en åtgärd som är olaglig enligt 7 kap 16 § MB och ingen av de tre 

allmänna undantagen går att tillämpa så måste personen söka dispens. Enligt 

huvudregeln i 7 kap 18 § MB är det länsstyrelsen som prövar dispensen men 

länsstyrelsen kan delegera prövningen till kommunen
62

. Rätten att ge dispens kan 

överlåtas från länsstyrelsen till kommunen förutom när det är frågan om bebyggelse av 

allmän väg eller försvarsanläggning enligt 12 § förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
63

. Dispensen ska prövas utifrån 

förutsättningarna i varje enskilt fall. För att få dispens krävs särskilda skäl
64

. Exempel 

som kan räknas som särskilda skäl är att marken sedan tidigare är ianspråktagen, att 

åtgärden tillgodoser behovet hos friluftslivet eller att en byggnad ersätter en byggnad 

som brunnit ner eller rivits
65

.  

 

Ofta brukar som skäl för dispens anföras att områden sällan eller aldrig besöks av 

allmänheten eller att det är en stenig eller dyig strand eller att förhållandena i naturen på 

annat sätt gör stranden olämplig för friluftsliv och bad. Sådana skäl brukar inte 

accepteras som särskilda skäl vid beslutande om dispens från strandskyddet
66

.  För att 

beviljas dispens ska det inte vara en strand som ur friluftslivs eller naturskyddssynpunkt 

är väldigt viktig och det ska finns andra fria stränder i närheten. Vid bedömningen ser 

man även till markägarens intresse
67

. Åtgärdens eller anläggningens natur måste beaktas 

vid bedömning. Även områdets betydelse, både nu och senare ska tas med i 

bedömningen
68

. 

 

Undantag kan dessutom göras från strandskyddet enligt 7 kap 15 § MB i områden som 

helt saknar betydelse för strandskyddets syfte
69

. Att ett område inte är så intressant för 

något av strandskyddets syften behöver inte innebära att området alltid kommer att vara 

                                                             
58 Michanek, G., Zetterberg, C, Den svenska miljörätten, 2 uppl, 2008, s 220 
59 Prop. 1997/98:45 del 2, s 87 
60 Michanek, G., Zetterberg, C, Den svenska miljörätten, 2 uppl, 2008, s 220 
61 Michanek, G., Zetterberg, C a a s 220 
62 Michanek, G., Zetterberg, C a a s 221 
63 Prop. 2008/09:119, s 29 
64 Michanek, G., Zetterberg, C, Den svenska miljörätten, 2 uppl, 2008, s 221 
65 Prop. 1997/98:45 del 2, s 89 f 
66

 A prop s 89 
67  Bengtsson, B, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken, 9 uppl, 2007, s 179 
68 Prop. 1997/98:45 del 2, s 89 
69 Bengtsson, B, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken, 9 uppl, 2007, s 178 
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ointressant för något av syftena
70

. Det går även att göra undantag för områden där det 

finns detaljplan eller områdesbestämmelser eftersom det är myndigheterna som 

bestämmer hur marken skall användas
71

. Det är dock inte skäl nog för upphävande av 

strandskyddet att området ändå skulle bebyggas. Tills dess att det fattats beslut i 

strandskyddsfrågan bör antagning av ny plan inte göras
72

.   
 

 

                                                             
70 Prop. 1997/98:45 del 2, s 84 
71 Bengtsson, B, Speciell fastighetsrätt – Miljöbalken, 9 uppl, 2007, s 178 
72 Prop. 1997/98:45 del 2, s 84 
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4.  De kommande lagändringarna i miljöbalken 

I det här avsnittet kommer jag att beskriva de kommande lagändringarna utifrån prop. 

2008/09:119. Varför regeringen anser att de nya strandskyddsbestämmelser behövs 

samt hur regeringen har tänkt att de ändrade strandskyddsbestämmelserna ska se ut. 
 

4.1 Bakgrund 
Regeringen har i prop. 2008/09:199 ”strandskyddet och utvecklingen av landsbygden” 

föreslagit att strandskyddsbestämmelserna ska ändras. Bland annat vill regeringen 

införa ett ändamålsenligt strandskydd som ska beakta behovet av utveckling i hela 

landet. De flesta ändringar av strandskyddsbestämmelserna träder i kraft den 1 juli 

2009
73

. 

 

4.2 Därför behövs nya strandskyddsbestämmelserna 
En rapport som presenterades av NV år 2002

74
 visade att det råder brister i 

tillämpningen och regleringen av strandskyddet. De problem som råder kring 

strandskyddet kan delas in i tre punkter: 

 Brister vid tillsyn och prövning i tillämpningen av bestämmelserna. 

 Oklarheter och brister i bestämmelserna som gör det svårare att tillämpa dessa. 

 Bristande legitimitet för bestämmelserna bland annat då samma bestämmelser är 

gällande i hela landet, oberoende av hur mycket av stränderna som är bebyggda i 

de olika delarna av landet. 

