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Sammanfattning 
Syftet med arbetet har varit att analysera det generella och det differentierade strandskyddet, 

med fokus främst på möjligheter till dispens i områden för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen. Efter en omfattande lagändring 2009 har både en uttömmande lista med skäl för 

beviljande av dispens införts samt en möjlighet för kommunen att peka ut områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Inom dessa områden får kommunen som särskilt skäl 

vid prövning om dispens beakta om uppförandet av en byggnad eller annan åtgärd bidrar till en 

utveckling av landsbygden. Avsikten med införandet av denna lagreglering är att hänsyn ska 

kunna tas till lokala förhållanden och förutsättningar. Genom en analys av lagstiftning, 

propositioner, praxis och doktrin har det konstaterats att om strandskyddsbestämmelserna följs 

bör det differentierade strandskyddet bidra till en positiv utveckling av landsbygden, utan att 

strandskyddets syften åsidosätts i allt för hög grad. Hur bestämmelserna däremot efterlevs i 

praktiken och om strandskyddet fortfarande begränsar landsbygdsutvecklingen återstår att se 

när det kommit fler prejudicerande domar. 
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1. Inledning 
 

I Sverige råder ett generellt strandskydd som i princip gäller vid samtliga stränder, oavsett 

storlek på vattendraget. Strandskyddet syftar till att trygga tillgången till strandområden för 

allmänheten samt att skydda djur- och växtarter. Strandskyddet sträcker sig 100 meter från 

strandkanten, mot både land- och vattenområde. I vissa fall kan länsstyrelsen utöka 

strandskyddsområdet upp till 300 meter om det behövs för att skydda tillgången för allmänheten 

eller bevara goda levnadsvillkor för djur och växter. 

 

Exploatering av strandområden är en kontroversiell fråga där åsikterna om vad som anses vara 

ett ändamålsenligt nyttjande av stränderna kraftigt skiljs åt. Oexploaterade strandområden är av 

stor vikt för djur och växter samt för allmänhetens tillgång till stränder och friluftsliv. Å andra 

sidan är bebyggelse i strandnära lägen kraftigt efterfrågat från både enskilda som vill uppföra 

bostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt från företag som behöver ett 

strandnära läge för utföra vissa åtgärder och viss yrkesutövning. 

 

För att uppföra byggnader eller utföra åtgärder inom strandskyddat område krävs dispens från 

bestämmelserna i miljöbalkens 7 kapitel. Det skedde en relativt stor förändring av miljöbalkens 

strandskyddsbestämmelser 2009 och till följd av lagändringen trädde, förutom en uttömmande 

lista med vad som anses vara tillräckliga skäl för beviljande av dispens från det generella 

strandskyddet, ytterligare en möjlighet till dispens i kraft. Kommunen har nu möjlighet att i sin 

översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden. 

Detta ger förutom de redan stadgade möjligheterna till dispens ytterligare en möjlighet att 

antingen upphäva eller bevilja dispens för att utföra åtgärder inom strandskyddat område. Detta 

för att behovet av att bevara de strandskyddade områdena skiljer sig åt bland de olika orterna i 

landet. I vissa kommunen finns det gott om oexploaterade strandområden och dessutom ett lågt 

bebyggelsetryck medan det i andra kommuner råder ett högt bebyggelsetryck i redan kraftigt 

exploaterade områden. 

 

1.1 Syfte 

 

Denna uppsats syftar till att redogöra för både det generella och det differentierade 

strandskyddet, med fokus främst på dispens i områden för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen. Funktionen med strandskyddet kommer att utredas ur både nutid och framtid och de 

frågeställningar som kommer besvaras för att uppfylla syftet är: 

 

- Varför behövs strandskyddet? 

- Vad kan ett förändrat strandskydd få för effekter för framtiden? 

- Vad finns det för möjligheter till strandskyddsdispens i dagsläget? 

- Begränsar strandskyddet landsbygdsutvecklingen?  

 

1.2 Metod 

 

Den metod som använts för att besvara frågeställningarna är den rättsdogmatiska metoden. 

Detta innebär att lagstiftning, propositioner, praxis samt doktrin har beaktats vid upprättandet 

av denna uppsats. Utgångspunkten har varit miljöbalkens 7 kapitel och dess förarbeten. På 

grund av de stora förändringarna i lagstiftningen efter 2009 har främst propositionen till den 

nya lagen beaktas. Dock har även relevanta delar från äldre propositioner beaktats för att 

redogöra för det generella strandskyddet och varför det behövs. Utöver detta har vägledande 
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rättsfall gällande strandskyddsdispenser analyserats för att en förståelse ska ges för hur 

lagstiftningen tillämpas i praktiken och hur domstolarna valt att ta ställning till olika 

förutsättningar. Slutligen har även relevant doktrin behandlats. 

 

1.3 Disposition 
 

Förutom inledning med syfte och metod börjar uppsatsen med gällande rätt på 

strandskyddsområdet för att sedan gå vidare till syftet med strandskyddet och varför det 

behövs. För att undersöka syftet med strandskyddet kommer framför allt relevanta delar 

ur propositionen till lagen beaktas. Efter det presenteras de olika förutsättningar som 

finns för strandskyddsdispens från det generella strandskyddet. I detta avsnitt samt i 

följande kapitel kommer frågan om vad det finns det för möjligheter till 

strandskyddsdispens i dagsläget att besvaras. 

 

I det tredje kapitlet redogörs det utförligt för förutsättningarna till strandskyddsdispens 

inom områden för landsbygdsutveckling strandnära lägen. I fjärde kapitlet behandlas 

aktuell praxis för att redogöra för hur strandskyddsbestämmelserna faktiskt tillämpas i 

praktiken.  

 

Avslutningsvis analyseras, diskuteras och framförs slutsatser av vad som redogjorts för 

under arbetets gång. Här besvaras bland annat frågan om det nuvarande strandskyddet 

begränsar landsbygdsutvecklingen. 
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2. Strandskydd 
 

I det här avsnitten kommer strandskyddet samt gällande rätt att diskuteras och förklaras. 

 

2.1 Vad är strandskydd? 

 

Strandskyddet är en del av allemansrätten och syftar enligt nuvarande lagalydelse till att trygga 

allmänhetens tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

Så tidigt som under 1940-talet reglerades det i byggnadslagen (1847:385) att länsstyrelsen 

skulle ha möjlighet att neka bebyggelse utanför antagna stads- och byggnadsplaner. 

Länsstyrelsen gavs möjlighet att inskränka rätten att uppföra byggnadsverk om området 

behövde skyddas på grund av sin växtlighet, naturskönhet eller andra särskilda förhållanden 

kopplade till naturen.1 Anledningen till varför denna bestämmelse trädde ikraft var för att 

allmänhetens tillgång till strandområdena höll på att försvinna till följd av omfattande 

bebyggelse i strandnära lägen. 1950 tillkom en provisorisk strandlag (1950:639) och kort därpå 

trädde 1952 års strandlag (1952:382) ikraft. Denna lag gällde fram till 1964 då naturvårdslagen 

(1964:822) antogs.2 Naturvårdslagen uttryckte att syftet med strandskyddet var att trygga 

allmänhetens tillgång till platser för bad och fritidsliv, vilket indirekt gav ett skydd även för 

miljön trots att det inte var ordagrant uttryckt.3 Fram till dess att det generella strandskyddet 

infördes innebar bestämmelserna att länsstyrelsen hade möjlighet att utse vissa områden där 

strandskydd skulle gälla.4 1975 infördes det generella strandskyddet med motiveringen att 

regleringen inte lyckats bevara stränderna i tillräckligt hög grad för allmänheten samt att det 

utfärdats strandskyddsdispenser i allt för hög omfattning.5 Vår nuvarande miljöbalk, MB, 

trädde ikraft januari 1999 och ersatte då ett flertal lagar, bland annat naturvårdslagen. Det 

generella strandskyddet sträcker sig 100 meter från strandkanten över både land- och vattenyta 

och innefattar även undervattensmiljön. Strandskyddet gäller  som huvudregel vid samtliga 

stränder oavsett om det är vid en sjö, ett hav eller annat vattendrag. Inom det strandskyddade 

området krävs dispens för uppförande av byggnader, anläggningar och för att utföra andra 

åtgärder. 

 

2.1.1 Allemansrätten 

 

Allemansrätten är en grundlagsstadgad rättighet som innebär att alla ska ha tillgång till naturen.6 

Allemansrätten innebär att varje enskild har rätt att nyttja en annans fastighet under en kortare 

tid, samt ta del av vissa naturprodukter såsom bär och svamp utan att fastighetsägaren lämnat 

samtycke. Detta är dock en begränsad rättighet på sådant sätt att fastighetsägaren inte får 

utsättas för skada och betydande olägenheter, varken fastighetsägarens ekonomiska intressen 

eller hemfriden får kränkas.7 Miljöbalken uttrycker dessutom att de som nyttjar allemansrätten 

ska agera varsamt och visa hänsyn till naturen.8 Ett undantag från allemansrätten är dock det 

                                                
1 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. s. 28 
2 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. s. 28 
3 Svenning, Margaretha, Miljöbalk (1998:808) 7 kap. 13 §, Karnov 2019-01-01. 
4 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. s. 28 
5 Proposition 1974:166 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i naturvårdslagen (1964:822) och 
skogsvårdslagen (1948:237), m.m. s. 94 
6 Regeringsformen 2 kap. 15 § 4 p 
7 Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt: miljöbalken, 11., [omarb. och utök.] uppl., Iustus, Uppsala, 2015. s. 

