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Förord 
 
 
Det svenska strandskyddet har under en lång tid säkrat friluftslivets tillgång till vattendrag, sjöar och 
kust på ett sätt som saknar motstycke i världen. Skyddet för kusternas natur är en sådan oundgänglig 
del av vårt liv att vi knappt reflekterar över det, trots att det är en förutsättning för många av våra favo-
ritpromenader, naturhamnar, fiske- och badplatser.  
 
Det vi betraktar som en självklar del av allemansrätten, de fria stränderna, har emellertid fått se sitt 
skydd försvagas betydligt. Gradvis har strandskyddet kommit allt mer på undantag, och vi har fått se 
allt fler stränder byggas igen på grund av okunskap och olagliga beslut från myndigheternas sida. Be-
hovet av en reform är akut. 
 
Nu finns det ett förslag från miljödepartementet till ny strandskyddslagstiftning, ”Stranden – en värde-
full miljö” (Ds 2008:21). Förslaget innehåller dessvärre inte de effektiva åtgärder som är påkallade för 
att hindra exploateringen av våra mest attraktiva stränder. Snarare kommer byggandet att öka, vilket 
medför att allemansrätten förlorar ytterligare i innehåll och att djur- och växtlivet i strandmiljöer utar-
mas.  
 
Undertecknade organisationer betraktar det framlagda förslaget som en allvarlig försvagning av 
strandskyddet, allemansrätten och naturvården. Det motsvarar inte vad som nu behöver göras.  
 
 
 
Stockholm den 20 oktober 2008 
 
 
Bo Sköld Lasse Gustafsson 
Generalsekretare Friluftsfrämjandet Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF 
 
Mikael Karlsson Stefan Nyström 
Ordförande Svenska Naturskyddsföreningen  Generalsekretarare Sportfiskarna 
 
Torgny Håstad,  Ulf Silvander 
Ordförande Svenska Turistföreningen Generalsekreterare Svenskt Friluftsliv 
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Sammanfattning  
 

Strandskyddet infördes på 1950-talet och innebär i huvudsak att bebyggelse i närheten av vatten krä-
ver dispens. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv med 
stöd av allemansrätten och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Ge-
nom strandskyddet har många attraktiva strandområden kunnat hållas fria från privat exploatering och 
tillgängliga för allmänheten. Lagstiftningen – senast 1998 års miljöbalk – innehåller starka restriktio-
ner mot bebyggelse.  
 
Strandskyddet är alltså en grundläggande del av allemansrätten och svensk naturvård. Dessutom har 
strandskyddet haft den positiva bieffekten att vi idag står bättre rustade i Sverige än i många andra 
länder mot klimatförändringar, eftersom vi har färre byggnader, anläggningar och vägar i strandzonen. 
 
De senaste åren har vi sett en försvagning av strandskyddet. Antalet dispenser har ökat kraftigt, och 
uppgår nu till ca 5 000 om året. Enligt en utvärdering av Naturvårdsverket (2002:5185) framstår bara 
32 procent av dispenserna som lagliga.  
 
Regeringen förväntas inom kort presentera en proposition till riksdagen om ett reformerat strandskydd, 
baserad på miljödepartementets skrivelse Ds 2008:21. Regeringens huvudpunkter är  
 

1. att kommunerna skall få besluta om dispenser (vilket de också hittills i stor utsträck-
ning fått göra men på delegation från länsstyrelserna),  

2. att det skall bli lättare att få dispens i så kallade ”områden för landsbygdsutveckling” 
och, sägs det,  

3. att det skall bli svårare att få dispens i övriga områden. 
 
Miljödepartementet vill alltså att strandskyddet ska differentieras och att det ska bli svårare att få 
strandskyddsdispens utom i glesbygden. Vi håller med om detta. Förslaget löser emellertid inte det vä-
sentligaste problemet, nämligen urholkningen av strandskyddet i områden som är särskilt viktiga för 
friluftslivet och naturskyddet. Tvärtom kommer byggandet även i dessa områden att underlättas.  
 
Enligt en opinionsundersökning som vi nyligen låtit Synovate genomföra anser 74 procent av befolk-
ningen över 15 år att det är ”dåligt” eller ”mycket dåligt” att ”försvaga strandskyddet”. 
 
Våra ståndpunkter är i huvudsak: 

• Kommunerna skall inte få någon rätt att ge dispens i områden som enligt 4 kap. 2–8 §§ miljö-
balken av riksdagen har ansetts vara av riksintresse för naturvård och friluftsliv (utom om det 
är fråga om komplementbyggnader på tomtmark). När det gäller dessa områden av riksintresse 
ska länsstyrelsen ha dispensrätten. Stränderna är i dessa områden inte en rent kommunal ange-
lägenhet och måste få ett bättre skydd än i dag. Länsstyrelsernas exklusiva kompetens bör ut-
sträckas till att omfatta även områden som klassats som riksintressanta enligt 3 kap. 6 § miljö-
balken. 

• Strandskyddet kan göras mindre strängt i glesbygd, och vi bejakar en decentralisering men 
departementets förslag behöver vissa justeringar. Vi instämmer inte i att en ökad bostadsbe-
byggelse för ett fåtal gör glesbygden mer attraktiv för övriga delen av kommuninnevånarna.  

• Förutsättningarna för dispens i områden där exploateringstrycket varit som störst måste skär-
pas, både i jämförelse med dagens lagregler som tyvärr inte fått genomslag och i jämförelse 
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med departementsförslaget. Med undantag för vissa typer av anläggningar ska det krävas syn-
nerliga skäl för dispens.  

• Som departementet föreslår bör länsstyrelserna få rätt att granska alla kommunala dispenser 
oavsett om de överklagats och vid behov ändra dem. För att förslaget ska få avsedd effekt be-
hövs en ordentlig resursförstärkning. Naturvårdsverket bör ha rätt att överklaga alla slags be-
slut rörande strandskydd.  