 

De brister som finns i de nuvarande strandskyddsbestämmelserna kommer att leda till 

att strandskyddet gradvis försvagas, i alla fall i vissa delar av Sverige. Särskilt drabbad 

av bristerna i bestämmelserna är kusten, där stränderna är attraktiva för fler än bara de 

som är bosatta där. Det råder även brister i dispensbesluten då de i vissa fall inte 

överrensstämmer med gällande rätt, det förekommer även få överklaganden och det sker 

endast en sporadisk tillsyn av dispensgivningen
75

. 

 

4.2.1 Lättnader i strandskyddet för landsbygdsområden 

Strandskyddsbestämmelserna saknar flexibilitet då samma bestämmelser gäller i hela 

landet, även om exploateringen inte är lika hög exempelvis i glesbygden som den är vid 

storstäderna. I kommuner som har problem med avfolkning finns det ofta många orörda 

stränder och bebyggelsetrycket är lågt. I Sverige finns det behov av ett ändamålsenligt 

strandskydd som tar hänsyn till behovet av att hela landet ska utvecklas. 

Strandskyddsbestämmelserna bör ta hänsyn till lokala förhållanden och förutsättningar 

speciellt i områden som har god tillgång på stränder och låg exploatering. För att ett 

område ska få lättnader i strandskyddet krävs det att kommunen undersöker vilka 

områden som är lämpliga för detta. Ett differentierat strandskydd bör inte innebära att 

kommuner som redan har bebyggda stränder är helt undantagna från lättnadsreglerna. I 

de högexploaterade områdena bör ytterligare bebyggelse inte ske
76

. 

 

                                                             
73

 Prop. 2008/09:199, s 1 
74 Naturvårdsverkets rapport 5185 ”kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna” 
75 Prop. 2008/09:199, s 32 
76 A prop s 33 f 
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4.2.2 Tydligare reglering 

Behov finns av att förtydliga och stärka de nuvarande strandskyddsbestämmelserna. Det 

krävs bland annat förbättringar vid vägledning och tillsyn. Dessutom måste 

förutsättningarna bli klarare för att det ska bli en mer korrekt och enhetlig tillämpning 

av strandskyddsbestämmelserna. Ytterligare bebyggelse kring högexploaterade områden 

bör inte tillkomma.  Det bör bli tydligare vilka förutsättningarna är för att upphäva eller 

ge dispens från strandskyddet. Då kommunerna får ett ökat inflytande över 

strandskyddet får de även ett ökat ansvar för att se till att det blir en korrekt tillämpning 

av bestämmelserna. Kommunerna behöver förbättra sin kompetens vad gäller 

bedömandet av hur strandskyddets syfte påverkas bland annat av bebyggelse
77

.  
 

4.2.3 Ökat regionalt och lokalt inflytande 

Beslutsfattandet kring strandskyddet behöver bli mer lokalt och regionalt förankrat. Om 

det skulle uppkomma ett ärende kring upphävandet av strandskyddet vid planläggning 

måste kommunen vända sig till länsstyrelsen för att de ska besluta i frågan. Nuvarande 

bestämmelser innebär att kommunen kan anta en detaljplan som strider mot 

strandskyddet och länsstyrelsen kan besluta att strandskyddet ska kvarstå. Därmed kan 

fastigheten få bygglov som strider mot strandskyddet och till följd av detta inte får 

bebyggas. Det krävs en samordning
78

, alltså att samma instans tar alla beslut för att göra 

beslutsprocessen effektiv. Redan nu har de flesta kommunerna erfarenhet av att tillämpa 

strandskyddsbestämmelserna och kommunerna har även god kännedom om de lokala 

förhållandena. Därför bör kommunen få huvudansvaret för ärendena som rör 

upphävande av strandskyddet i förbindelse med kommunal planering. Kommunernas 

ansvar över dispensen stämmer väl överens med deras ansvar för planeringen av 

markanvändningen inom kommunen
79

.   

 

4.2.4 Samordning mellan miljöbalken och plan- och bygglagen 

Både MB-kommittén och PBL-kommittén har redovisat i flera av sina betänkanden en 

gemensam syn på nödvändigheten av att samordna MB och PBL. Enligt kommittéerna 

bör man eftersträva att gradvis försöka samordna lagstiftningarna. Eftersom 

lagstiftningarna är så komplicerade krävs att det sker en stegvis reformering. PBL- 

kommittén har föreslagit att det i PBL bör införas bestämmelser som gör att 

strandskyddsärendet ska prövas innan en detaljplan eller ett bygglov lämnas av 

kommunen om området är strandskyddat. Om bestämmelserna kring strandskyddet 

ändras medför det en ökad samordning av MB och PBL. Genom att ta in 

strandskyddsfrågor in i den kommunala planeringen bör prövningen och genomförandet 

av samhällsbyggnadsprojekt bli snabbare
80

.  
 