145 
8 Miljöbalk (1998:808) 7 kap. 1 § 
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område som klassas som hemfridszon, vilket är det område närmast en byggnad som anses som 

fastighetsägarens privata område. Brottsbalken, BrB, 12 kap. 4 § reglerar att den som olovligen 

och på annat än väg färdas över tomt eller plantering, eller över annan mark som kan skadas av 

detta, döms för tagande av olovlig väg. Detta innebär att det inte är tillåtet att färdas över någons 

tomt utan godkännande från markägaren, såvida det inte finns befintliga vägar såsom körvägar 

eller väl upptrampade stigar. Gällande annan mark än tomt eller plantering är det endast olovligt 

att passera om det kan medföra skada på fastigheten.9 

 

2.2 Det generella strandskyddet 

 

Strandskyddet gäller enligt MB 7 kap. 13 § vid havet, insjöar samt vattendrag och syftar till att 

långsiktigt trygga förutsättningarna för den allmänrättsliga tillgången till strandområden samt 

bevara goda livsvillkor för både djur och växter på både land- och vattenområdet närmast 

strandlinjen. Enligt 7 kap. 14 § omfattar strandskyddet både land- och vattenområden 100 meter 

från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen får dock i särskilda fall besluta 

om att utvidga strandskyddet upp till 300 meter från strandlinjen för att se till att strandskyddets 

syften efterlevs. Områden där det kan vara passande att utöka strandskyddet är till exempel 

inom områden som är av riksintresse för friluftsliv och naturvärden eller i närheten av tätorter, 

sjöar eller kuster där det finns begränsad tillgång till fria strandområden kvar.10  

 

Miljöbalken definierar inte vad som menas med vattendrag men i MÖD 2012:4 förtydligar 

mark- och miljööverdomstolen vad som omfattas av strandskyddet. Fallet handlar om en 

ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av byggnad på en fastighet. Byggnaden avsågs 

att placeras i närheten av ett vattendrag som definierats som en bäck nedskuren i en mindre 

ravin. Bäcken hade tidvis dåligt vattenflöde och kunde under sommarmånaderna vara helt 

torrlagd. Trots detta ansåg MÖD att bäcken var ett vattendrag som omfattades av MB 7 kap. 

13§. MÖD nämner i fallet att vattendrag i den praktiska tillämpningen vanligtvis anses vara 

vattendrag om de är utmarkerade på Lantmäteriets topografiska karta, men anser att sedan 

lagändringen där strandskyddet kom att omfatta även växt- och djurlivet ska bedömningen bli 

mer restriktiv eftersom även små bäckar och tjärnar kan vara viktiga för den biologiska 

mångfalden. Länsstyrelsen får dock i vissa enskilda fall upphäva strandskyddet som gäller vid 

en liten sjö eller annat litet vattendrag om detta område har en liten betydelse för att tillgodose 

syftet med strandskyddet. Vad som avses med liten sjö eller litet vattendrag är en sjö med en 

vattenyta på högst en hektar eller ett vattendrag med en bredd på omkring två meter.11 Det är 

upp till länsstyrelsen att i det enskilda fallet avgöra om sjön eller vattendraget är att klassas som 

tillräckligt litet och obetydande för att uppfylla strandskyddets syften genom att utförligt utreda 

förutsättningarna.12  

 

I MÖD mål nr. M 10756–14, dom 2015-06-11 behandlades däremot en ansökan om dispens för 

uppförande av ett enbostadshus vid ett anlagt dike vars syfte var markavvattning på 1860-talet. 

Diket var utmarkerat på Lantmäteriets topografiska karta. Den kommunala byggnadsnämnden 

hade valt att bevilja dispens för åtgärden, men länsstyrelsen upphävde beslutet då de inte ansåg 

att det förelåg särskilda skäl för dispens. Målet prövades i mark- och miljödomstolen där 

domstolen framförde att strandskydd inte gällde vid det i målet avsedda diket och valde därför 

att avvisa ansökan. Länsstyrelsen överklagade målet till MÖD. MÖD anförde att diket kunde 

                                                
9 Bengtsson. Speciell fastighetsrätt: miljöbalken, s. 149–150 
10 Proposition 1997/98:45 Miljöbalk, del 2, s. 83 
11 Miljöbalk (1998:808) 7 kap. 18 § 
12 Proposition 2013/14:214 Strandskydd vid små sjöar och vattendrag, s. 24 
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var av sådan karaktär att de var av betydelse för naturvärden och grön infrastruktur inom 

området. MÖD anförde även att det inte var möjligt att göra generella uttalanden om att anlagda 

och konstgjorda vattendrag ska omfattas av strandskyddet, utan det blir en bedömning som ska 

göras från fall till fall. 

  

MÖD uttalande följande om bedömningen i det aktuella målet;  

 

”Vid bedömningen av vad som gäller för markavvattningsdiken har strandskyddets 

historiska framväxt betydelse. När strandskyddet infördes 1950 och fram till dess att syftet 

utvidgades 1994 framstår det som uteslutet att ett dike grävt för att avvattna åkermark skulle 

ha ansetts ha någon betydelse för allmänhetens bad- och friluftsliv vilket skulle ha motiverat 

att det skulle omfattas av strandskydd. Allt talar därför för att begreppet ”vattendrag” 

under denna tid inte omfattade grävda markavvattningsdiken. Sedan syftet utvidgades 1994 

kan grävda diken som är vattenförande visserligen ha ett intresse ur strandskyddssynpunkt 

eftersom de inte sällan bidrar till goda livsvillkor för växt och djurlivet. Något uttalande 

som tyder på att lagstiftaren vid 1994 års ändring tänkte sig att utöka tillämpningsområdet 

för bestämmelserna till att också omfatta markavvattningsdiken finns dock inte. Det är 

tydligt att en sådan utökning av tillämpningsområdet skulle beröra ansenliga arealer varav 

endast en mindre del, själva dikena med närmaste omgivning, skulle utgöra de skyddsvärda 

områdena. Förarbetsuttalandena om bäckar och tjärnar tyder snarare på att det var mer 

naturligt förekommande vatten som alltjämt var avsett att skyddas även sedan syftet 

utvidgats.”  

 

Till följd av detta bedömde MÖD att det aktuella området inte omfattades av strandskyddet och 

att ansökan om strandskyddsdispens därför skulle avvisas. 

 

MB 17 kap. 15 § reglerar det generella syftet med strandskyddet och vad som inte är tillåtet 

inom strandskyddsområdet utan dispens. Första punkten uttrycker ett förbud mot att uppföra 

nya byggnader, med nya byggnader avses fristående byggnad eller konstruktion som inte är 

om- eller tillbyggnad.13 Andra punkten reglerar ett förbud mot att ändra byggnader eller 

byggnaders användningsområde samt ett förbud mot att andra anläggningar eller anordningar 

utförs om det hindrar eller får allmänheten att avhålla sig från att beträda ett område som de 

egentligen har rätt att beträda. Vid bedömningen ska vad som kan anses vara allmänhetens 

uppfattning om tillgängligheten till området beaktas, till exempel kan utbyggnader, verandor 

eller andra åtgärder som ändrar byggnadens yttre utformning bidra till att det ser ut som ett 

bostadshus vilket i sin tur påverkar allmänheten från att vilja vistas i närheten.14 Tredje punkten 

reglerar ett förbud mot att utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för 

byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkt 1 och 2. Detta kan till exempel 

vara trädfällning, schaktning för husgrund, sprängning eller åtgärder som förbereder för viss 

verksamhetsutövning.15 Fjärde och sista punkten reglerar ett förbud mot att vidta åtgärder som 

väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter, som till exempel trädfällning, 

gödselspridning samt markberedning.16 

 

I MB 7 kap. 16 § regleras undantag från vad som anses förbjudet inom strandskyddsområdet. 

Första punkten reglerar att det är tillåtet att utan strandskyddsdispens uppföra byggnader, 

                                                
13Strandskydd: en vägledning för planering och prövning, 2. utg., Naturvårdsverket, Stockholm, 2012. s. 42 
14 Strandskydd: en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket, s. 43 
15 Strandskydd: en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket, s. 44 
16 Michanek, G. och Zetterberg, C. (2017) Den svenska miljörätten, 4:e upplagan. Iustus Förlag AB, Uppsala. s. 

217 
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anläggningar, anordningar eller utföra åtgärder som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk eller 

renskötsel om de måste placeras inom strandskyddsområde för att uppfylla sin funktion. Detta 

förutsätter dock att den som önskar att utföra åtgärden har den areella näringen som primär 

försörjning, att åtgärden tillhör den aktuella verksamheten samt att det är den enda möjliga 

placeringen för att utföra åtgärden utan att det blir allt för oskäliga merkostnader för 

näringsidkaren.17 Andra punkten uttrycker att förbuden i 15 § inte gäller verksamheter eller 

åtgärder som tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1,3 eller 4§§ eller åtgärder som omfattas av 

ett tillstånd enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av balken. 