• Vi anser att frilufts- och miljöorganisationerna även i fortsättningen skulle kunna bidra posi-
tivt när det gäller strandskyddets tillämpning. Detta beskrivs också i departementsförslaget där 
miljö- och friluftsorganisationerna föreslås få utökad talerätt enligt miljöbalken samt plan- och 
bygglagen. För att möjliggöra ett aktivt deltagande behövs särskilda resurser avsättas till bland 
annat utbildning. 
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1. Vad säger svenska folket om strandskyddet? 
 
Med anledning av regeringens och Miljödepartementets förslag ”Stranden – en värdefull miljö” upp-
drog Naturskyddsföreningen åt opinionsföretaget Synovate att fråga över 1 000 svenskar som är 16 år 
eller äldre om vad de anser om att försvaga strandskyddet.1 Resultaten är entydiga – nästan tre fjärde-
delar motsätter sig förslag som innebär svagare strandskydd. Stödet för ett starkt strandskydd har en 
stor majoritet i alla politiska partier, också i miljöminister Andreas Carlgrens eget parti, centerpartiet. 
 
Frågan som ställdes var följande: 
 

”Nu finns ett förslag om att försvaga strandskyddet så att det ska bli lättare att bygga på stränder, 
enklare att få undantag från skyddet i enskilda fall och att helt upphäva strandskyddet i områden 
som kommunerna anser är viktiga för landsbygdsutveckling. Tycker du att det är ett … förslag att 
försvaga strandskyddet? ” 
 

Alternativen som gavs var mycket dåligt, dåligt, varken… eller, bra, mycket bra eller osäker/vet ej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I undersökningen tillfrågades över 1 000 personer om vad de ansåg om att försvaga strandskyddet. Tre 
fjärdedelar motsatte sig försvagningar. 
 
 
 

                                                
1 Synovate. 2008. Strandskyddet. S-1153 65. Synovate Sweden AB. 
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1.1 Resultaten av enkäten i sammandrag: 
 

• Tre av fyra (74 procent) tycker att det är ett dåligt eller mycket dåligt förslag att försvaga 
strandskyddet. 

• En av sex (17 procent) tycker att det är ett bra eller mycket bra förslag att försvaga strand-
skyddet. 

• Kvinnor tycker oftare (77 procent) än män (71 procent) att förslaget är mycket dåligt eller då-
ligt. 

• I glesbygd anser en klar majoritet (63 procent) att förslaget är mycket dåligt eller dåligt, me-
dan 27 procent anser att det är bra eller mycket bra. 

• Bland samtliga partiers väljare anser en klar majoritet (58-91 procent) att det är ett mycket då-
ligt eller dåligt förslag. 

• Bland borgerliga väljare (genomsnitt för m, fp, c och kd) anser 65 procent att förslaget är då-
ligt eller mycket dåligt, dvs. mer än dubbelt så många som de borgerliga väljare som anser att 
det är ett bra eller mycket bra förslag (26 procent). 
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2. Varför strandskydd? 
 
Genom allemansrätten och det därmed sammanhängande strandskyddet har vi unika förutsättningar 
för ett rikt friluftsliv i Sverige.  
 
Det svenska strandskyddet har funnits sedan 1950-talet och ska säkra möjligheterna att fritt röra sig 
kring stränder och att uppleva strandnära natur. Att ströva till fots längs stränderna, att bada, fiska, sjö-
sätta båtar, göra strandhugg från båt eller bara gå i land under skridskoturen är en ovärderlig tillgång i 
Sverige – och en viktig förutsättning för att utöva friluftsliv. Strandskyddet har också stor betydelse 
för Sverige som turistmål. Genom åren har många svenskar sett hur skyddet av stränderna successivt 
har luckrats upp, vilket har inneburit tydliga hinder och begränsningar för det rörliga friluftslivet. Vår 
allemansrätt urholkas. 
 
Strandskyddet ger också fristad åt en lång rad hotade land- och vattenlevande växt- och djurarter och 
innebär att Sverige till skillnad från många andra stater står relativt väl rustat inför de förändringar 
som väntas följa på klimatförändringarna i form av översvämningar, ras, skred och erosion. De länder 
som har låtit bygga igen sina kuster kommer att få en dyr nota att betala när klimatförändringarna för-
därvar avloppssystem, vägar och byggnader. Man ska inte heller undervärdera riskerna med att bygga 
strandnära för liv och hälsa. 
 
Strandskyddet regleras i miljöbalken (7 kap. 13–18, 25, 26 och 31 §§). Vid Sveriges alla kuster, sjöar 
och vattendrag råder förbud mot nybebyggelse m.m. inom en zon på 100 meter inåt och utåt från 
strandlinjen räknat (strandskyddsområde). Länsstyrelsen kan vidga förbudet till högst 300 meter. 
 
Om särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen eller, efter bemyndigande, kommunen medge dispens 
(undantag) från förbudet. Syftet med strandskyddet var ursprungligen att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens möjlighet att röra sig fritt kring stränder, men år 1994 utvidgades syftet till att också be-
vara goda livsbetingelser för djur- och växtlivet.  
 
 

2.1 Allemansrätten  
 
Strandskyddet är en förutsättning för att allmänheten ska kunna dra nytta av allemansrätten även vid 
de attraktiva kusterna och sjöarna. Allemansrätten innebär att det är tillåtet för var och en att ta sig 
fram till fots över annans mark med undantag för tomtmark som ligger intill någons bostad. Det är 
också tillåtet att uppehålla sig på samma mark och där till exempel slå upp ett tält eller lägga till med 
en båt under åtminstone något dygn. Allemansrätten har funnits sedan urminnes tider som en sedvane-
rätt men är sedan 1994 skyddad i grundlagen. I regeringsformen 2 kap. 18 § slås fast att ”alla skall ha 
tillgång till naturen enligt allemansrätten”. När grundlagsskyddet för allemansrätten infördes var lag-
stiftaren ytterst medveten om att allemansrätten ur markägarens perspektiv kan sägas innebära en in-
skränkning i hans äganderätt till fastigheten utan att han har någon rätt till ersättning för den. Just där-
för ansågs det viktigt att i regeringsformen göra ett uttryckligt förbehåll för allemansrätten.2  
 
Att bebygga stränder är i praktiken en irreversibel process. Att ta i anspråk den ändliga resursen strän-
der måste därför ske med stor försiktighet eftersom detta kommer att påverka kommande generatio-

                                                
2 Se prop. 1993/94:117 s. 18 f. 
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ners möjligheter till nyttjandet av strandzonen. Den ökade privatiseringen av stränder och strandnära 
områden skadar friluftslivet och den biologiska mångfalden. Privatiseringar inskränker allemansrätten. 
 