4.3 Kommande ändringar i strandskyddsbestämmelserna 
Sedan början av 1950-talet när de första reglerna om strandskydd infördes har antalet 

byggnader inom strandskyddat område nästan fördubblats. När 1975 års reglering 

infördes, halverades antalet uppförda byggnader inom strandskyddat område i 

jämförelse med perioden mellan åren 1950 och 1975. Även om 1975 års reglering var 

strängare än tidigare så har 15 procent av all bebyggelse längs stränderna tillkommit 

mellan åren 1975 och 2000. Särskilt hög är bebyggelsen kring kusten och i 

skärgårdarna. Stränderna längs kusten är nästan fyra procent av Sveriges totala 

                                                             
77

 Prop. 2008/09:119 , s 34 
78 A prop s 34 
79 A prop s 35 
80 A prop s 35 



15 

 

strandlängd och här finns ungefär 20 procent av bebyggelsen nära stränderna. I hela 

Sverige är bebyggelsen längs stränderna i genomsnitt tio procent av den totala 

bebyggelsen. Förbudet mot att bygga längs stränderna har inte haft den genomslagskraft 

som en förbudslagstiftning borde ha. Exploateringen av stränderna kommer att innebära 

att andelen orörda stränder kommer att minska och detta kommer att påverka 

friluftslivet och djur- och växtliv negativt. På stränderna i inlandet är exploateringen 

olika stor, vid de fyra största insjöarna i landet (Vänern, Mälaren, Vättern och 

Hjälmaren) byggs det varje år mellan 400 och 600 byggnader som är ämnade som 

bostäder
81

.   

 

4.3.1 Strandskyddet omfattning 

Regeringen har föreslagit att liksom tidigare ska länsstyrelsen få besluta om att utöka 

strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen om det skulle behövas för att 

tillgodose strandskyddets syfte. Regeringen har även föreslagit att det utökade 

strandskyddet efter den 31 december år 2014 enbart kommer att gälla om beslutet har 

fattats med stöd av den nya bestämmelsen
82

. Möjligheten att utvidga 

strandskyddsområdet med 300 meter har funnits sedan den första regleringen infördes 

om strandskydd. Enligt Regeringen kan det finnas behov av att ändra vissa av de 

utvidgade strandskydden då dessa inte är motiverade. För områden som inte ingår i 

detaljplanen kan utvidgat strandskydd upphävas bara om det utvidgade strandskyddet är 

påtagligt överflödigt för syftet med strandskyddet. Regeringen anser att bestämmelsen 

endast bör användas för att säkerställa att strandskyddets syfte skyddas
83

.   

 

4.3.2 Förbuden 

Enligt regeringens förslag skall det liksom tidigare inte få byggas nya byggnader inom 

skyddade strandområden. Inte heller ska det få ske en ändring av byggnader eller 

byggnadens användning som skulle innebära att allmänheten hindras eller avhålls från 

att röra sig på ett område som de bör få röra sig på. Grävningsarbeten eller andra 

förberedande arbeten för uppförande av byggnader, anläggningar eller anordningar får 

inte ske. Likaså får inte åtgärder som väsentligt kan ändra livsvillkoren för djur- och 

växtarter utföras
84

. Den gällande förbudsregeln finner man i 7 kap 16 § MB och 

regeringen anser att den i fortsättningen ska gälla till största del oförändrad. Det som 

regeringen vill ändra på är förbudet mot ändringar av byggnader som begränsar 

allmänhetens möjlighet att komma till stränderna och anläggningar, anordningar samt 

åtgärder som försämrar livsvillkoren för djur- och växtliv. Regeringens avsikt är bland 

annat att förhindra att exempelvis fiskebodar görs om till bostad
85

.  

Så som bestämmelsen är utformad i dag har den inte beaktat att en ändring av en 

byggnads användning kan påverka strandskyddets biologiska syfte. I dag omfattar inte 

heller bestämmelsen ändringar som sker utvändigt och som påverkar om allmänheten 

uppfattar stranden som privatiserad
86

. Skärpningen av bestämmelsen skulle innebära att 

fler åtgärder blir dispenspliktiga
87

. 

 

                                                             
81 Prop. 2008/09:119, s 36 
82 A prop s 37 
83 A prop s 38 
84

 A prop s 38 
85 A prop s 39 
86 A prop s 39 
87 A prop s 40 
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4.3.3 Undantagsbestämmelser 

Det finns en del byggnationer och åtgärder som inte berörs av strandskyddsförbudet, 

och därmed behöver dessa inte dispensprövas
88

. Regeringen har föreslagit att undantag 

från strandskyddsförbudet ska gälla liksom tidigare ekonomibyggnader som behövs 

inom jordbruket, fisket, skogsbruket eller inom renskötseln. Byggnaden får dock inte 

användas som bostad. Förbudet gäller inte heller sådan verksamhet eller åtgärd som 

regeringen har tillåtit enligt 17 kap 1, 3 eller 4 § MB. Inte heller de som har tillstånd 

enligt MB eller föreskrifter som har meddelats med stöd i MB. Även byggande av väg 

eller järnväg omfattas inte av förbudet. Förbudet ska inte heller gälla 

kompletteringsåtgärd till huvudbyggnaden om den ligger inom 15 meter från 

huvudbyggnaden och inte är närmare än 25 meter från strandlinjen. Dessutom ska den 

ligga på en tomt som har fått dispens
89

. Genom att komplementbyggnader inte kräver 

dispens minskar bland annat det administrativa arbetet för myndigheterna. 