Anledningen till detta är att vid prövning om tillstånd ska samma restriktiva bedömning som 

vid prövning om strandskyddsdispens tillämpas.18 Detta gäller inte beslut som fattas enligt plan- 

och bygglagen (2010:900), PBL, gällande bygg- och marklov.19 Tredje punkten uttrycker att 

förbuden inte heller gäller byggande av allmän väg eller järnväg om det finns en fastställd väg- 

eller järnvägsplan. I MB 7 kap. 17 § regleras ytterligare ett undantag från förbudet att utföra 

åtgärder inom strandskyddat område. Paragrafen uttrycker att regeringen eller myndighet som 

regeringen delegerar ansvaret till får meddela föreskrifter som tillåter utförande av 

komplementåtgärder inom 15 meter från huvudbyggnad, så länge de inte placeras eller utförs 

närmre strandlinjen än 25 meter samt att åtgärden vidtas inom en tomtplats som angetts i ett 

beslut om dispens. Vad som avses med tomtplats i detta sammanhäng är det område närmast 

fastighetsägarens bostadshus eller fritidshus där fastighetsägaren juridiskt har rätt att få leva 

ostört, avskilt från allmänheten. Vid ett beslut om dispens fastställs fastighetens tomtplats 

utefter olika kriterier såsom fastighetens storlek, hur omgivningarna ser ut samt övriga fysiska 

förhållanden.20 

 

2.3 Dispensregler i det enskilda fallet 

 

För att i det enskilda fallet kunna utföra en åtgärd som strider mot strandskyddet utan att någon 

av de i MB 7 kap. 16 § reglerade undantagen är tillämpbara krävs det dispens. Sedan 

lagändringen 2009 har möjligheten att besluta om strandskyddsdispens decentraliseras till den 

kommunala nämnden, förutom i vissa specialfall som finns uttryckta i MB 7 kap. 18 a § där det 

fortfarande är upp till länsstyrelsen att besluta om dispens. Sedan lagändringen 2009 finns det 

i MB 7 kap. 18 c § en uttömmande lista på vad som anses vara tillräckliga och särskilda skäl 

för att bevilja dispens från strandskyddet.21 Första skälet för att bevilja dispens är om området 

”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”. 

Andra skälet är om det aktuella området för prövning avgränsas från strandlinjen genom väg, 

järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering. Tredje skälet för att bevilja dispens 

är om den planerade anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och detta behov inte 

går att tillgodose utanför strandskyddsområdet. Det fjärde skälet för att bevilja är om dispens 

behövs för att expandera en rådande verksamhet och det saknas möjlighet att genomföra detta 

utanför området. Ett femte skäl är om området ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 

angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”. Det sjätte skälet som 

räknas upp är om området ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 

intresse”. Sist i paragrafen uttrycks att MB 7 kap. 18 d § reglerar vad som utöver dessa punkter 

får beaktas vid prövning om strandskyddsdispens i områden som är utpekade för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta kommer grundligare diskuteras i nästkommande 

kapitel.  

                                                
17 Svenning, Margaretha, Miljöbalk (1998:808) 7 kap. 16 §, Karnov 2019-01-01  
18 Proposition 1997/98:45 Miljöbalk, del 2, s. 88 
19 Michanek, G. och Zetterberg, C. Den svenska miljörätten, s. 217 
20 Svenning, Margaretha, Miljöbalk (1998:808) 7 kap. 17 §, Karnov 2019-01-01 
21 Michanek, G. och Zetterberg, C. Den svenska miljörätten, s. 218 
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Trots upphävande eller dispens från strandskyddet ska ett område mellan strandlinjen och 

byggnader eller anläggningar bevaras för att säkerhetsställa en fri passage som allmänheten kan 

nyttja och för att bevara goda livsvillkor för djur och växter. Detta går dock att bortse från om 

det inte är möjligt att tillgodose på grund av byggnaderna eller anläggningarnas funktion. 

Beslutet om dispens ska tydligt stadga vilken del av marken som får tas i anspråk för den 

aktuella åtgärden samt vilken del av marken som får nyttjas som tomt och anses vara inom 

fastighetsägarens hemfridszon.22  Exakt vilken omfattning den fria passagen ska ha stadgas inte 

i lag, det är dock av stor vikt är att passagen är så pass omfattande att den inte avhåller 

allmänheten från att beträda den. Bredden på passagen kan variera beroende på förhållandena 

på platsen men en riktlinje är att passagen inte bör vara mindre än ett tiotal meter från 

strandlinjen.23 

 

2.3.1 Ianspråktaget område 

 

Första skälet för att kunna bevilja dispens är att ett område ska anses så pass ianspråktaget att 

det förlorat sin betydelse för strandskyddets syfte. Detta innebär att den sökande måste kunna 

visa att området där exploateringen avses utföras inte längre är tillgängligt för allmänheten samt 

att detta har skett på lovligt sätt.24 Vid bedömningen om ett område anses tillräckligt 

ianspråktaget för att dispens ska beviljas bör det utredas i vad mån allmänheten har tillgång till 

det avsedda området samt vad åtgärden kan ha för påverkan på tillgängligheten och djur- och 

växtliv. Vid bedömningen bör det beaktas vad det är för typ av åtgärd som avses bli utförd. Den 

avhållande effekten sträcker sig längre än till just den yta som åtgärden utförs på och beroende 

på åtgärd kan allmänheten uppfatta tillgängligheten olika. Till exempel har ett bostadshus en 

större hemfridszon och är därför mer avhållande för allmänheten än ett förråd eller ett båthus.25  

 

I MÖD 2015:7 önskade en sökande att ändra användning för en byggnad som tidigare använts 

som övernattningsbostad för skogsarbetare till ett fritidshus, på fastigheten fanns även andra 

byggnader och grusad gårdsplan. De övriga byggnaderna saknade karaktär som bostadshus och 

hade använts till skogsbruket och kunde därför inte anses ha någon hemfridszon. MÖD 

bedömde att den sökta åtgärden bidrog till att öka privatiseringen inom området och att den 

därför var förbjuden enligt MB 7 kap. 15 §. MÖD framförde att om en åtgärd ökar 

privatiseringen inom ett område och den allemansrättsliga tillgången till följd av detta minskar, 

kan inte området anses så pass ianspråktaget att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Dispens för den sökta åtgärden kunde därför inte beviljas.  

 

I MÖD 2011:32 hade en fastighetsägare ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av 

garage. I fallet konstaterades att området där garaget planerades att uppföras var en tidigare 

skogsmark som avverkats och fyllts med grus utan dispens. MÖD ansåg att eftersom 

avverkningen och fyllningen utförts olovligen kunde inte marken anses vara ianspråktagen på 

sådant sätt att den saknade betydelse för strandskyddets syften. Till följd av detta beviljades 

inte dispens från strandskyddet för den sökta åtgärden. För att marken ska kunna anses 

ianspråktagen krävs det att den inte är olovligen ianspråktagen.26 

  

                                                
22 Miljöbalk (1998:808) 7 kap. 18 f § 
23 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden s. 112 
24 Svenning, Margaretha, Miljöbalk (1998:808) 7 kap. 18 c §, Karnov 2019-01-01 
25 Strandskydd: en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket, s. 51 
26 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden s. 105 
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2.3.2 Avskiljande exploatering 

 

För att dispens ska kunna beviljas för ett område som genom väg, järnväg, bebyggelse, 

verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen ska en 

bedömning ske utifrån om den avskiljande exploateringen avsevärt hindrar allmänhetenen från 

att nyttja området för att ta sig till stranden. Till exempel hindrar järnvägar, större vägar, 

inhägnade industriområden och sammanhängande bebyggelse allmänhetens vilja och möjlighet 

att nyttja området. Trots att ett område är avskilt från stranden genom mänsklig exploatering 

kan området ändå vara av stor vikt för djur och växter samt allmänhetens tillgång till stranden, 

vid sådana förutsättningar bör dispens inte beviljas. Inte heller bör dispens, enligt denna 

bestämmelse, beviljas på grund av att mindre trafikerade vägar eller järnvägar, gång- och 

cykelvägar, golfbanor, bryggor eller liknande är belägna framför strandlinjen.27 

 

I MÖD 2011:40 ansöktes det om dispens för att avstycka fyra tomter för enbostadshus ungefär 

250 meter från strandlinjen. Området hade ett utökat strandskydd på 300 meter. Den sökande 

anförde att områdena som skulle avstyckas var avskilda från strandlinjen genom både en väg 

och befintlig bebyggelse. MÖD konstaterade att vägen som hade en högsta hastighet på 70 km/h 

var en relativt liten asfalterad väg utan markerad mittlinje. Dessutom krävdes viss varsamhet 

vid mötande trafik. MÖD bedömde även att den befintliga bebyggelsen inte var att anse som 

tillräckligt avskiljande vilket innebar att dispens inte kunde beviljas för den sökta åtgärden.  

 

2.3.3 En anläggning som för sin funktion behöver ligga vid vattnet 

 

Att en anläggning för sin funktion behöver ligga vid vattnet är en ytterligare grund för dispens. 

Vid en ansökan på denna grund behöver en utförlig prövning av åtgärden vägas emot 

strandskyddets syften. Medgivande av dispens ska vara väldigt återhållsamt när det kommer till 

områden som tillgängliga för allmänheten eller av stor vikt för djur- och växtlivet. Vid 

bedömningen ska den sökandes anledning till dispens, åtgärdens omfattning och ytterligare 

effekter som åtgärden kan tänkas medföra beaktas, till exempel om det kommer behövas 

muddring på platsen. Förutom dessa kriterier ska det även prövas om åtgärden för sin funktion 

verkligen behöver vara belägen på den aktuella platsen eller om det går att placera anläggningen 

på annan plats.28 En brygga kan vara ett exempel på en anläggning som för sin funktion behöver 

ligga vid vattnet. Vid prövning om dispens behöver det utredas om anledningen till uppförandet 

av bryggan kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom nyttjande av gemensam brygga. 