2.2 Friluftslivets värden och ekonomiska betydelse 
 
Friluftsliv har ett högt värde i form av omedelbar glädje av själva friluftsaktiviteten, av natur- och kul-
turupplevelsen och avkopplingen. Att kunna tillbringa en del av sin tid i naturen ensam eller tillsam-
mans med andra ger för många en dimension åt livet som inte kan ersättas av något annat. Friluftslivet 
är en kulturell företeelse som medför god livskvalitet och bättre hälsa, ökad miljömedvetenhet och för-
ståelse för en hållbar förvaltning av natur- och kulturresurserna. Friluftsliv utövas av många, är gene-
rationsöverbryggande och kräver inga stora offentliga eller privata investeringar. Att ägna sig åt fri-
luftsliv i ungdomen skapar vanor som visar sig bestå långt upp i åldrarna. 
 
87 procent av befolkningen i Sverige är positivt inställd till friluftsliv och lika många anser att frilufts-
liv leder till ökad hälsa, visar en SIFO-undersökning (2006).3 Vistelse i skog och mark, vandring, fis-
ke, skidåkning och cykling är de aktiviteter som svenska folket förknippar starkast med friluftsliv. 
Undersökningen visar att svenska folket värdesätter friluftslivet och de unika möjligheter som alle-
mansrätten ger. 
 
Det är klarlagt att det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, men den fysiska ak-
tiviteten minskar generellt sett i samhället. Svenskarna rör på sig allt mindre på arbetet, i skolan, på 
fritiden och på väg till och från arbete och skola. Stillasittandet är på väg att utvecklas till ett folkhäl-
soproblem och kan medföra sjukdomar som fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. En studie vid 
Lunds universitet visar att kostnaderna för den utvecklingen är höga – oavsett om man räknar i pengar 
eller välmående4. Enligt studien kostar bristen på fysisk aktivitet det svenska samhället sex miljarder 
kronor om året, vilket är i samma storleksordning som kostnaden för rökning. Samtidigt är de möjliga 
besparingarna stora; skulle andelen människor som rör på sig öka med tio procent blir den rent eko-
nomiska besparingen för samhället cirka 1,7 miljarder kronor.  Friluftsliv är emellertid inte enbart ett 
individuellt ansvar utan bygger även på samhälleliga förutsättningar. 
 
En studie från Mittuniversitetet5 visar att friluftssektorn omsätter minst 35 miljarder kronor per år. Att 
uppmärksamma friluftslivets ekonomiska värden har stor betydelse för synen på hur vi nyttjar land-
skapet och friluftslivets ställning i stort. De senaste decenniernas utveckling inom besöksnäringen talar 
tydligt för att landskapet som upplevelsemiljö kommer att få en allt större ekonomisk betydelse i fram-
tiden. Det är svårt att exakt värdera den orörda naturens betydelse för besöksnäringen men den är helt 
klart en av de viktigaste faktorerna till att svenskar och andra väljer att turista i Sverige. 
 
I många kommuner uppges att upphävande av strandskydd och dispens från nuvarande bestämmelser 
generellt sett främjar lokal eller regional utveckling. Vi delar inte denna värdering som allmängiltig, 
särskilt inte om man anlägger ett brett och långsiktigt perspektiv. God tillgång till stränder för natur-
upplevelser och friluftsliv ökar en kommuns attraktivitet avsevärt. De egna invånarnas trivsel och 
livskvalitet gynnas av tillgång till stränder. 
 

                                                
3 Svenskt Friluftsliv. 2007. Svenska folket värdesätter friluftsliv. Pressmeddelande 19 mars 2007. Se: 
www.svensktfriluftsliv.se/media/PM-070319.pdf. 
4 Fredman, P., Boman, M., Lundmark, L. och Mattsson, L. 2008. Friluftslivets ekonomiska värden - en översikt. 
Rapport till Svenskt Friluftsliv. Se: www.svensktfriluftsliv.se/media/Friluftslivets_varden_080319.pdf.  
5 Bolin, K. och Lindgren, B. 2006. Fysisk inaktivitet – Produktionsbortfall och sjukvårdskostnader. Rapport 
2006:1. Stockholm: FRISAM. Se www.svensktfriluftsliv.se/media/FYSISKINAKTIVITET1.pdf. 
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2.3 Strändernas ekologiska nyckelroll 
 
Stränderna har en nyckelroll i ekologin eftersom många arter är beroende av fungerande strandmiljöer. 
Stränderna uppvisar en stor variation av miljöer som är hemvist för en mångfald olika arter. Havs-
strandäng, sandstrand, klippkust och älvstrand har alla sina egna arter och sin egen dynamik. Många 
arter lever delar av sina livscykler vid stranden, och kan därmed drabbas hårt när stränderna byggs 
igen. 1 050 av landets för närvarande 3 653 rödlistade, dvs. hotade och missgynnade, arter är knutna 
till strand- eller vattenmiljöer. 
 
Många strandtyper är rika miljöer med gott om föda. De är viktiga för flyttfåglar som behöver regel-
bunden påfyllning av sina depåer under sina långa flyttningar. Blir det alltför långt mellan lämpliga 
platser att söka föda på, ökar riskerna för en del fågelarter under dåligt väder. Flyttningen är utsatt nog 
som den är, och när fågelflockarna tvingas ner av en stormby gäller det att det finns mat att tillgå. 
 