Länsstyrelsen bör även kunna besluta om undantag från strandskyddsförbudet på tomter 

som redan är bebyggda
90

.  

 

4.3.4 Dispenser från strandskyddet 

Regeringens förslag är att länsstyrelsen som tidigare ska ge dispens i det enskilda fallet 

från strandskyddsförbudet, om särskilda skäl finns och om dispensen ämnar byggandet 

av en försvarsanläggning, järnväg eller allmän väg eller om området ska skyddas enligt 

andra bestämmelser i 7 kap MB och om någon annan än en kommun har beslutat om 

skyddet. I resterande fall får kommunen fatta beslut om dispens
91

. I den nuvarande 

bestämmelsen får länsstyrelsen ge dispens från strandskyddet om det finns särskilda 

skäl. Länsstyrelsen har i många fall delegerat besluträtten om dispens till kommunerna. 

Även om det har funnits en del problem med dispensgivningen så anser regeringen att 

kommunerna ska få huvudansvaret för dispensgivningen då det är kommunerna som 

ansvarar för planeringen av mark- och vattenområdens användning i kommunen. 

Dispensgivningen har en nära koppling till detaljplanering och bygglovsgivning
92

.  

 

Det skulle bli en enklare och snabbare handläggning av dispenserna om kommunerna 

skötte dem istället för länsstyrelsen. Kommunerna har ofta också en god kännedom om 

de lokala förhållandena som kan inverka på strandskyddsärendet. Ett av regeringens 

syften med förslaget om kommunal dispensgivning är att komma fram till en bättre och 

mer enhetlig tillämpning av bestämmelserna
93

. Regeringen anser att de gällande 

reglerna om upphävande och dispens från strandskyddet inte har varit tillräckliga för att 

påverkan på strandområdena ska begränsas. Kommunerna har inte alltid haft uppgifter 

om vilka skäl som gett anledning till dispens eller så har skälen inte stämt överens med 

regleringens avsikt. Därför vill regeringen ge regleringen en mer precis lagtext om vad 

som ska räknas som särskilda skäl
94

.  
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90 A prop s 44 
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För att få ge dispens från strandskyddet föreslår regeringen att det ska krävas särskilda 

skäl vilka kan uppfyllas på flera olika sätt. Exempel på när särskilda skäl kan föreligga 

är;  

 när ett område redan tagits i anspråk på sådant sätt att det inte längre finns någon 

anledning att ha strandskydd 

 när ett område som genom en väg, järnväg, verksamhet, bebyggelse eller annan 

exploatering tydligt skiljts från stranden  

 när ett område behövs för en anläggning och denna anläggning kräver direkt 

närhet till vattnet samt att behovet för denna anläggning gör den oersättlig 

 om området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och denna 

utvidgning inte kan ske utanför området  

 om området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett intresse som är angeläget 

för allmänheten och det här intresset inte kan tillgodoses utanför området  

 om området behöver tas i anspråk för att tillgodose något annat intresse som är 

mycket angeläget
95

.  

 

4.3.5 Upphävande av strandskyddet 

Regeringens förslag när det gäller upphävande av strandskyddet är att det bara är 

länsstyrelsen som får besluta i det enskilda fallet att strandskyddet ska upphävas i ett 

område. Det får bara ske om området uppenbart saknar betydelse för att strandskyddets 

syfte ska kunna tillgodoses. Dessutom ska det vara ett område som enligt PBL väntas 

omfattas av en detaljplan och området krävs för byggandet av försvarsanläggning, 

allmän väg eller järnväg eller behöver skyddas enligt 7 kap MB. Genom en detaljplan 

enligt PBL får kommunen upphäva strandskyddet i ett område. För att kommunen ska 

få upphäva strandskyddet krävs särskilda skäl och dessutom att intresset i att använda 

området i enlighet med detaljplanen är mer betydelsefullt än intresset i att behålla 

strandskyddet
96

.   

 

Eftersom det är länsstyrelsen som beslutar om upphävande av strandskyddet i det 

enskilda fallet måste kommunen vid detaljplanering vända sig till länsstyrelsen för att 

denna ska pröva förutsättningarna till upphävning. Eftersom det leder till att det ska 

fattas två beslut kan det bli förseningar i angelägna samhällsbyggnadsåtgärder och det 

kan leda till osäkerhet för dem som planerar åtgärder som de kanske inte får genomföra 

efter att länsstyrelsen har fattat beslut om att strandskyddet inte får upphävas
97

. 