För att kunna bevilja dispens för bryggan behöver den sökandes intresse väga markant tyngre 

än strandskyddsvärdena på platsen.29 Denna punkt är tillämpbar på sådana byggnadsverk som 

inte definieras som byggnader, vilket innebär att bestämmelsen inte är tillämpbar på åtgärder 

såsom förråd, bastu och andra liknande byggnader. 

 

I MÖD 2013:22 var det fråga om dispens kunde beviljas för en musselodling i en havsvik. 

MÖD ansåg att musselodlingen bidrog till att motverka övergödning samt att den inte ansågs 

påverka växt- och djurlivet. Genom en sammantagen bedömning kunde dispens beviljas trots 

att åtgärden hade viss begränsad påverkan på friluftslivet, speciellt eftersom det saknades 

möjlighet att uppföra odlingen inom ej strandskyddat område. 

  

                                                
27 Strandskydd: en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket, s. 52–53 
28 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s. 105 
29 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s. 54 
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2.3.4 Expandering av en pågående verksamhet 

 

Vid en prövning om dispens ska kunna beviljas för att kunna utvidga en pågående verksamhet 

bör utvidgningen av verksamheten inte kunna genomföras på annan placering utanför 

strandskyddat området. Denna bestämmelse kan bland annat vara tillämpbar på 

hamnverksamhet eller andra verksamheter som inte är bostadsbyggnader.30 

 

I MÖD 2016:11 prövades en ansökan om strandskyddsdipsens för en redan uppförd kåta 

belägen inom ett område för konferensverksamhet. MÖD ansåg att det inte förelåg skäl för att 

ifrågasätta om byggnaden verkligen behövdes för att utvidga verksamheten. MÖD förtydligade 

även att det krävs att åtgärden inte kan utföras utanför strandskyddat område för att dispens ska 

kunna beviljas på denna grund. Domstolen konstaterade även att trots att hela fastigheten är 

belägen inom strandskyddat område föreligger inte skäl för beviljande av dispens, 

strandskyddet i sig är ett tillräckligt starkt allmänt intresse för att ha företräde framför det 

enskilda intresset att utföra en åtgärd. Eftersom åtgärden bidrog till ökad privatisering av 

området och därför begränsar allmänhetens vilja att vistas vid området kunde inte dispens 

beviljas. 

 

2.3.5 Tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

 

För att dispens ska kunna beviljas för områden som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 

viktigt allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området krävs en prövning som visar 

att annan placering inte är möjlig. Centralt i denna bestämmelse är att det allmänna intresset 

ska väga betydligt tyngre än strandskyddets syften. Exempel på åtgärder som kan prövas enligt 

denna paragraf är anläggningar som ökar tillgängligheten för personer med funktionshinder, 

infrastrukturanläggningar, transformatorstationer eller annat som gynnar samhället. Denna 

bestämmelse är därför inte tillämpbar på enskilda enbostadshus.31  

 

I MÖD 2016:10 ansöktes det om dispens från strandskyddsbestämmelserna för en gärdsgård 

för fårbete. MÖD bedömde att trots att anordningen avhåller allmänheten från att beträda ett 

område som de annars kunnat färdas fritt på fanns skäl för beviljande av dispens. Den sökande 

avsåg att uppföra gärdsgården för att tillgodose angelägna allmänna intressen och det anfördes 

i fallet att avsikten var öppna upp markerna och återskapa en kulturhistorisk bild av ett 

traditionellt landskap samt underlätta för den biologiska mångfalden genom främjande av 

betesgynnande växter. Till följd av den anförda avsikten med åtgärden samt att gärdsgårdens 

storlek anpassats till det rådande strandskyddet kunde dispens beviljas. 

 

2.3.6 Tillgodose ett annat mycket angeläget intresse 

 

Beviljande av dispens beträffande ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 

annat mycket angeläget intresse bör ske ytterst restriktivt, detta eftersom strandskyddet i sig är 

ett mycket starkt allmänt intresse som har företräde framför både enskilda och allmänna 

intressen. Framför allt när det kommer till enskilda intressen ska tillämpningen av denna 

bestämmelse vara särskilt restriktiv.32 Det materiella innehållet i bestämmelsen är väldigt 

otydligt, men exempel på särskilda skäl som bestämmelsen skulle kunna vara tillämpbar på är 

                                                
30 Strandskydd: en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket, s. 56 
31 Strandskydd: en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket, s. 57 
32 Strandskydd: en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket, s. 58 
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vissa typer av anläggningar som skyddar mot naturkatastrofer eller anläggningar som behövs 

för försvarsmakten.33 

 

Ett ärende där dispens beviljats på denna grund, som dock inte prövats av högre instans, är när 

stadsbyggnadsnämnden i Solna stad beviljade dispens för uppförande av ett staket vid ett slott 

där delar av kungafamiljen skulle flytta in. De anförde att den sökta åtgärden skulle bidra till 

att familjens säkerhet och integritet säkerställdes. Vid den avsedda platsen rådde ett utökat 

strandskydd på 300 meter. Nämnden villkorade dock beviljandet av dispensen med ett krav att 

allmänhetens tillträde till stranden skulle säkerställas med en fri passage vid strandlinjen med 

en bredd på minst 20 meter.34 

  

                                                
33 Svenning, Margaretha, Miljöbalk (1998:808) 7 kap. 18 c §, Karnov 2019-01-01 
34 Solna stad. Stadsbyggnadsnämnden. Sammanträdesprotokoll. 2009-10-21. Utdrag. $ 100. Haga 2:1 

Strandskyddsdispens (SBN/2009:998). 
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3. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
 

Strandskyddslagstiftningen förändrades 2009 i syfte att främja landsbygden och bidra till en 

utveckling i oexploaterade områden. Det generella strandskyddet råder fortfarande men i och 

med inträdandet av de nya förändringarna kan strandskyddet anpassas efter landets olika 

utvecklingsbehov. I propositionen till lagändringen uttrycks det att syftet med förändringen är 

att framställa ett ändamålsenligt strandskydd där möjlighet till utveckling ges, framför allt på 

landsbygden. Det är däremot av vikt att denna förändring inte riskerar att skada det långsiktiga 

skyddet av natur- och friluftsvärdena vid stränderna. Ändringarna som lyfts fram i 

propositionen avser att öka samspelet mellan miljöbalken och plan- och bygglagen. 

Kommunerna har getts möjligheten att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen i översiktsplanen som ska beaktas vid prövningen om dispens eller upphävande av 

strandskydd. Lagändringen avsåg även att förtydliga och utvidga det lokala och det regionala 

inflytandet över strandskyddet. Kommunernas roll sedan lagändringen är att besluta om 

strandskyddsdispenser och upphävande av strandskyddet, samt att redovisa LIS-områden i 

översiktsplanerna. Länsstyrelsens roll är att bistå kommunerna med hjälp gällande 

rättstillämpningen, granska de kommunala översiktsplanerna, överpröva kommunernas beslut 

samt besluta om dispenser gällande allmänna vägar, järnvägar och vissa skyddade områden.35 

 

3.1 Ett differentierat strandskydd 

 

Syftet med det differentierade strandskyddet är att främja landsbygdsutveckling genom att 

kommunen i översiktsplanen kan peka ut områden där det ska finnas ökade möjligheter till 

dispens. Detta gäller framför allt i oexploaterade områden där dispens annars inte skulle kunna 

beviljas.36 Anledningen till att kommunen i översiktsplan ska redovisa LIS-områden är för att 

stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden där det finns god tillgång till 

oexploaterade strandområden och där dispens kan ges utan att strandskyddets syften åsidosätts. 

Detta behov gäller framför allt i områden som ligger långt ifrån större tätorter. Att strandskyddet 

differentierats innebär att möjligheterna att ta hänsyn till olika lokala förutsättningar och 

förhållanden ökat avsevärt. Behovet av att utveckla landsbygden ser inte likadant ut i hela 

Sverige, dessutom skiljer sig bebyggelsetrycket åt i olika delar av landet.37 

 

Syftet med att differentiera strandskyddet är att nyttja den fördel som anses föreligga för olika 

verksamheter och boende genom att vara belägna inom ett strandnära läge. Genom att bevilja 

dispens för uppförande av en verksamhet kan arbetstillfällen skapas, genom att bevilja dispens 

för permanentbostäder och fritidshus kan det leda till lokal service etableras, till exempel 

kollektivtrafik, skolor och butiker. En utökad befolkning kan även leda till att fler verksamheter 

etableras. Allt detta är sådant som kan leda till att landsbygden utvecklas och hålls levande.38 

 

De byggen och anläggningar som främst ska beaktas vid prövningen av strandskyddsdispens i 

LIS-områden är de som bidrar till att främja en levande landsbygd genom att utöka 

möjligheterna till jobb och boende. Dispens på denna grund ska endast beviljas om de 

långsiktigt kan anses bidra med en positiv utveckling. Kommunerna bör i översiktsplanen 

reglera, tillsammans med andra berörda aktörer, vad för åtgärder som främst främjar 

landsbygdsutvecklingen utifrån lokala och regionala förhållanden. Exempel på åtgärder som 

                                                
35 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden 
36 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s. 60 
37 Strandskydd: en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket, s. 17 
38 Strandskydd: en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket, s. 17 
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enligt propositionen anses främja landsbygden på sådant sätt att det föreligger grund att bevilja 

dispens är etablering av turistanläggning för en verksamhet som för sitt ändamål måste, eller 

med fördel borde, vara belägen vid strand eller vattendrag. Alternativt uppförande av bostäder 

i syfte att upprätthålla underlag för olika typer av service.39 

 