Under ytan är den strandnära zonen en mycket viktig del av en rad fiskarters reproduktion. En rad 
ekonomiskt viktiga fiskar tillbringar sin första tid som yngel och småfisk på grunda mjukbottensmiljö-
er, till exempel piggvar och rödspätta. De vackra undervattensängarna av ålgräs är en skyddande miljö 
för bland annat torsk och havskantnålarna – en nordisk motsvarighet till sjöhästarna. Även klippsträn-
der kan vara rika undervattensmiljöer med hög artrikedom, där algarterna avlöser varandra med dju-
pet, från de gröna alger som lever nära ytan till västkustens djuplevande rödalger. 
 
Ovan land är stränderna oftast en näringsrik men krävande miljö för växterna, med is, svall och väx-
lande temperaturer. Utmed kusterna innebär saltets närvaro att många triviala arter hålls borta, till 
förmån för ovanligare arter.  
 
 

2.4 Klimatförändringarna – ett nytillkommet skäl till strandskyddet 
 
Den pågående globala uppvärmningen medför många förändringar, inte minst ökade risker för ras, 
erosion och översvämningar i kustnära miljöer. Byggnader och anläggningar nära havet, större sjöar 
och vattendrag kommer i att i allt högre utsträckning att drabbas. Kostnaderna för att klimatsäkra sam-
hället – i vissa fall hela städer – är mycket höga. Sverige står tack vare strandskyddet bättre rustat än 
de flesta andra länder. Vi har oftast byggt en bit upp från stränderna, vilket kommer att spara landet 
mångmiljardbelopp. 
 
Klimathotet innebär att strandskyddet borde utvidgas. Idag gäller strandskyddet 100 meter (upp till 
300 meter i vissa fall) horisontellt. Med tanke på riskerna som förknippas med strandnära byggande 
borde ett vertikalt strandskydd utredas för att skydda mot förväntade översvämningar och kraftiga vä-
derförändringar.  
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Strandskyddet enligt  
miljöbalken 7 kap. 16 § 
 
Inom strandskyddsområde får inte 
1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader ändras så att de kan 
tillgodose ett väsentligen annat än-
damål än de tidigare har använts till, 
3. grävningsarbeten eller andra förbe-
redelsearbeten utföras för bebyggelse 
som avses i 1 och 2, 
4. andra anläggningar eller anord-
ningar utföras som hindrar eller avhål-
ler allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle ha fått 
färdas fritt eller som väsentligen för-
sämrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter, eller 
5. andra åtgärder vidtas som väsentli-
gen försämrar livsvillkoren för djur- 
och växtarter. 
 

3. Strandskyddet skulle garantera allemansrätten. Vad hände? 
 
 
 
Trots att lagstiftningen som huvudregel förbjuder mycket byggande på och utanför stränder har strand-
skyddet i praktiken försvagats med åren. Avsikten är att stränderna som huvudregel ska fredas från de 
flesta ingrepp. Skyddet får upphävas av en länsstyrelse endast om ett strandområde uppenbart saknar 
betydelse för strandskyddets syften eller om det vid detaljplanläggning finns särskilda skäl. I de en-
skilda fallen ska undantag, s.k. dispens, från strandskyddet endast ges vid särskilda skäl, till exempel 
om det direkt berörda området redan är exploaterat. Riksdagen har uttryckligen beslutat att myndighe-
terna ska vara restriktiva med dispenserna. Men med tiden har strandskyddsdispenserna blivit allt fler, 
allt sämre motiverade och i allt högre grad diskutabla ur juridisk synvinkel.  
 
I det här avsnittet försöker vi förklara vad det är som egentligen hänt med strandskyddet, eftersom det 
är en viktig sak när man sedan diskuterar hur man ska komma 
tillrätta med problemen.  
 
 

3.1 Dagens strandskyddsregler följs inte  
 
I debatten framställs ofta strandskyddsreglerna som krångliga 
och svåra att tillämpa för kommunerna. I själva verket är de 
förhållandevis enkla och tydliga. Kärnan i strandskyddet är ett 
förbud mot att bygga de 100 meterna närmast strandlinjen. 
Tanken är att just området närmast bränningszonen är så 
värdefullt att det ska sparas. Det är alltså bara stranden och 
vattnet strax utanför stranden som fredas, hundra meter inåt land 
och hundra meter ut i vattnet.  
 
Inom detta så kallade strandskyddsområde får man alltså inte 
uppföra nya byggnader eller anlägga vägar och annat som 
avhåller allmänheten från att beträda strandområdet eller 
försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Man får inte heller 
ändra på de byggnader som finns, så att de skapar en hemfridszon 
och inskränker allemansrätten – till exempel genom att bygga om 
en fiskebod till en sommarstuga. 
 



12 
 
 

 
 
Strandskyddet innebär ett generellt förbud mot nya byggnader, anläggningar och annat som kan hindra 
friluftsliv och försämra livsvillkoren för djur och växter. Strandskyddet gäller inte ekonomibyggnader som 
behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket och renskötseln. 
 
 
Från förbudet att bygga vid stränder finns det emellertid generella undantag. Exempelvis gäller inte 
strandskyddet ekonomibyggnader, som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln, 
eller verksamheter som fått tillstånd eller fått tillåtlighet av regeringen. Därutöver finns, som nämnts, 
möjlighet att ge dispens om det finns ”särskilda skäl”. 
 
Det är just de ”särskilda skälen” som blivit den svagaste punkten i tillämpningen av lagstiftningen. 
Om det finns särskilda skäl till att bygga inom strandskyddsområdet, kan länsstyrelsen eller, efter sär-
skilt förordnande, kommunen medge dispens. Särskilda skäl kan (men behöver inte) vara följande: 
 

• Redan ianspråktagen mark, som till exempel har förstörts av industrier för länge sedan. 
• Områden som skurits av genom vägbyggen och annat, så att de ändå inte är tillgängliga. 
• Ersättningsbyggnader där det för inte så länge sedan legat ett hus som rasat, eller liknande. 
• Försvarsanläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet. 
• Komplementbyggnader som inte byggs alltför långt bort från huvudbyggnaden.  
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En avvägning mot enskilda intressen måste också göras, strandskyddet får inte inskränka markägares 
rättigheter mer än vad som är nödvändigt. I motiven till lagstiftningen betonas emellertid att de all-
männa intressen som ligger bakom strandskyddet i de flesta fall tar över.6 
 
Dessa regler är inte särskilt problematiska jämfört med mycket annat i den rikhaltiga juridik som 
kringgärdar användningen av mark och vatten. Som synes finns det många skäl att få dispens, och reg-
lerna fungerar väl så länge de används klokt och lojalt med strandskyddets syften. Vidsträckta strand-
områden har sparats tack vare strandskyddet. Problemet är framförallt att dispenserna blivit allt fler –
 och att reglerna många gånger inte följs. 
 