Regeringen föreslår att upphävande av strandskyddet inte får ske genom 

områdesbestämmelser enligt PBL
98

 utan genom detaljplan
99

. Förslag på vad som ska 

räknas som särskilda skäl när det gäller upphävande av strandskyddet är de samma som 

för dispens från strandskyddet, se ovan 4.3.4. 
 

4.3.6 Differentierat strandskydd 

Regeringen föreslår att det i kommunens översiktsplan ska bli tydligare vilka strandnära 

områden som kan användas för landsbygdsutvecklingen. I promemorian föreslås även 

att kommunerna i sin översiktsplan ska redogöra för hur strandskyddet på lång sikt ska 

tryggas i och kring tätorterna
100

. Syftet med regeringens förslag med ett differentierat 

                                                             
95 Prop. 2008/09:119, s 52 
96 A prop s 48 
97

 A prop s 49 
98 A prop s 50 
99 A prop s 51 
100 A prop s 55 
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strandskydd är att anpassa strandskyddet på ett bättre sätt till förhållandena och 

förutsättningarna som finns lokalt. De anser att det bör bli lättnader i strandskyddet i 

områden som har god tillgång på orörda stränder och där bebyggelsen inte är så tät. 

Inom dessa områden gäller lättnaderna i strandskyddet efter prövning i det enskilda 

fallet. Fördelarna med att redogöra för områden som är till för landsbygdsutveckling i 

översiktsplanen är många. Besluten om hur mark- och vattenområdena ska utnyttjas 

gäller på lång sikt, detsamma är tanken med strandskyddet. Genom att pröva ärenden i 

en översiktsplan blir det ett heltäckande beslutsunderlag som då också får genomgå en 

offentlig prövning
101

.  

 

Det bör införas en ny paragraf i MB, 7 kap 18 e §, där kriterierna för 

landsbygdsutvecklingsområdena i översiktsplanen ska redogöras. Redogörelsen i 

översiktsplanen bör vara vägledande vid bedömning av om en dispens eller ett 

upphävande av strandskyddet gäller ett område som faller under kriterierna för 

landsbygdsutveckling. Först vid prövning av det enskilda fallet kan ett rättsligt bindande 

avgörande ske utifrån vägledningen i översiktsplanen. Det bör vara på speciella grunder 

som man kan få dispens från eller upphävande av ett strandskydd i områden som är 

avsedda för landsbygdsutveckling. Med den nuvarande lagstiftningen bör prövningen 

ske genom en avvägning mellan den enskildes intresse att använda marken eller 

vattenområden och intresset av att skydda stranden
102

. Vanligtvis bör inte bedömningen 

som kommunen har gjort i översiktsplanen frångås om området ligger där det bör finnas 

lättnader i strandskyddet och speciellt inte om länsstyrelsen inte haft några invändningar 

mot bedömningen. Bestämmelserna bör utformas så att en prövning av om en plats 

ligger inom ett område som har vissa lättnader i strandskyddet kan göras även om det 

inte föreligger någon bedömning om det i översiktsplanen för det området. För att 

kunna göra en bedömning av ett område där det inte finns någon bedömning i en 

översiktsplan bör det finnas ett policydokument där riktlinjer för vad som räknas som ett 

område för landsbygdsutveckling i strandnära läge redovisas
103

.  

 

4.3.7 Landsbygdsutveckling 

Det som enligt regeringen räknas som område för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen är: 

 områden som är lämpade för landsbygdsutveckling 

 endast då ett mindre område berörs eftersom att strandskyddets syfte på lång sikt 

ska kunna tillgodoses 

 områden där strandskyddets syfte i och kring tätorten ska tillgodoses utan större 

påverkan 

 kust- och kustskärgårdsområdena från Forsmark till Vede och från Skataudden 

till finska gränsen där strandskyddet påverkas lite  

 Gotland och områden vid Siljan, Vänern, Mälaren, Skattungen, Orsasjön, 

Oresjön och Oreälven räknas som områden för landsbygdsutveckling endast om 

de inte har så stor betydelse för strandskyddets syfte.  

 

För att bedöma om en plats ligger inom ett område för landsbygdsutveckling ska 

översiktsplanen användas som vägledning enligt 4 kap 1 § PBL
104

. 
 

                                                             
101
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Regeringens syfte med förslaget är att sätta fart på landsbygdsutvecklingen i områden 

som har god tillgång på fria stränder och där en del byggnationer kan ske utan att 

strandskyddets syfte påverkas. Det är främst orter som inte ligger i närheten av de stora 

tätorterna som har behovet av att få fart på landsbygdsutvecklingen
105

. Utgångspunkten 

bör vara att kommunen själv fritt, efter att de gjort en avvägning mellan det enskildas, 

allmänhetens och statens intressen, får bedöma vilka områden som lämpar sig för 

lättnader i strandskyddet. Kommunen får väga behovet av landsbygdsutveckling mot 

inverkan som kan ske på strandskyddets syften på lång sikt. Om 

landsbygdsutvecklingen kan tillgodoses på flera områden ska det område som ger minst 

inverkan på strandskyddets syfte väljas. Kommuner som har få orörda stränder kommer 

inte få samma frihet att ge lättnader i strandskyddet
106

.  