3.1.1 Vad är landsbygd? 

 

Om än det finns flera etablerade definitioner om vad som avses med begreppet landsbygd, finns 

det ingen lagreglerad definition. Det är vanligt att gleshet, avstånd och tillgänglighet används 

för att identifiera landsbygd, till exempel genom att bedöma i vilken grad den enskilde har 

tillgång till olika samhällsfunktioner och människor samt inom vilket avstånd det är beläget.40 

Glesbygdsverket definierade begreppet genom att bedöma tillgång till service och 

arbetsmarknad. Det ansåg att orter med minst 3000 invånare och ett omland på 5 minuters restid 

med bil var att anse som tätorter. De områden som var belägna på sådant avstånd att det tog 

mellan 5–45 minuter att ta sig dit med bil från tätorten var att anse som tätortsnära landsbygd 

och områden utanför det ansågs vara glesbygd.41 OECD:s bedömning av landsbygdsbegreppet 

är att kommuner som har en lägre befolkningsmängd än 150 invånare per kvm är att anse som 

landsbygd. SCB definierar en tätort som en samling hus med maximalt 200 meter mellan husen, 

vilket skulle innebära att om det är mer än 200 meter mellan husen anses det istället vara 

landsbygd. Dessa olika definitioner leder till väldigt olika skillnader av hur stor andel av 

Sveriges befolkning som anses bo på landsbygd, allt mellan 16–70%. I praktiken blir det därför 

upp till den enskilda kommunen att definiera vad som gäller.42 

 

3.2 LIS-områden i översiktsplaner 

 

För att främja landsbygdsutvecklingen har kommunen i uppgift att i översiktsplanen redogöra 

för LIS-områden där det ska finnas ytterligare skäl att bevilja strandskyddsdispens. 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för varken myndigheter eller enskilda men ska 

istället fungera vägledande vid beslutsfattande gällande användning av mark- och 

vattenområden, samt hur den byggda miljön ska brukas, utvecklas och bevaras.43 Vid utpekande 

av dessa områden ska kommunen tänka ur ett långsiktigt perspektiv där de överväger vilka 

områden som ska avses och vad beviljande av åtgärder kan få för konsekvenser. Endast en viss 

andel av kommunens strandområden bör pekas ut som LIS-områden, antal utpekade områden 

kan därför skilja sig mellan kommunerna beroende på storlek och tillgång till stränder.44 Vid 

utpekande av LIS-områden i översiktsplanen ska kommunen utgå från strandområdets 

förutsättningar för landsbygdsutveckling, strändernas tillstånd, miljöbalkens 3–4 kapitel som 

innefattar hushållningsreglerna, områdets riskfaktorer samt ett geografiskt sammanhang.  

 

När kommunen ska peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska de utgå 

från hur förutsättningarna i kommunen ser ut för landsbygdsutveckling och vad en lättnad av 

strandskyddsdispensen skulle innebära ur ett långsiktigt perspektiv. Kommunen bör bedöma 

hur ett ianspråktagande av strandområdet kan bidra till att uppfylla syftet med det 

differentierade strandskyddet och hur åtgärder kan leda till en positiv landsbygdsutveckling. 

Kommunen kan även välja att ange i översiktsplanen vilken typ av åtgärder de anser passande 

                                                
39 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s. 64 
40 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s. 63 
41 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s. 63 
42 Strandskydd: en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket, s. 16 
43 Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 1–3 §§ 
44 Strandskydd: en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket, s. 18 



 13 

för det angivna området. Kommunen ska även beakta tillståndet på strandområdena inom 

kommunen vid bedömningen. Den ska kontrollera vad det finns för stränder, vad 

strandområdena används till och vad de har för betydelse för allmänheten och växt- och djurliv. 

Vid bedömningen om hur kommunens tillgång till stränder ser ut är det framför allt av vikt att 

bedöma själva kvalitén på strandområdena, hur tillgängliga de är för allmänheten och vad de 

har för betydelse för den biologiska mångfalden.45 Vattenområden ska användas för det 

ändamål de är mest lämpade för och företräde ska ges för sådana åtgärder som medför en god 

hushållning från en allmän synpunkt. Detta innebär att miljöbalkens 3–4 kap. som innefattar 

hushållningsreglerna ska beaktas vid utpekandet av LIS-områden.46 Kommunen har även i 

uppgift att bedöma om marken är lämpad att vara utpekad som LIS-område med hänsyn till risk 

för olyckor, översvämningar och erosion.47  

 

Vid utpekandet av LIS-områden måste utvecklingen av strandområdet ses från ett större 

perspektiv där angränsade kommuners förhållanden behöver beaktas eftersom de kan påverka 

om området anses lämpligt och om strandskyddets syften efterlevs. Det är även en fördel om 

kommunen beaktar andra kommunala och regionala planer gällande till exempel 

transportinfrastruktur, friluftsliv och kulturmiljö vid upprättandet av översiktsplanen.48 

 

3.3 Strandskyddsdispens i LIS-områden – gällande rätt 

 

Det generella strandskyddet råder trots att kommunen i sin översiktsplan redovisat områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta innebär att det krävs särskilda skäl för 

beviljande av strandskyddsdispens. Till följd av ikraftträdandet av 2009 års lagförändring 

utformades MB 7 kap. 18 d § som anger att vid prövningen av en fråga om dispens eller 

upphävande av strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får 

man som särskilt skäl beakta om uppförande av en byggnad, verksamhet, anläggning eller 

åtgärd inom ett strandnära läge bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen 

däremot gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om bostadshuset avses 

uppföras i anslutning till ett redan befintligt bostadshus. 

 

Vad som avses med ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen anges i MB 7 kap. 

18 e §. Paragrafen lyder: 

 

7 kap. 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 Klockestrand vid 

Ångermanälven eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland, 

c) på Gotland, eller 

                                                
45 Strandskydd: en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket, s. 19 
46 Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap. 2 § 
47 Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap. 5 § 
48 Strandskydd: en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket, s. 20 



 14 

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 Klockestrand vid Ångermanälven till 

Skataudden vid Näskefjärden. 

 

En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ge vägledning vid 

bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. 

Översiktsplanen är inte bindande. 

 

Paragraferna syftar till att medföra lättnader för beviljande av dispens gällande åtgärder som 

kan bidra till att landsbygden och dess näringsliv utvecklas. Detta genom att kunna motivera 

ett beviljande på sådan grund att åtgärden anses främja landsbygdsutvecklingen. En 

förutsättning för att kunna bevilja en ansökan om strandskyddsdispens av den anledning att 

åtgärden anses främja landsbygdsutvecklingen är som sagt att kommunen pekat ut det aktuella 

området som LIS-område. Om området där åtgärden avses utföras inte är belägen inom ett 

utpekat LIS-område bör ansökan avslås alternativt prövas enligt de i MB 7 kap. 18 c § angivna 

skälen för beviljande av strandskyddsdispens. Förutsatt att en ansökan om dispens ska kunna 

prövas enligt de regler som gäller för LIS-områden, trots att det aktuella området inte är utpekat 

i översiktsplanen, krävs det ett lika omfattande underlag som vid redogörandet för LIS-områden 

i översiktsplanen.49 

 

Inom ett utpekat LIS-område kan uppförande av byggnader, verksamheter, anläggningar eller 

andra åtgärder prövas om åtgärden är av sådant slag att den anses främja 

landsbygdsutvecklingen. Kommunen måste i beslutet redogöra för hur den sökta åtgärden på 

sikt kan leda till en ekonomisk utveckling antingen lokalt eller regionalt. Naturvårdsverket 

anger att exempel på mindre åtgärder som kan beviljas med landsbygdsutveckling som särskilt 

skäl är turism-och näringsverksamhet såsom affärer, service, campingstugor eller försäljning 

av fiskprodukter. Det anger även att det finns anledning att bevilja dispens för ideella 

verksamheter som är av vikt för det lokala föreningslivet, till exempel genom att bevilja dispens 

gällande åtgärder för simklubbar och scoutverksamhet. Slutligen anger verket även att 

strandskyddsdispens bör kunna beviljas även för större anläggningar såsom en golfbana, men 

att det då bör ställas högre krav gällande utformning och placering av anläggningen.50 

 

Eftersom åtgärder endast ska beviljas om de långsiktigt kan anses främja 

landsbygdsutvecklingen innebär det att det inte finns tillräckliga skäl att bevilja 

strandskyddsdispens för åtgärder som endast tillfälligt bidrar med arbetsplatser. Inte heller finns 

det skäl för kommunen att bevilja strandskyddsdispens för den ekonomiska fördel som det 

strandnära läget ger den enskilde.51 

 

Att en sökande avser att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnader inom LIS-områden anses inte vara ett särskilt skäl för beviljande trots 

att det kan finns viss möjlighet att motivera åtgärden som landsbygdsutvecklande. Istället får 

man bedöma om bostadshuset avses uppföras i anslutning till ett redan befintligt 

bostadshus.  Detta för att lagstiftaren avser att skapa en samlad bebyggelse som bevarar orörda 

strandområden. Vid beviljande av strandsskyddsdispens för enskilda bostadshus finns det en 