 

 
 
Vanliga grunder för dispens idag, det vill säga omständigheter som kan räknas som ”särskilda skäl” m.m. 
 
 
 

3.2 Kommunernas misslyckande: dispenser i tusental 
 
Att strandskyddsreglerna inte följs har givit rubriker i pressen under en lång rad år. Oftast är det sär-
skilt spektakulära fall som uppmärksammats. Vissa kommuner har på mer eller mindre goda grunder 
utmålats som mindre nogräknade i utfärdandet av dispenser. Men vad som varit särskilt allvarligt är att 
dispensgivningen generellt eskalerat i många kommuner i skuggan av de få fall som skapat rubriker. 
                                                
6 Se prop. 1997/98:45 (Miljöbalk), del 1 s. 316 f. och del 2–3 s. 88–91 samt s. 96–98.  
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Inom Naturskyddsföreningen gjorde kretsar och länsförbund gällande att en strandskyddsröta började 
sprida sig redan i mitten på 80-talet. 
 
År 2002 genomförde Naturvårdsverket en grundlig undersökning, och detaljgranskade ett stort antal 
strandskyddsärenden7. Verket fann att det i alarmerande många fall rörde sig om felaktiga beslut. En-
ligt rapporten visar statistiken att det rentav är vanligare att bygga i strandskyddade områden än strax 
utanför. 
 
Enligt undersökningen var det bara 32 procent av de granskade besluten som var välgrundade. Övriga 
beslut var antingen oriktiga enligt gällande bestämmelser eller så ofullständigt motiverade att det av 
beslutsskälen inte gick att bedöma om besluten var lagliga. Särskilt påtagliga var bristerna när det 
gällde det utökade syftet ”djur- och växtlivet”. Endast 1/3 av kommunerna hade tillräcklig biologisk 
kompetens för att bedöma naturvärdena i strandområdena. 
 
Aktuell statistik visar att antalet dispenser ökat, från cirka 3 000 dispenser landet över i början av 
2000-talet till närmare 5 000 under 2007. Det rimmar väldigt illa med lagstiftarens intentioner att dis-
penser ska ges mycket restriktivt. 
 
Enligt lagstiftningen är det länsstyrelsen som har beslutanderätten när det gäller dispenser från och 
upphävande av strandskyddet. Länsstyrelserna kan emellertid delegera befogenheten att ge dispen-
ser till kommuner, vilket också är den vanligaste ordningen. Av landets 289 kommuner hade vid 
tiden för Naturvårdsverkets kartläggning 243 fått ta över dispensprövningen från länsstyrelserna.  
 
Länsstyrelserna har makten att dra tillbaka rätten att utfärda dispenser, vilket inte kan uteslutas ha haft 
en återhållande verkan på de många kommuner som anförtrotts dispensrätt. Av mängden felaktiga be-
slut förefaller det emellertid som om kommunerna inte nämnvärt brytt sig om återkallelserätten, som 
nästan aldrig utnyttjats. Enligt Naturvårdsverkets undersökning var bara ett fall känt då en länsstyrelse 
återkallat dispensrätten. Sedan dess har det oss veterligt endast tillkommit ytterligare ett fall, när läns-
styrelsen i februari 2007 beslutade att återkalla Värnamo kommuns dispensrättigheter.8 
 
Att dispensrätten inte återkallats i fler fall är anmärkningsvärt, särskilt med beaktande av att ett fåtal 
kommuner står för en förhållandevis stor andel av de meddelade dispenserna.  
 
 

3.3 Vad gick fel i den kommunala prövningen av strandskyddsdispenser? 
 
Det diskuteras en del om vad som orsakat den kraftiga urspårningen av dispensgivningen. I den pro-
memoria från miljödepartementet som ligger till grund för arbetet med en strandskyddsproposition9 
anges tre orsaker: oklara regler, bristande legitimitet och brister i myndighetsutövningen. 
 
I en bemärkelse är naturligtvis gällande regler oklara; det räcker inte med att läsa lagtexten för att 
kunna avgöra om en dispens ska kunna medges i ett enskilt ärende.  En tjänsteman måste läsa i miljö-
balkspropositionen eller någon lagkommentar eller Naturvårdsverkets handledning för att kunna göra 
en korrekt bedömning. Detta är emellertid långt ifrån något ovanligt; många av kommunens myndig-
hetsutövande uppgifter vilar på lagstiftning som är bra mycket mer komplex än strandskyddsreglerna. 

                                                
7 Naturvårdsverket. 2002. Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna. Rapport 5185. Stockholm: Na-
turvårdsverket. 
8 Beslut, Länsstyrelsen i Jönköpings län 2007-02-07. Regeringen fastställde beslutet våren 2008. 
9 Miljödepartementet. 2008. Strandskyddet – en värdefull miljö. Ds 2008:21. Stockholm: Allmänna förlaget. 
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Reglerna kring upphandling, behandling av personuppgifter, miljöbalkstillsyn och kommunal kompe-
tens tillhör till exempel betydligt mer svårbemästrade juridiska områden i kommunens vardag. Oklara 
regler håller inte som argument. 
 
Att bristande legitimitet skulle vara en orsak till strandskyddsreglernas bristande genomslag kan säkert 
stämma – om än i synnerligen begränsade kretsar. Det finns onekligen en stark vilja uttryckt från 
många kommunledningar att de anser att strandskyddet borde ses som en uteslutande kommunal ange-
lägenhet. Naturskyddsföreningens opinionsundersökning (refererad ovan) visar emellertid att allmän-
hetens stöd för strandskyddet är mycket stort. Det tycks alltså vara så att strandskyddets legitimitet är 
stark hos flertalet, men svag hos vissa tongivande politiker och kommunala tjänstemän. Om det är på 
det viset kanske inte lösningen nödvändigtvis bör vara att omfattande ändra lagstiftningen. 
 