 

När kommunen pekar ut områden för landsbygdsutvecklingen ska de samråda med de 

kommuner som angränsar. Detta är för att kommunernas förhållanden kan var lika men 

det kan även vara för att landsbygdsutvecklings området gränsar till den andra 

kommunen. På grund av de förhållandena kan landsbygdsutvecklingsområdet i den ena 

kommunen komma att påverka den andra
107

. Som särskilda skäl gällande upphävande 

och dispens från strandskyddet inom ett landbygdutvecklingsområde beakta om 

anläggningen, byggnaden, verksamheten eller åtgärden bidrar till 

landsbygdsutvecklingen. Om dispensprövningen gäller uppförandet av enstaka en- eller 

tvåfamiljshus som har tillhörande komplementbyggnader bör man hellre undersöka om 

dessa istället kan byggas i direkt närhet till den befintliga bostaden
108

. Ett strandskydd 

ska inte upphävas endast för att det är märkt som ett landsbygdsutvecklingsområde i 

översiktsplanen utan de grundläggande kraven för dispens och upphävande från 

strandskyddet skall fortfarande gälla, dock ska det finnas särskilda grunder vid prövning 

av upphävande och dispens från strandskyddet i landsbygdsutvecklingsområden för att 

det ska bli lättare att visa att särskilda skäl finns
109

.  
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5. Det nya strandskyddets påverkan på allemansrätten  
I följande avsnitt kommer jag att ta upp olika organisationers synpunkter på hur de 

kommande ändringarna i strandskyddet kommer att påverka allemansätten.  

 

Efter att SNF hade läst det slutliga lagförslaget ansåg de att förslaget kraftigt försämrar 

strandskyddet i landet, det ökar byggandet vid landets stränder, dessutom hotar det 

allemansrätten och flera utrotningshotade arter. I och med de kommande ändringarna i 

strandskyddet kommer det bli enklare att bygga i Stockholms skärgård och på 

västkusten där det redan råder ett starkt exploateringstryck enligt SNF
110

.  

Socialdemokraterna (S) anser att prop. 2008/09:119 hotar allemansrätten. S menar att 

det i och med förslaget finns risk för att strandskyddet luckras upp. S anser att Sverige 

istället borde skärpa regleringen för att det inte ska gå som i Norge där de har den här 

typen av lagstiftning men där det nu planeras skärpning av lagstiftningen då regleringen 

inte fungerat
111

. 

 

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, anser att 

allemansrätten stärks av det nya strandskyddet och ger allmänheten bättre 

förutsättningar för att använda stränderna. Knape anser att en god regional och lokal 

förankring förbättrar förutsättningarna för att de verkligt skyddsvärda områdena säkras. 

Knape menar på att kommunen och dess invånare med största sannolikhet vet bättre var 

de finns behov av strandskydd än de statliga organen
112

.  

 

5.1 Utvidgade strandskyddet upphör 
Regeringens förslag om att det utvidgade strandskyddet ska sluta gälla efter år 2014 om 

det inte tas ett nytt beslut gillas inte av Länsstyrelsen i Stockholms län. Det skulle 

betyda att om länsstyrelsen inte hinner ta ett nytt beslut gällande det utvidgade 

strandskyddet före år 2014 så blir det en väsentlig minskning av de 

strandskyddsområden som utvidgats utan att det råder skäl för detta. Även SNF har 

ställt sig negativa till att det gällande beslutet om utvidgat strandskydd ska sluta gälla 

efter år 2014 om det inte fattas ett nytt beslut och de anser att de befintliga utvidgade 

strandskyddsområdena skall finnas kvar
113

. 

 

5.2 Kommunernas ökade beslutsrätt 
Bland annat SNF, Svenska Turistföreningen (STF), Friluftsfrämjandet (FLF) och 

Svenska Friluftsliv har ställt sig negativa till den ökade beslutsrätten för kommunerna. 

Även en del kommuner, så som Trelleborgs kommun och Lysekils kommun, har ogillat 

att det är kommunerna som i områden av riksintresse enligt 3 kap MB beslutar om 

dispens
114

. SNF anser inte att den kommunala hanteringen av dispensgivningen har varit 

så bra hittills och att detta är dokumenterats av bland andra NV och därför bör inte 

kommunen få ge dispens från strandskyddet
115

.  
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STF anser att förslaget istället borde skärpas i de områden där det behövs och de anser 

att länsstyrelsen borde vara första instans och att de borde få nödvändiga resurser för att 

kunna vara detta.  STF tycker att kommunen borde få fatta beslut om dispens i områden 

där allemansrätten inte hotas och i övriga områden om det gäller 

kompletteringsbebyggelse och som inte minskar tillgången till stränderna för 

allmänheten
116

. 