                                                
49 Strandskydd: en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket, s. 59 
50 Strandskydd: en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket, s. 59 
51 Strandskydd: en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverket, s. 60 
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risk att de orörda strandområdena äventyras och att det skapas en strukturlös bebyggelse på ett 

större område. Ett enskilt bostadshus har stor inverkan i områdets karaktär och kan bidra till att 

strandområdet uppfattas annorlunda för allmänheten. Dessutom är det lättare för kommunen att 

bistå med olika slags samhällsservice, som till exempel lokaltrafik, inom sammanhållen 

bebyggelse.52 Vad som anses vara i anslutning till ett redan befintligt bostadshus är en 

bedömningsfråga där hänsyn behöver tas till olika faktorer. Det är av vikt att den myndighet 

som prövar ansökan om dispensen har den lagstadgade önskan om att bilda en sammanhållen 

bebyggelse i åtanke. Propositionen till lagen anger att ett avstånd på 200 meter från befintligt 

bostadshus endast i undantagsfall, som till exempel inom väldigt glest bebyggda orter, kan 

beviljas på sådan grund. Vanligtvis är detta avstånd att anses för stort för att kunna beviljas med 

stöd av MB 7 kap. 18 d § som anger att det är av vikt att bostadshuset uppförs i anslutning till 

befintlig bebyggelse.53 

 

3.4  Riskbedömning till följd av det strandnära läget 

 

Klimat- och sårbarhetsutredningen har i SOU 2007:60 framfört att det är stor risk att Sverige 

avsevärt kommer påverkas av de pågående klimatförändringarna och att det är av stor vikt att 

vi redan nu börjar anpassa oss efter detta.54 I utredningen framgår det att flertalet strandområden 

i Sverige redan är belägna inom översvämningskänsliga områden och att ett förändrat klimat 

skulle bidra till att dessa områden blir ännu mer utsatta. Till följd av klimatförändringarna 

kommer även områden som inte är påverkade i dagsläget att bli mer utsatta för risker som till 

exempel översvämning, ras, skred och erosion. För att slippa förebygga skador gällande 

befintlig bebyggelse är det av vikt att områdets karaktär beaktas vid uppförandet av nya 

byggnader, detta för att slippa komplicerade och kostsamma räddningsåtgärder. Utredningen 

framförde att det krävs att man beaktar följderna av klimatförändringarna vid antagande av 

översiktsplaner och detaljplaner samt att plan- och bygglagens krav att bebyggelse ska placeras 

på lämplig mark för det avsedda ändamålet ska tillämpas strikt. Vid bedömningen om marken 

är lämplig för det avsedda ändamålet bör även ett långsiktigt perspektiv beaktas.55 

 

Enligt Naturskyddsföreningen kommer det ändrade strandskyddet bidra till en försämrad 

klimatanpassning, detta för att lättnader att bygga inom strandområdet kan leda till ökade risker. 

Naturskyddsföreningen, samt några övriga remissinstanser, framförde därför att de önskade att 

syftet med strandskyddet skulle utvidgas till att även innefatta ett skydd för klimatanpassning.56  

 

Regeringen ansåg däremot att till följd av det nära samspelet mellan miljöbalkens strandskydd 

och plan- och bygglagens riskbedömningar, förelåg det inget behov av att införa 

klimatanpassning som ett rekvisit i lagregleringarna om LIS-områden. De ansåg av samma 

anledning att det inte heller förelåg skäl att ändra strandskyddets syften.57 

 

Syftet med det differentierade strandskyddet är, enligt regeringen, att bilda möjligheter till ökad 

bebyggelse inom områden som utpekas som områden för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen. Tanken är att de områden som är lågt exploaterade ska kunna bebyggas för att utveckla 

landsbygden. Dock infördes även MB 7 kap. 18 d andra meningen som reglerar vissa 

begränsningar när det kommer till bostadshus och tillhörande komplementbyggnader samt MB 

                                                
52 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s. 69 
53 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s. 108 
54 Sverige inför klimatförändringarna − hot och möjligheter, SOU 2007:60 
55 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s. 67 
56 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s. 68 
57 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s. 69 
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7 kap. 18 f som reglerar att det trots beviljande av dispens ska lämnas en fri passage. Detta 

innebär att strandskyddet fortfarande kommer begränsa bebyggelse inom Sveriges 

strandområden. Enligt PBL 2 kap. 5 § ska risker för bland annat översvämning, ras, skred och 

erosion beaktas av kommunen vid lokalisering av bebyggelse. Länsstyrelsen ska sedan i sitt 

granskningsyttrande gällande översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser uppge 

om bebyggelse inom området är att anse som olämplig.58 

 

När kommunen redovisar områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska det som 

tidigare nämnts göras i den kommunala översiktsplanen. Kommunen ska här bedöma om det 

utpekade området är passande utifrån aktuella och framtida riskfaktorer, sedan är det upp till 

länsstyrelsen att granska översiktsplanen och avgöra om de anser området lämpligt och 

förenligt med de lagstadgade kriterierna gällande LIS-områden. Trots att det till exempel 

föreligger risk för översvämning innebär det inte att området nödvändigtvis utesluts från att 

redovisas som ett LIS-område. Det kan dock krävas att eventuell bebyggelse ska ske med ett 

visst avstånd från strandlinjen för att säkerställa att byggnaden inte utsätts för allt för stora 

risker. När det sedan är frågan om en ansökan om bygglov eller ett antagande av detaljplan får 

en utförligare bedömning göras.59 

  

                                                
58 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s. 68 
59 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s. 68–69 
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4. Rättspraxis gällande LIS-områden 
 

Detta avsnitt avser att belysa aktuell praxis som tillkommit sedan lagändringen om införandet 

av det differentierade strandskyddet. Eftersom lagändringen är relativt ny finns det få 

prejudicerade domar att beakta. Fokus kommer framför allt att läggas på prejudicerande domar 

som avgjorts i mark- och miljööverdomstolen, men även andra vägledande domar kommer 

beaktas för att en förståelse ska ges till vad för typ av ansökningar om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna som beviljas eller avslås trots införandet om lättnader inom LIS-

områden. 

 

4.1 MÖD 2012:39 

 

I fallet hade en kommun beviljat strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus i ett av 

kommunens utpekade LIS-områden. Länsstyrelsen valde att överpröva beslutet och framförde 

att LIS-området var för stort, att kommunens utpekande inte varit nog genomarbetat och att det 

saknats särskilda skäl för att bevilja dispens i enlighet med MB 7 kap. 18 d §. Den i fallet 

berörda kommunen, Grums kommun, är en av de minsta kommunerna i Sverige och har en 

befolkningsmängd på ca 9000 invånare som dessutom ständigt minskar i antal. Kommunen har 

i planläggandet valt att inte beakta länsstyrelsens yttrande och har istället anfört att varje enskilt 

initiativ gällande uppförande av byggnader är till fördel för kommunens utveckling. Den valde 

därför snabbt att ta till sig det nya skälet för att bevilja dispens vid strandområden inom områden 

där det redan fanns viss service för invånarna att nyttja. Kommunen har även anfört att de endast 

översiktligt bedömt vilka områden som ska anses vara LIS-områden för att sedan mer utförligt 

kunna bedöma förutsättningarna. De utpekade LIS-områdena uppgår till ca 10 procent av 

kommunens stränder. Kommunen ansåg även att länsstyrelsen inte bistått dem tillräckligt vid 

utpekandet av LIS-områden. 

 

Lagmotiven hade uttalat följande om den situation som målet gällde; översiktsplanen som 

innefattar länsstyrelsens bedömning är inte bindande för kommunen vid beslutsfattandet 

gällande om den avsedda åtgärden anses vara belägen inom ett LIS-område, däremot ska det 

vara vägledande vid bedömningen. Om kommunen vid framtagandet av översiktsplanen 

avviker från de lagstadgade skälen för antagande av LIS-områden i översiktsplanen ska 

länsstyrelsen uppmärksamma detta och om det behövs redovisa sin ståndpunkt i yttrandet 

gällande översiktsplanen. Om det framgår att länsstyrelsen och kommunen är av skiljaktig 

mening kan översiktsplanen inte anses vara tillräckligt vägledande vid en bedömning om 

dispens. Om länsstyrelsen däremot inte redovisat någon ståndpunkt bör det inte finnas någon 

anledning att frångå kommunens bedömning. Trots utpekande av LIS-områden i 

översiktsplanen är det först vid prövningen i det enskilda fallet som man kan bedöma om det 

avsedda området uppfyller kriterierna för att vara ett LIS-område och därför bli rättsligt 

bindande.60 

 

MÖD ansåg att översiktsplanen inte varit utformad på sådant sätt att den kunde anses 

vägledande. Den prövade istället om det var tillräckligt utrett i ärendet om området uppfyllde 

kriterierna för att vara ett LIS-område och kom fram till att så inte var fallet. Eftersom området 

inte ansågs vara ett LIS-område, kunde sökande inte få dispens beviljad av de särskilda skäl 

som anges i MB 7 kap. 18 d §. Någon bedömning om att fritidshuset skulle uppföras ”i 

                                                
60 Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, s. 57–58 
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anslutning till ett befintligt bostadshus” kunde därför inte göras. Några andra särskilda skäl för 

att kunna bevilja ansökan fanns inte heller och MÖD valde därför att avslå ansökan. 

 

I fallet framgår det att varken översiktsplanen eller länsstyrelsens yttrande i översiktsplanen är 

rättsligt bindande vid enskilda prövningar om strandskyddsdispens. Det är däremot av stor vikt 

att länsstyrelsen framför sina synpunkter redan vid planläggningen för att inte bedömningen 

ska bli felaktig. En viktig slutsats av detta fall är att om länsstyrelsen i yttrandet gällande 

detaljplanen framfört invändningar, ska bedömningen i det enskilda fallet göras utifrån de 

särskilda skäl som parterna framfört i sin ansökan. 