Den tredje orsaken till problemen som nämns i regeringens promemoria var brister i tillsyn och pröv-
ning. Det finns starkt stöd för denna synpunkt. Att kommunernas prövning av ansökningar om dispens 
från strandskyddet oftast brister har tydligt dokumenterats i den nämnda utvärderingen från Natur-
vårdsverket. Rapporten pekar även på att resurserna på länsstyrelserna att utöva tillsyn över kommu-
nernas dispensgivning överlag är otillräckliga, liksom Naturvårdsverkets egna resurser. Att Natur-
vårdsverket endast förmår att överklaga bara någon procent av strandskyddsdispenserna trots att ver-
kets egna undersökningar visar att bortemot tre fjärdedelar av alla beslut är olagliga eller behäftade 
med brister talar sitt tydliga språk. Detsamma gör uppgiften om att länsstyrelserna bara i ett fåtal fall – 
kanske så få som två – återkallat delegerad dispensrätt från kommuner.  
 
 

3.4 Slutsatser  
 
Utan tvivel finns det fog för regeringens slutsats att det finns brister på samtliga nivåer av myndig-
hetsutövning och tillsyn när det gäller strandskyddet. Mindre vikt bör läggas på de två andra förklar-
ingarna, oklara regler och bristande legitimitet. De är snarare välvilliga omskrivningar av att det finns 
beslutsfattare som inte vill läsa enkla regler och än mindre följa dem. 
 
Vårt intryck är att det finns andra bakomliggande orsaker till bristerna. Vi vet att trycket på kommuna-
la tjänstemän och politiker från markägare och företag ofta är så hårt att det är svårt för kommuner att 
ta fullt ansvar för strandskyddet. När inflytelserika personer och företag i kommunerna vill ha dispens 
och de tillgängliga resurserna för kommunal utredning eller statlig övervakning samtidigt är små, blir 
följden att reglerna ofta kringgås, enligt vår erfarenhet.  
 
Andra orsaker är sannolikt den kommunala likställighetsprincipen, som gör det svårt att neka strand-
skyddsdispens om grannen fått bygga – vilket gör att ett olyckligt beslut lätt får dominoeffekt. Rättvisa 
mellan grannar är emellertid inte ett sådant särskilt skäl som får läggas till grund för en dispens. 
 
En tredje orsak till strandskyddsrötan är dokumenterat bristfälliga kunskaper bland nämndpolitiker och 
handläggare om strändernas stora värden för ekologi, rekreation och turism, och frånvaron av en sam-
lad bild över hur deras kommun påverkas på lång sikt av frikostiga dispenser. 
 
Detta till trots har vi förståelse för att det finns situationer när strandskyddet kan anses vara alltför 
strängt och undantagsmöjligheterna i lagstiftningen för snäva. Vi menar därför att lättnader i strand-
skyddet bör medges, men endast när det är förenligt med strandskyddets syften och då under vissa väl 
klargjorda villkor. 
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För att åstadkomma förbättringar måste dessa frågor hanteras, men det gör enligt vår mening inte mil-
jödepartementets lagförslag, som det presenteras i ”Stranden – en värdefull miljö”. Vi har därför ut-
vecklat ett alternativt förslag (se avsnitt 5). 
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4. Departementets förslag (Ds 2008:21) 
 
De största ändringar som föreslås i departementets skrivelse är följande: 
 

1. Kommunerna ska få ge dispenser, alltså undantag i enskilda fall. 
2. Det ska bli lättare att få dispens i s.k. områden för landsbygdsutveckling. 
3. Det ska – hävdar departementet – bli svårare att få dispens i övriga områden. 
4. Länsstyrelserna ska kunna granska och överpröva alla kommunala dispenser. 

 

 
 
Nya regler enligt regeringens förslag ”Stranden – en värdefull miljö”. En viktig förändring är att kommu-
nerna får en självständig rätt att utfärda dispenser. Idag kan länsstyrelserna dra in dispensrätten från 
kommuner som missköter sig. Det kommer inte att bli möjligt om regeringens förslag går igenom.  
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5. Vår syn på förslagen 
 

5.1 Allmänt 
 
Vi instämmer i att strandskyddet behöver differentieras inom landet och har därmed samma utgångs-
punkt som departementet. Vi anser dock att lättnaderna i områden för landsbygdsutveckling går för 
långt, och vi är av den bestämda uppfattningen att departementets förslag inte är tillräckligt för att 
åstadkomma den avsedda åtstramningen i övriga landet. Det är en mycket stor risk att exploateringen 
av stränderna kommer att fortsätta och till och med eskalera i de områden som är särskilt skyddsvärda. 
 

5.2 Kommunernas dispensrätt 
 
Överföringen av dispensrätten till kommunerna är närmast formell, eftersom de flesta kommuner re-
dan har dispensrätt efter delegation från länsstyrelserna. Visserligen kan länsstyrelserna i dag ta tillba-
ka delegationen, om kommunen missbrukar dispensrätten, men det har länsstyrelserna utnyttjat bara i 
ett par fall. Det kunde därför tyckas att ändringen är betydelselös.  
 
Problemet är emellertid att kommunerna inte velat eller förmått tillämpa strandskyddsbestämmelserna 
på ett riktigt sätt. Kommunerna har helt enkelt inte stått emot trycket från olika byggnadsintressen. I 
Naturvårdsverkets undersökning anges att endast 32 procent av dispenserna framstår som lagligt grun-
dade. Kommunerna tycks inte ha missbrukat dispensrätten i glesbygder, där bestämmelserna har sämre 
legitimitet, utan främst i områden där tillgången till fria stränder är minst och därför viktigast. Depar-
tementet har i Ds 2008:21 inte ifrågasatt Naturvårdsverkets bedömning av hur kommunerna har 
misskött dispensgivningen. Den naturliga slutsatsen vore att ifrågasätta kommunernas dispensrätt, inte 
att förstärka den.   
 
