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Sammanfattning 
 

Strandskyddets syfte när det infördes 1950 som en provisorisk lag, avsåg från början att 

”trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv”. År 1953 blev den lagen 

permanent och har fått vissa ändringar under årens lopp. Den stora förändringen skedde 

1975 då ett generellt strandskydd på 100 meter infördes. 1994 tillkom ett till syfte med 

lagen som innebar att även ”bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 

växtlivet”. För att t.ex. få uppföra en byggnad eller att utföra markarbeten inom ett 

område med gällande strandskydd, så måste ett beslut om dispens från strandskyddet 

medges. Åtgärden som föranledde en dispensansökan, var nu tvunget att motiveras med 

ett ”särskilt skäl”. Från början var det Länsstyrelsen som utfärdade dispenserna, men 

sedan 1997 har kommunerna i länet fått den rätten på delegation. Problemet med 

beviljande av dispenser tycks bestå i att lagen kan tolkas på olika sätt och att 

kommunerna bedömer särskilda skäl olika. Med vårt arbete som bestod av frågeenkäter 

till alla kommuner i länet, tre utvalda kommuner (Gävle, Sandviken och Söderhamn) för 

intervjuer samt granskning av redan beviljade dispenser i dessa mellan 2002 och 2006, 

var avsikten att kontrollera om det förekom brister i handläggningen av dispenser från 

strandskyddet. Detta för att påvisa betydelsen av en likartad bedömning och utformning, 

så att eventuella skillnader kan åtgärdas. Vårt arbete resulterade i att flera skillnader 

upptäcktes i såväl bedömningarna som beslutens innehåll. Något som bör tilläggas är att 

dessa tre kommuner har olika förutsättningar, två är kustkommuner och en är 

inlandskommun. Från Gävle kommun granskades 154 beslut, 62 från Sandvikens 

kommun, och från Söderhamns kommun granskades 218 beslut. Denna skillnad såg vi 

hade betydelse i resultaten då kustkommunerna hade fler beslut om dispenser, än 

inlandskommunen. Det resulterade i att kustkommunerna fick betydligt jämnare resultat i 

skapade diagram. Resultatet av vårt arbete bekräftade att det fanns skillnader i 

bedömningarna och utformningen av dispensbesluten. Denna företeelse bör ses över, så 

inte strandskyddets syften urholkas med tiden. Slutsatsen vi kunde dra vid en jämförelse 

mellan de olika kommunerna, var att Söderhamns kommun redovisade de utvalda 

parametrarna som vi valt utifrån Naturvårdsverkets rekommendationer om vad som skall 

ingå i ett dispensbeslut bäst. Detta resulterade i att de fick det jämnaste resultatet. 

Ytterligare en slutsats som vi kom fram till, var att handläggarna har stort inflytande på 

hur besluten fattas. 

 

Nyckelord: strandskydd, dispens, Gävleborgs län, 2007. 

 

 



 

 



Abstract 
 

The purpose concerning the protection of shores was introduced 1950 as a temporary 

legislation, were from the beginning only meant to “secure the general publics condition 

of an outdoor life”. In 1953 the legislation became permanent and have gone through 

some changes during the years. The main changes took place in 1975 when a general 

protection of shores was introduced for 100 meters from the shoreline. In 1994 a 

supplement was made with the purpose to “preserve good conditions for animal and 

plants on land and in water”. To have permit for e.g. build a house or to make some 

excavate in a specific area with shoreline protection, an permit to apply for exemption 

has to be made. The measure that causes an exemption had to be justified with a 

particular reason. From the beginning it was the county administrative board who issue a 

certificate, but since 1997 the municipalities of the county have been delegated. The 

problem with accordance of exemptions seems to cause a lot of ways to interpret the 

legislation and the municipalities seems to appraise in different ways. With our work that 

consist of questionnaire for all municipalities in the county, three chosen municipalities 

which are (Gävle, Sandviken och Söderhamn) for interviews and reviews of already 

accorded exemptions between 2002 and 2006, the intension was to check if there were 

any lack in the process with exemptions from the shoreline protection. All this just to 

prove the sense of an appraisal and design, so possible differences can be attended. Our 

work resulted in that many differences were discovered in as well as both appraisal and 

contents. Some facts that need to be add is that these three municipalities have different 

conditions, two are municipalities with coasts and one is a inland municipality. From 

Gävle municipality it was 154 decisions that were reviewed, from Sandviken 

municipality it was 62 decisions and for Söderhamn municipality it was 218 decisions. 

We saw that these differences had caused different results because the coast 

municipalities had more applications concern exemptions than the inland municipality. It 

appeared to be that the coast municipalities get’s a more even trend line in the diagram. 

The result of our work confirmed that there were differences in the judgement and design 

of the exemption decisions. These occurrences have to be looked at, so the purpose of the 

shoreline protection will not be undermined. The conclusion we made by comparing 

these different municipalities, was that Söderhamn municipality showed the parameters 

that we choose from the recommendations of The Swedish Environmental Protection 

Agency (EPA) best. It resulted in that they had the most even results. Further conclusions 

are that the handling officers have great influence on the decisions. 

Keywords: shoreline protection, exemption, Gävleborg county, 2007. 