 

SNF anser att det är olämpligt att det är kommunen som prövar upphävande av 

strandskyddet inom en detaljplan bland annat eftersom handläggningen kommer ske på 

kommunens statsbyggnadskontor eller motsvarande och inte på miljökontoret eller det 

som motsvarar miljökontoret
117

. SNF anser inte att kommunerna har rätt kunskap för att 

kunna göra rätt bedömning i strandskyddsfrågan därmed kan de nya reglerna 

missbrukas
118

. NV tycker att det är oroande att kommunen även får ansvaret över 

tillsynen av strandskyddet. NV har i och med det framhävt länsstyrelsens ansvar att se 

till att regleringen följs och att länsstyrelsens roll borde förstärkas så att de kan ingripa 

om tillsynen inte fungerar som den ska
119

. NV kritiserar förslaget då kommunen ska ge 

dispens istället för länsstyrelsen då de inte kunnat följa regleringen tidigare i ett stort 

antal fall. NV anser att hela Sveriges kust och områden av riksintresse bör undantas från 

lättnaderna i strandskyddet
120

. 

 

I en debattartikel av Linda Persson och Lena Karlsson, båda medlemmar i SNF 

Värmland, framkommer det att många kommuner har struntat i reglerna kring 

strandskyddet då en utredning visar att nästan 70 procent av de ungefär 5000 dispenser 

som ges varje år strider mot lagen. Därmed bör det införas en skärpning i lagstiftning 

anser Persson och Karlsson. Att kommunerna inte kunnat hantera reglerna på grund av 

att de skulle vara svåra att tolka anser Persson och Karlsson är felaktigt då kommunerna 

dagligen hanterar mer komplex lagstiftning
121

. 

 

5.3Upphävande och dispens 
Grunderna för upphävande och dispens från strandskyddet som regeringen föreslagit 

anser STF är olämpliga och att det egentligen behövs en stramare lagstiftning som 

preciserar skälen mot dispens. Områden av riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap 2 § 

MB eller som av annan anledning är viktigt för friluftslivet ska enligt STF inte få 

bebyggas med annat än med kompletteringsbyggnader så att allmänhetens tillgång till 

stränderna inte minskar. Är det frågan om annat än kompletteringsbyggnader som inte 

helt minskar tillgången till stränderna för allmänheten skall tillstånd ges endast om det 

skulle föreligga synnerliga skäl
122

. 

 

5.4 Differentierat strandskydd 
SNF anser att det differentierade strandskyddet som föreslagits skulle medföra stora 

lättnader i strandskyddet. Det medför inte några skärpningar som skulle kunna göra att 

effekterna inte blir så stora. Stockholms läns länsstyrelse anser att förslaget om ett 
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differentierat strandskydd är svårtolkat och står i motsättning till vad som är 

strandskyddets syfte
123

.  

 

5.5 Landsbygdsutveckling 
NV anser att förslaget om att kommunerna ska få peka ut områden för 

landsbygdsutveckling medför risk för att det ska bli överexploatering i gränsområden 

till tätort och de anser även att lättnaderna i strandskyddet inte ska gälla något kust- eller 

skärgårdsområde och inte heller för riksintressen enligt 3 kap 6 § och 4 kap MB.  

STF anser att förslaget är dåligt och att det på längre sikt borde vara bättre med en god 

tillgång på orörda stränder som i sin tur medför ökad trivsel för invånarna samt ökad 

livskvalitet. Dessutom tror de att det även skulle gynna regional och lokal utveckling
124

.  

 

SNF anser att det ska vara lättare att bygga i områden längs stora delar av Norrlands 

kust och i inlandet men till skillnad från regeringens förslag anser inte SNF att 

utvecklingen av landsbygden skall vara ett generellt skäl för lättnader från 

strandskyddet. SNF anser att förslaget om lättnader i strandskyddet för landsbygden är 

en tydlig försvagning av strandskyddet
125

. SNF:s miljöjurist Oscar Alarik anser att 

undantagen från strandskyddet i områden för landsbygdsutveckling är diffusa och de 

kommer få konsekvenser som är svåra att överskåda för friluftslivet och för naturen. 

SNF:s kritik mot lagförslaget är att exploateringen av områden med tät befolkning kan 

komma att fortsätta. Det råder ingen skärpning i lagstiftningen på dessa områden. Det 

blir dessutom nya möjligheter till undantag från strandskyddet i och med de nya 

bestämmelserna. På lösa grunder kan strandskyddet upphävas i områden som ses av 

kommunen som viktiga för landsbygdutvecklingen i och med lagförslaget
126

. 
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6.  Analys och avslutande diskussion  
I det här avsnittet kommer jag att diskutera vad som framkommit i de tidigare avsnitten 

och framföra mina egna tankar och funderingar kring ämnet.  
 