Till detta kommer att strandskyddet inte är en rent kommunal angelägenhet. Attraktiva kustområden 
och insjöar besöks i mycket stor utsträckning av människor från en annan kommun. Så blir det natur-
ligtvis, eftersom kuster, sjöar och älvar inte finns överallt och eftersom klimatet är olika i olika delar 
av landet. Många stränder ligger i områden som i miljöbalken därför har klassats som områden av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Sådana områden skall förvaltas med alla svenskars, inte bara 
kommuninnevånarnas, intressen för ögonen.  
 
Vi anser därför att dispenser från strandskyddet åtminstone i områden som i 4 kap. 2–8 §§ miljöbal-
ken klassas som områden av riksintresse bara ska kunna ges av länsstyrelsen. Områdena har höga na-
tur- och kulturvärden, som av riksdagen ansetts ha stor betydelse för turismen och friluftslivet. Det 
handlar om den största delen av den svenska kusten, Öland och Gotland, Vänern och Vättern och en 
del andra sjöar och älvar samt fjällvärlden. Helst borde även områden som bedömts vara av riksintres-
se för naturvården och friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken också förbehållas länsstyrelsernas dis-
pensrätt. 
 
Även i områden av riksintresse bör kommunerna dock kunna bevilja dispens för komplement-
byggnader på tomtmark, förutsatt att det allemansrättsligt tillgängliga området inte minskar. Sådana 
dispenser får inte heller äventyra bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtlivet.  
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5.3 Lättnader i glesbygd 
 
Departementet föreslår att det införs en ny 7 kap. 18 d §, enligt vilken dispensmyndigheten vid sin 
prövning av om det finns särskilda skäl för att upphäva eller ge en dispens från strandskyddet särskilt 
ska beakta om ett strandnära läge för bostadsbebyggelse, verksamheter, anläggningar eller åtgärder bi-
drar till utvecklingen av landsbygden och (dvs. dessutom förutsatt att) upphävandet eller dispensen av-
ser ett område som  
 

1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning av en kommuns strandnära områden 

att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt i kommunen, även i och i närheten 
av tätorter, 

3. i ett kust- eller kustskärgårdsområde inte har mer än en liten inverkan på strandskyddets syf-
ten, och 

4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde någonstans från gränsen mot Norge till Forsmark, 
utmed Gotlands eller Ölands kust, på Östergarn eller Storsudret på Gotland, på Fårö eller i 
Ångermanland från Storfjärden vid Ångermanälvens mynning till Skogsudde. 

 
I den föreslagna nya paragrafens andra stycke föreskrivs att dispensmyndigheten i fråga om en- eller 
tvåbostadshus i ett område för landskapsutveckling får särskilt beakta – i stället för att ett strandnära 
läge bidrar till landskapsutvecklingen – om huset avses att uppföras i anslutning till en redan befintlig 
bebyggelse. 
 
Vi godtar att lagbestämmelserna ändras så att det blir lättare att få dispens från strandskyddet i gles-
bygd än i andra delar av landet. Vi tror dock inte att en bebyggelse, som samtidigt medför en försvårad 
tillgång till stränderna för kommuninvånarna i gemen, bidrar till glesbygdsutveckling. Det märks inte 
minst i olika kommuners marknadsföring. Där brukar framhållas att kommunen har stor tillgång till 
fria stränder, inte att det finns många hus vid stränderna som möjligen kan bli till salu i framtiden. Det 
gäller alltså som alltid vid strandskydd att ha ett långsiktigt perspektiv. Dispenserna bör därför i hu-
vudsak reserveras för anläggningar inom näringslivet som behöver eller har stor fördel av att ligga vid 
vatten, t.ex. kanotcentraler, campingplatser och andra anläggningar inom turistbranschen. 
 
I departementspromemorian undantas bara begränsade områden från de vidgade bestämmelserna om 
dispens på grund av s.k. landsbygdsutveckling. Många stränder i områden, som i miljöbalken klassats 
som områden av riksintresse, t.ex. Mälaren, Vänern och hela fjällvärlden, kan därför komma att explo-
ateras enligt de nya generösare reglerna. Det bör inte tillåtas. Dispens i områden som är av riksintresse 
skall kunna ges bara enligt de strängare regler som bör införas (se nedan). 
 
Kommunerna bör vara skyldiga att i översiktsplaner ange vilka områden som är aktuella för gles-
bygdsutveckling, så att det redan på det stadiet går att identifiera områden där dispenser inte skulle 
vara förenliga med strandskyddets syften. 
 
Departementets förslag (se författningskommentaren sid 168) om att det i områden för utveckling av 
landsbygden skall vara helt fritt fram att uppföra en- och tvåbostadshus i anslutning till en redan be-
fintlig bebyggelse (200 meter eller mer) måste ändras. Annars kan en successiv, total exploatering av 
stränderna komma att ske, där det redan finns ett hus. Enligt lagtexten innebär andra stycket i 18 d § 
att man ska bortse från orden ”om ett strandnära läge för bostadsbebyggelse, verksamheter, anlägg-
ningar eller åtgärder bidrar till utvecklingen av landsbygden” men inte från ”och upphävandet eller 
dispensen avser ett område som…[punkterna 1-4]”. Om man bortser från det första ledet har man 
emellertid eftergivit kravet på att huset etc. ska bidra till landsbygdsutveckling, vilket medför att när-
het till befintlig bebyggelse möjliggör strandskyddsdispens för en- och tvåbostadshus i hela landet. 
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5.4 Förstärkt skydd i övriga landet 
 
I den nuvarande dispensbestämmelsen i miljöbalken sägs att dispens ska kunna ges om det finns sär-
skilda skäl, förutsatt att förbudet är förenligt med strandskyddets syfte. Trots att bestämmelsens av-
sedda tillämpning är mycket ingående kommenterad i lagens förarbeten och trots att det där tydligt 
framhålls att dispens ska ges bara i undantagsfall, har tillämpningen blivit en annan.  
Departementet har därför i föreslagit i Ds 2008:21 att det skall införas en kompletterande lagbestäm-
melse (7 kap. 18 c §). Enligt den skall den som prövar om det finns särskilda skäl för dispens särskilt 
beakta ett antal uppräknade omständigheter. Dessa är  
 

1. om området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,  

2. om området genom mänsklig verksamhet redan är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen,  

3. om området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet,  
4. om området behövs för en utvidgning av en redan pågående verksamhet och som inte 

kan genomföras utanför området, eller  
5. om området behöver tas i anspråk för att tillgodose angelägna allmänna intressen som 

inte kan tillgodoses utanför området.  
 