 

4.2 MÖD 2016:39 

 

Fallet handlar om en ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus ungefär 

25 meter från ett redan befintligt bostadshus, detta inom ett område som kommunen pekat ut 

som LIS-område. Även i detta fall hade länsstyrelsen i sitt yttrande om översiktsplanen framfört 

att de utpekade områdena presenterats allt för överskådligt och att det saknats möjlighet att 

bedöma om områdena är förenliga med strandskyddets syften samt de lagstadgade kriterierna i 

MB 7 kap. 18 e §. Enbostadshuset avsågs att uppföras på jordbruksmark och den förslagna 

fastighetsgränsen var belägen 25 meter från stranden. Dessutom var det en mindre grusväg 

mellan stranden och den föreslagna fastighetsgränsen. 

 

I fallet hänvisades det till propositionen där det anförts att eftersom länsstyrelsen haft 

invändningar i sitt yttrande gällande översiktsplanen kan inte översiktsplanen anses tillräckligt 

vägledande, istället ska bedömningen göras utifrån de sakliga skäl som parterna framfört. 

 

MÖD framförde att det framgick av översiktsplanen hur kommunen avsåg att nyttja 

naturmiljöer och vatten- och strandområden inom kommunen och i närheten av det avsedda 

området. Kommunen hade även framfört att närmsta tätort, som var belägen ca 1 km från den 

avsedda platsen, hade tillgång till servicefunktioner såsom skola, service och företag. 

Uppförandet av enbostadshuset skulle innebära en förtätning av området som i sin tur skulle 

kunna leda till en förbättrad ekonomisk utveckling av kommunen. Till följd av detta yttrande 

kunde MÖD inte hitta varken några sakliga eller formella skäl för att ifrågasätta kommunens 

utpekade av området som LIS-område. MÖD ansåg även, likt kommunen, att djur- och växtlivet 

inte skulle påverkas negativt av den föreslagna åtgärden samt att de långsiktiga syftena med 

strandskyddet inte skulle motverkas. Till följd av detta ansåg MÖD att eftersom enbostadshuset 

avsågs att uppföras inom ett aktuellt LIS-område i direkt anslutning till ett redan befintligt 

bostadshus fanns det inga skäl för att inte bevilja dispens. 

 

4.3 MÖD 2015:32 

 

Fallet handlar om att strandskyddet har upphävts på vissa avsedda delar av ett detaljplanelagt 

område. Området har sedan tidigare varit utpekat som LIS-område i den kommunala 

översiktsplanen. De utpekade områdena var belägna på ett relativt långt avstånd från de anförda 

serviceorterna, 13 respektive 7,6 km. På grund av det stora avståndet mellan det utpekade LIS-

områdena och de närmast belägna serviceorterna ansågs det finnas skäl att ifrågasätta om en 

ökad befolkningsmängd inom dessa områden verkligen skulle bidra till att bibehålla eller utöka 

servicen inom de utpekade områdena. I målet framfördes det att trots att propositionen uttrycker 

att det inte ska behöva ställas orimligt höga krav på att utreda om åtgärden långsiktigt bidrar 

till en landsbygdsutveckling, krävs det åtminstone en översiktlig bedömning om hur åtgärden 
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kan bidra till ökad ekonomisk aktivitet inom kommunen. Domstolen ansåg i det aktuella fallet 

att det inte framkom några uppgifter som indikerade på att bebyggelse inom det utpekade LIS-

området skulle kunna bidra till positiva effekter för servicen inom närmsta serviceorterna. 

 

MÖD ansåg med stöd av det ovan nämnda att området inte var att anse som ett LIS-område 

samt att det inte funnits särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i detaljplanen, eftersom 

upphävande av strandskyddet dessutom är en förutsättning för att kunna fullfölja detaljplanen 

upphävdes den antagna detaljplanen. 

 

4.4 MÖD mål nr. M 10442–14, dom 2015-06-12 

 

Frågan i fallet var om det fanns särskilda skäl för beviljande av dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för uppförande av en bastu inom ett utpekat LIS-område. Bastun 

avsågs att uppföras som ett komplement till en konferensverksamhet på området. Bastun skulle 

placeras 15 meter från strandlinjen och ungefär 350 meter från huvudbyggnaden. MÖD, likt 

kommunen och länsstyrelsen, bedömde att området var lämpligt som LIS-område och gick 

därför vidare till att avgöra om dispens kunde beviljas i enlighet med MB 7 kap. 18 d §. 

 

De redovisade uppgifterna gällande hur den sökta åtgärden kan bidra till att förbättra 

verksamheten ansågs tillräckliga för att bedöma hur uppförandet av bastun på sikt kan bidra till 

ökad ekonomisk aktivitet inom kommunen. Eftersom åtgärden ansågs bidra till 

landsbygdsutvecklingen på ett långsiktigt sätt samt att den sökandes intresse av att uppföra 

byggnaden vägde tyngre än allmänhetens fann MÖD särskilda skäl för att bevilja 

strandskyddsdispens enligt MB 7 kap. 18 d §. Domstolen anförde även att avståndet mellan 

strandlinjen och den avsedda byggnaden på 15 meter ansågs tillräckligt för att säkerställa en fri 

passage för allmänheten. 
 

4.5 MÖD mål nr. M 9980–16, dom 2017-03-08 

 

I detta fall hade en sökande ansökt om att få uppföra en byggnad inom utpekat LIS-område. 

Byggnaden avsågs att nyttjas för en verksamhet bestående av kajak- och kanotuthyrning. Den 

avsedda åtgärden var placerad inom ett område som kommunen pekat ut som LIS-område, men 

i ett tillägg till översiktsplanen hade länsstyrelsen yttrat sig om att det avsedda platsen inte var 

lämplig för turistverksamhet. Med hänvisning till bland annat MÖD 2012:39 ansågs inte 

översiktsplanen tillräckligt vägledande och bedömningen gjordes istället utifrån de sakliga skäl 

som parterna visade. MÖD ansåg att den antagna översiktsplanen tillräckligt tydligt redogjorde 

för hur området var lämpligt för landsbygdsutveckling, samt att länsstyrelsens synpunkt om att 

den avsedda placeringen inte var förenlig med det rörliga friluftslivet var av sådan karaktär att 

kommunen själv hade bäst förutsättningar att bedöma. 

 

MÖD bedömde därefter att utpekandet av LIS-området inte påverkar allmänhetens tillgång till 

strandområdet eller de biologiska värdena på platsen avsevärt mycket, samt att den 

bedömningen inte ändrades genom att området var av riksintresse för friluftsliv och naturvård. 

Domstolen såg heller ingen anledning för att ifrågasätta behovet av ett strandnära läge för 

anläggningen, vilket ledde till att den beviljade dispens för uppförandet av byggnaden. 
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4.6 MÖD mål nr. M 3248–17, dom 2017-10-11 

 

I fallet avsågs det uppföras en brygga i anknytning till åtta nybyggda bostäder. Området var ett 

utpekat LIS-område och bryggan var dessutom förutsatt i detaljplanen. 

 

Eftersom det strandnära lägets fördel inte ska utgå från den enskildes ekonomiska vinning, utan 

endast bidra till en långsiktig ekonomisk påverkan ur ett lokalt eller regionalt perspektiv valde 

domstolen att utreda om så var fallet. Den framförde i domskälen att ett antagande om att 

bryggan skulle bidra till att öka efterfrågan på de nybyggda bostäderna inte var tillräckligt för 

att visa att uppförandet långsiktigt skulle bidra till landsbygdsutvecklingen. MÖD beslutade 

därför att avslå ansökan om strandskyddsdispens. 

 

4.7 Avslutande kommentar 

 

Trots att antal prejudicerande domar är få, kan man från de ovan nämnda fallen konstatera att 

översiktsplanen endast anses vägledande när länsstyrelsen inte lämnat skiljaktiga synpunkter. 

Vid prövningar om strandskyddsdispens på grund av landsbygdsutveckling får bedömningen 

istället göras utifrån de särskilda skäl som parterna framfört i sin ansökning. Även om 

länsstyrelsen inte lämnat några synpunkter är översiktsplanen inte bindande förrän vid 

prövningar i det enskilda fallet, den är endast vägledande och det är först vid den enskilda 

prövningen bedömningen kan leda till att området uppfyller kriterierna för att vara ett LIS-

område och därför bli rättsligt bindande för den sökande. Det är av vikt att den sökande kan 

visa hur den avsedda åtgärden kan bidra till ökad ekonomisk aktivitet för kommunen samt att 

åtgärden på ett långsiktigt sätt kan bidra till landsbygdsutvecklingen. Fördelen med det 

strandnära läget ska främst bidra till ett långsiktigt ekonomisk inflytande ur ett lokalt eller 

regionalt perspektiv, inte utgå från den ekonomiska vinningen för den enskilde. Domstolen har 

dock i vissa av de anförda fallen beviljat dispens till följd av att den sökandes intressen av att 

utföra den sökta åtgärden övervägt allmänhetens intresse av att bevara strandområdet obebyggt. 

Domstolen har då givetvis gjort en sammanslagen bedömning genom att beakta andra 

förutsättningar för beviljande. 
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5. Diskussion och analys 
 

Syftet med uppsatsen har bland annat varit att utreda funktionen med strandskyddet ur både 

nutid och framtid. Varför behövs strandskyddet och vad kan ett förändrat strandskydd få för 

effekter för framtiden? 