Att strandskyddsbestämmelserna behöver ändras är självklart då det har visat sig att de 

gällande bestämmelserna inte har fungerat så bra. Jag anser att det krävs ett 

differentierat strandskydd i Sverige då samma strandskydd gäller i hela landet men alla 

stränder inte är lika hårt exploaterade. Jag bedömer dock risken för fortsatt 

exploateringen som stor då kommunerna tidigare inte kunnat följa regleringen eftersom 

att det har saknats antingen särskilda skäl eller så har det varit bristande motivering vid 

dispensgivningen och då kan man fråga sig varför kommunerna skulle följa regleringen 

nu. Även om länsstyrelsen ska få överpröva kommunala dispensbeslut tror jag inte att 

det kommer ske så ofta då de tidigare i många fall inte tagit bort kommunernas 

dispensgivning, även om den har missbrukats.  

 

Prop. 2008/09:119 innehåller inte de åtstramningar i lagstiftningen som hade behövts 

för att exploateringen i områden som redan är hårt exploaterade inte ska fortsätta. Jag 

anser att de kommuner som tidigare har missbrukat dispensgivningen inte borde få ge 

fler dispenser från strandskyddet då de redan har exploaterat sina stränder och inte följt 

regleringen. 

 

Jag anser även att det är olyckligt att strandskyddet får vika för landsbygdsutvecklingen 

då strandskyddet inte har något med landsbygdsutveckling att göra. Det finns andra och 

bättre sätt att utveckla landsbygden på. Jag tror till exempel att kommunerna skulle 

vinna mer på att inte exploatera stränderna och istället marknadsföra kommunen som en 

kommun med god tillgång till friluftsliv. Att tro att befolkningen kommer att öka i 

landsbygden bara på grund av lättnader i strandskyddet är ganska naivt. Eftersom jag 

inte tror att människor flyttar till landsbygden av den anledningen att de har möjlighet 

att få dispens från strandskyddet. Om lättnaderna i strandskyddet bör användas så bör de 

användas för att utveckla friluftslivet så att fler människor får tillgång till naturen istället 

för att privatisera stränder och därigenom stänga ute allmänheten och försvåra för dem 

som vill idka allemansrätt. Dessutom kan lättnader i strandskyddet i en kommun för 

landsbygdsutveckling leda till att en annan kommun också vill använda sig av lättnader 

i strandskyddet för att utveckla sin landsbygd i och med det kan strandskyddet sakta 

urholkas och med det allemansrätten och djur- och växtlivet. Jag ser många problem 

med att ha landsbygdsutveckling som ett skäl för lättnader i strandskyddet. Vilka 

kommuner behöver i sådana fall lättnader för landsbygdutvecklingen? Kommer de alltid 

behöva lättnader för landsbygdutveckling? När slutar de i annat fall behöva lättnaderna? 

Jag anser att det krävs tydligare definition för vad som räknas som landsbygdskommun 

för att på det sättet underlätta gränsdragningen. 

 

Även om Sverige i dag har gott om stränder är strandskyddets syfte att på lång sikt 

bevara allmänhetens tillgång till stränder men om exploateringen fortsätter att öka i 

nuvarande takt, nu ges närmare 5000 dispenser per år, kommer det inte finnas många 

orörda stränder kvar för kommande generationer. Att lättnaderna i strandskyddet skulle 

ge mer tillgång till stränder för den befolkningen som inte tidigare haft råd att köpa 

strandtomt låter i mina öron som ett överdrivet argument från förespråkarna. Priserna på 

strandtomter kommer troligen inte sjuka av den anledningen att kommunerna får 

lättnader i att ge dispens.  Fortsatt kommer det vara de som tidigare också kunnat köpa 

sig en strandtomt som kommer att kunna göra det i framtiden.  
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Dessutom är lönenivån oftast lägre i glesbygd i jämförelse med tätort vilket gör att de 

som är bosatta i glesbygden inte kommer att kunna köpa dessa strandtomter utan de 

kommer att gå till bland annat de i storstäderna och utländska köpare som har råd att 

köpa dessa för att bebygga lantställe. Det som är mest skrämmande är att kommunerna 

verkar ha medvetet brutit mot regleringen i ett stort antal av dispenserna och att föra 

över dispensrätten till kommunen som inte tidigare kunna följa regleringen kan logiskt 

nog bara leda till att fler stränder kommer att exploateras när man egentligen ska vara 

restriktiv med dispenserna. Det är uppenbart att kommunerna saknar den kompetens 

som de borde ha för att klara av att ge dispens från strandskyddet och denna borde 

förbättras för att regleringen ska kunna följas.  

 

Jag anser att det är både bra och dåligt med bestämmelsen om att det utvidgade 

strandskyddet tas bort efter år 2014 om det inte är beslutat efter de nya bestämmelserna 

då det har framkommit att en del av beslutet saknar motivering. För att folk ska 

respektera strandskyddet så ska besluten vara motiverade. Samtidigt kan detta leda till 

att beslut som är motiverade tas bort om länsstyrelsen inte hinner ompröva beslutet i tid. 

Det är inte bra för vare sig allemansrätten eller djur- och växtlivet.  

 

Avslutningsvis anser jag att mycket av den kritik mot de nya bestämmelserna som 

kommit från olika organisationer är befogad och både kommunens dispensgivning och 

lättnaderna i strandskyddet är på bekostnad av allemansrätten.  
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