Vi har ingen invändning mot att punkterna 1, 2 och 5 ofta motiverar en dispens. Punkten 3 är emeller-
tid alldeles för vidsträckt formulerad. Den kommer att läggas till grund för dispenser för bryggor och 
båthus, som minskar det allemansrättsligt tillgängliga området, i alldeles för stor omfattning. Även 
punkten 4 är vidsträckt och bör därför kvalificeras ytterligare. 
 
Det avgörande felet med den nya bestämmelsen är dock att den inte är ägnad att minska dispensgiv-
ningen, fastän detta är åsyftat. Bestämmelsen ger intrycket av att dispens alltid skall ges när någon av 
punkterna 1–5 är uppfylld; är det inte fallet ska som tidigare alla andra skäl för dispens kunna beaktas.  
 
Om man, som departementet säger sig vilja, önskar skärpa praxis måste det göras en helt annan mar-
kering. Det är inte vår uppgift att utforma lagtexten. Men vi kan nämna en möjlighet. Det skulle i en 
paragraf kunna anges att dispens ska kunna ges när punkterna 1, 2, (en inskränkt) 4 och 5 är uppfyll-
da, förutsatt att dispensen dessutom är förenlig med strandskyddets syften (se 7 kap. 26 §). Därefter 
skulle det i en annan paragraf kunna anges att dispens i övrigt kan ges bara när det finns synnerliga 
skäl. Även här måste dispensen självfallet vara förenlig med strandskyddets syften. Detta måste givet-
vis framgå av 26 § som måste kompletteras med en hänvisning till 18 c §. I motiven till den sistnämn-
da paragrafen måste det därefter inskärpas att dispenser i dessa övriga fall verkligen skall vara sällsyn-
ta. Det avgörande är om stranden är allemansrättsligt tillgänglig och i ett långsiktigt perspektiv har al-
lemansrättsligt intresse eller om en opåverkad strand behövs för att bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet. 
 

5.5 Granskning och överprövning 
 
Som en motvikt till överförandet av dispensrätten till kommunerna föreslås i departementspromemori-
an att länsstyrelserna ska granska och vid behov överpröva givna dispenser, även om ingen har över-
klagat dispensen. Detta är ett bra förslag som absolut bör genomföras.  
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Om det i realiteten skall bli någon granskning krävs det dock att länsstyrelserna får tillräckliga resur-
ser. Nu är länsstyrelsernas naturvårdsenheter så underbemannade att länsstyrelserna inte kan ta några 
initiativ i strandskyddssammanhang. Det behövs statliga medel både för höjning av framför allt de 
kommunala handläggarnas kompetens och för nya tjänster på länsstyrelserna. Åtminstone inlednings-
vis måste praktiskt taget alla kommunala dispenser granskas och sedan vid behov kunna överprövas. 
De aviserade ca 10 miljoner kr per år är otillräckliga. Inledningsvis torde det krävas minst 30 miljoner 
kr per år. 
 
Som ytterligare en garanti för att den av departementet avsedda skärpningen av praxis kommer till 
stånd bör Naturvårdsverket ha rätt att överklaga alla slags strandskyddsbeslut. 
 
Den föreslagna bestämmelsen att också föreningar som har till ändamål att tillvarata friluftsintressen 
skall ha överklaganderätt bör naturligtvis införas, eftersom friluftsintressen är ett huvudsyfte för 
strandskydd. Regeringen bör även se till att allmänhetens inflytande och överklaganderätt i övrigt upp-
fyller EU:s och Århuskonventionens krav. 
 
Vi anser att frilufts- och miljöorganisationerna inte bara genom talerätt utan även på andra sätt skulle 
kunna bidra positivt när det gäller strandskyddet i framtiden, till exempel genom att bidra med sak-
kunskap om lokala förhållanden under olika förberedande stadier. För att möjliggöra ett aktivt delta-
gande behövs särskilda resurser avsättas bland annat till utbildning. 
 

5.6 Övrigt 
 
I en föreslagen bestämmelse (7 kap. 18 e § miljöbalken) föreskrivs att ett beslut om att upphäva eller 
att ge dispens från strandskyddet inte ska omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen 
och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livs-
villkor för djur- och växtlivet. För att bestämmelsen skall nå sitt syfte krävs – när den som fått dispen-
sen även äger strandremsan – att det undantagna området är så djupt att det garanterar att den som vis-
tas där inte inkräktar på husägarens hemfrid (se 4 kap. 6 § brottsbalken) och att allmänheten säkert 
uppfattar läget så. Att en remsa på t.ex. 30 m nedanför ett synligt hus undantagits från bebyggelse ger 
allmänheten ingen rätt att vistas på remsan eller att där lägga till med båt. 
 
Strandskydd som sträcker sig mer än 100 m inåt land bör inte upphävas förrän områdena har invente-
rats. Den i Ds föreslagna ordningen – att först upphäva alla sådana strandskydd och sedan eventuellt 
återinföra dem – är bakvänd. 
 
Särskilt i ljuset av pågående klimatförändringar bör frågan om ett vertikalt strandskydd utredas.  
 
Vi är inte övertygade om att ett upphävande av förbudet i 7 kap. 16 § 2 mot att ändra byggnader så att 
de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare använts till är lämpligt. Den bestäm-
melsen är förmodligen mer lättillämpad än den föreslagna nya bestämmelsen (15 § första stycket 1) att 
ändringen är förbjuden bara om den hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där 
den annars skulle ha fått färdas fritt, låt vara att den föreslagna ändringen är helt i linje med strand-
skyddets syfte. 
 
 