 

Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för den allmänrättsliga tillgången till 

strandområden samt att bibehålla en god tillvaro för djur- och växtlivet närmast strandlinjen. 

Strandskyddet sträcker sig i normalfallet 100 meter från strandlinjen och omfattar både land- 

och vattenområden. I vissa särskilda fall kan länsstyrelsen utvidga det strandskyddade området 

upp till 300 meter om det krävs för att tillgodose strandskyddets syften. Vad som även går att 

utläsa i MB 7 kap. 13 § är att strandskyddets syften ska tryggas och bevaras ur ett långsiktigt 

perspektiv, vilket innebär att man vid prövning om dispens även måste ha framtiden i åtanke 

och inte bara nutid. Klimat- och sårbarhetsutredningen framförde i SOU 2007:60 att det 

föreligger stor risk att de pågående klimatförändringarna kommer bidra med betydande 

påverkan och att det redan finns flertalet översvämningskänsliga områden i Sverige som 

kommer bli desto mer utsatta av den pågående klimatpåverkan. De framförde även att områden 

som idag inte är påverkade kommer bli utsatta för risker som till exempel översvämning. Till 

följd av detta anförde de att det är av stor vikt att beakta områdets karaktär redan vid första 

skedet av prövningen om uppförandet av nya byggnader, detta för att slippa kostsamma och 

komplicerade räddningsåtgärder. Inom strandskyddsområdet är det inte tillåtet att, utan dispens, 

uppföra nya byggnader som är fristående alternativt av sådan konstruktion som inte räknas som 

om- eller tillbyggnad. Inom ett strandskyddsområde får inte heller byggnader eller byggnaders 

användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller 

avhåller allmänheten från att beträda ett område de egentligen har rätt att vistas på. Slutligen 

gäller även förbud mot att utföra grävningsarbeten, förberedelsearbeten för byggnader, 

anläggningar och anordningar eller vidta åtgärder som väsentligt förändrar 

levnadsförhållandena för djur och växter. 

 

Ett annat syfte med uppsatsen har varit att utreda vilka möjligheter det finns för 

strandskyddsdispens, vilket har utretts främst i kapitel 2. Här har det konstaterats att det krävs 

dispens för att utföra de ovan nämnda åtgärderna inom strandskyddat område. Till följd av 

lagändringen 2009 är nu den kommunala nämnden i normalfallet den prövande myndigheten 

som beslutar om strandskyddsdispens. Vid lagändringen infördes även en uttömmande lista 

som reglerar möjligheterna till dispens i MB 7 kap. 18 c §. De möjligheterna som finns för 

dispens är om området redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, om området avgränsats från strandlinjen genom väg, järnväg, 

bebyggelse eller någon annan exploatering, om den planerade åtgärden för sin funktion måste 

vara belägen vid vatten och det saknas möjlighet att tillgodose detta behov utanför det 

strandskyddade området,  om det behövs för att expandera en pågående verksamhet och 

expanderingen inte kan utföras utanför området eller om området behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området alternativt ett 

annat mycket angeläget intresse. Dessa skäl för beviljande av strandskyddsdispens har 

utförligare redovisats under kapitel 2.3. Slutligen reglerar MB 7 kap. 18 c § att förutom dessa 

skäl för beviljande av strandskyddsdispens kan områden som är utpekade för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen särskilt beaktas. 

 

Vidare har avsikten varit att utreda om strandskyddet begränsar landsbygdsutvecklingen, vilket 

har redogjorts för i kapitel 3 och 4. Ytterligare en förändring som skedde i och med 

lagändringen var att lagstiftningen ändrades i syfte att främja landsbygden och för att bidra till 
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utveckling av oexploaterade områden. Detta regleras främst i MB 7 kap. 18 d § som uttrycker 

att man vid prövningar om dispens inom utpekade LIS-områden särskilt får beakta om 

uppförande av en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd inom ett strandnära läge bidrar 

till utvecklingen av landsbygden. Gällande prövningar om dispens för uppförandet av en- eller 

tvåbostadshus får man istället bedöma om byggnaden avses uppföras i anslutning till redan 

befintligt bostadshus. 

 

Trots införandet av de paragrafer som reglerar lättnader för beviljande av dispens inom områden 

för landsbygdsutveckling av strandnära lägen gäller det generella strandskyddet. Dock ska 

införandet av de nya lagregleringarna bidra till att strandskyddet anpassas efter områdets 

specifika utvecklingsbehov. Detta gäller främst inom områden som klassas som landsbygd. 

Utvecklingsbehovet i Sverige skiljer sig väldigt mycket åt mellan kommunerna och det 

differentierade strandskyddet kan därför bidra till att dispensprövningarna blir mer anpassade 

efter det specifika området där dispensen söks. Dock är det av stor betydelse att införandet av 

de nya lagregleringarna inte riskerar utsätta det långsiktiga skyddet av natur- och friluftsvärdena 

vid stränderna för skada. Kommunen ska vid utpekandet av LIS-områden i översiktsplanen 

beakta förutsättningarna för landsbygdsutveckling inom kommunen och vad ett utpekande av 

ett visst område kan medföra ur ett långsiktigt perspektiv. Kommunen måste även i beslutet 

redogöra för hur ett beviljande av dispens kan leda till en ekonomisk utveckling ur ett lokalt 

eller regionalt perspektiv. Vad som vidare konstaterat är att beviljande av dispens för tillfälliga 

åtgärder inte bör vara möjligt eftersom ett beviljande endast ska ske för att långsiktigt främja 

landsbygden. 

 

Vid utpekande av LIS-områden i översiktsplanen ska kommunen tillämpa PBL 2 kap. 5 § som 

uttrycker att risker för till exempel översvämningar ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse. 

Sedan är det upp till länsstyrelsen att yttra sig om det utpekade området anses olämpligt. Från 

vad som framkommit i uppsatsen, framför allt i MÖD 2012:39, går det att konstatera att 

översiktsplanen endast anses vägledande om länsstyrelsen inte lämnat skiljaktiga synpunkter. 

Vid prövningar om dispens där länsstyrelsen haft synpunkter gällande det av kommunen 

utpekade LIS-området i översiktsplanen får det istället göras en prövning utifrån de särskilda 

skälen som parterna framfört. Vad som även konstaterats i ett av de redogjorda rättsfallen, 

MÖD mål nr. M 3248–17, dom 2017-10-11, är att den ekonomiska fördelen som finns med 

bebyggelse inom ett strandnära läge inte ska utgå från den ekonomiska vinningen för den 

enskilde utan ska främst bidra till ekonomisk vinning ur ett lokalt eller regionalt perspektiv. 

Domstolen har dock i MÖD mål nr. M 10442–14, dom 2015-06-12 beviljat dispens av den 

anledning att den sökandes intresse att utföra åtgärden vägt tyngre än det allmänna intresset av 

att bevara strandskyddet. Dock har domstolen i detta fall beaktat andra förutsättningar för 

beviljande och gjort en sammantagen bedömning. 

 

Slutligen behöver det konstateras att till följd av att lagstiftningen fortfarande är relativt ny har 

få fall prövats i högsta instans. Detta bidrar till att det är svårt att bedöma om införandet av det 

differentierade strandskyddet har bidragit till att lättnader för beviljade av dispens inom 

områden för landsbygdsutveckling i strandnära har skett. Trots att möjligheten till utpekande 

av LIS-områden i översiktsplanen nu finns för kommunen krävs det att länsstyrelsen inte är av 

skiljaktig mening för att översiktsplanen ska anses vägledande. Översiktsplanen är som tidigare 

nämnts inte rättsligt bindande, utan det är först vid en enskild prövning som 

strandskyddsdispensen kan bli rättsligt bindande för den sökande. Att lättnader för beviljande 

av strandskyddsdispens ska ges inom dessa utpekade områden bör dock inte påverka 

strandskyddets syften negativt i allt för hög grad, detta eftersom kommunen ur ett långsiktigt 

perspektiv måste bedöma vad ett beviljande kan bidra till för konsekvenser. Kommunen får 
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dessutom endast peka ut en viss andel av sina strandområden som LIS-områden och den måste 

beakta strändernas tillstånd och hushållningsreglerna i miljöbalkens 3 och 4 kapitel vid 

bedömningen. Vid beviljande av dispens ska även en fri passage lämnas, vilket bidrar till att 

den allmänrättsliga tillgången till stranden till stor del fortfarande tillgodoses. Om de 

lagreglerade strandskyddsbestämmelserna följs bidrar det differentierade strandskyddet positivt 

till att utveckla landsbygden inom oexploaterade strandområde, inte att öka bebyggelse inom 

redan kraftigt bebyggda strandområden. Det differentierade strandskyddet bör som åsyftat bidra 

till att de lokala förutsättningarna beaktas och att dispenser endast beviljas där behovet och 

möjligheterna finns, trots allt ser varken behovet eller bebyggelsetrycket detsamma ut i hela 

landet. Det är däremot av vikt att tillsyn sker för att konstatera att strandskyddets syften faktiskt 

efterlevs, vilket innebär att den allmänrättsliga tillgången ska tryggas och att den goda miljön 

för djur- och växtlivet bevaras. Huruvida de nya bestämmelserna fortfarande bidrar till en 

begränsning av landsbygdsutvecklingen samt hur bestämmelserna faktiskt efterlevs i praktiken 

återstår att se när det kommit fler prejudicerande domar. 
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