 



 



Förord 
 

Efter tre års studier på Högskolan i Gävle med inriktning mot samhällsplanering, så valde 

vi att göra vårt examensarbete med att granska om kommunerna i Gävleborgs län 

bedömer och hanterar dispenser från strandskydd likvärdigt. Under arbetets gång med 

examensarbetet, så har frågetecknen och funderingarna varit många. Vi vill på detta sätt 

tacka våra handledare, då vi fått stor hjälp och uppbackning med vårt arbete. Vi vill ge en 

eloge till vår vetenskapliga handledare på högskolan i Gävle, Janne Margrethe Karlsson, 

för sitt engagemang och vilja att vi ska lyckas med denna avslutande del av studierna. Vi 

vill också tacka handledarna Maritha Hillbom och Hans Sandberg på Länsstyrelsen i 

Gävle, för all hjälp de bistått med.  

 

Vi tackar också vår examinator Bo Malmström på Högskolan i Gävle, bland annat för ditt 

positiva sätt att bemöta oss studenter samt för den hjälp vi fått. Sist men inte minst så 

tackar vi alla handläggare av strandskydd i Gävleborgs läns kommuner som gjort detta 

arbete möjligt för oss. Utan er hjälp när ni tog er tid för att fylla i frågeenkäten och ställa 

upp för intervju, så hade detta examensarbete inte gått att genomföra. 

 

Tack ! 
 

 

Gävle, 7 juni 2007. 

 

 

 

Anders Jonsson  Leif Östman 
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2 Inledning 

Önskemål om någon typ av strandområdesskydd har existerat sedan 1900-talets början. 

Från början var det främst forskare och vetenskapsmän som ville säkerställa en från 

allmänheten opåverkad naturmiljö för bland annat forskning av arter. Under 

industrialiseringens framfart uppstod större behov till rekreationsområden eftersom folk i 

stora skaror flyttade från landsbygd in till städerna. Stränderna blev då ett populärt 

område för det rörliga friluftslivet. I takt med att ekonomin växte köpte de välbärgade upp 

mark vid dessa stränder som de bebyggde med fritidshus. Långt ifrån alla hade denna 

möjlighet varav ett behov uppstod att säkerställa områden i tillräcklig mängd för 

allmänhetens friluftsliv. Konflikten mellan den privata äganderätten och allmänhetens 

tillgång till stränder var härefter ett faktum. Ett viktigt verktyg för allmänhetens 

tillgänglighet blev den uppdaterade allemansrätten, denna bestod av gamla sedvanor att 

var person har rätt att bland annat färdas över privat mark. Denna rättighet gällde dock 

inte på mark som ansågs som hemfridszoner.1  

 

För att behovet av allemansrättslig tillgänglig mark skulle säkerställas fann regeringen att 

en reglerande lag måste införas för byggnationer vid populära strandområden. Därav 

uppstod den första strandlagen 1950. Från denna tidpunkt till idag har utformningen av 

dessa bestämmelser ändrats ett antal gånger, dessa beskrivs mer detaljerat i avsnittet om 

historiken. Bestämmelserna ingår idag i Miljöbalkens sjunde kapitel om skyddande av 

områden. En större ändring värd att nämnas är att jämte bestämmelsernas syfte att 

säkerställa möjlighet till rekreation och rörligt friluftsliv för allmänheten infördes 1994 

ett tillägg. Innebörden av detta var att bestämmelserna även skulle syfta till att säkerställa 

goda livsvillkor för djur- och växtliv i strandområdet.2

 

En viktig aspekt är att strandskyddsbestämmelserna är en förbudslag, med vilket menas 

att ingen bebyggelse (vissa undantag finns dock) får ske utan tillstånd (dispens) inom 

angivet område. Lagen skall säkerställa att ingen onödig inskränkning sker av områden 

som är allemansrättsligt tillgängliga och/eller att djur- och växtlivet blir påverkat. En 

person kan därför aldrig åberopa strandskyddslagen för att få vistas i ett område, utan 

skall använda allemansrätten som rätt till nyttjande.3  

                                                      
1 Segrell, 1995 
2 Ibid 
3 Ibid 
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För att en exploatör skall ges möjlighet att få bebygga ett område som omfattas av 

strandskyddslagen krävs att denne söker och får dispens. Rätten att ge dispenser har i de 

flesta län delegerats från Länsstyrelsen till kommunerna. För att kunna ge dispens måste 

kommunerna påvisa att åtgärden inte påverkar bestämmelsernas syften negativt samt att 

särskilt skäl finns. 

 

Vad som anses vara ett särskilt skäl är inte lagstadgat utan är rekommendationer från 

Naturvårdsverket. Detta gör att det finns spelrum för tolkningar och bedömningar vid 

dispensprövningar. Lagen är i dagsläget (2007) generell vilket innebär att varje 

vattendrag berörs, oberoende av var i landet du befinner dig. Lagen tar ingen hänsyn till 

exploateringstryck eller tillgång till stränder. Betydelsen av detta är att många av 

glesbygdskommunerna med lågt bebyggelsetryck och många stränder, tycker att lagen är 

hindrande för den lokala utvecklingen och ifrågasätter utformningen av den nuvarande 

lagstiftningen. 

 

Det finns även önskemål om att skärpa lagstiftningen i hårt exploaterade områden såsom 

t.ex. Stockholms skärgård. Sedan början på 1990-talet har förslag om ett differentierat 

strandskydd där tanken att skyddsgraden skall anpassas till förutsättningarna på orten 

diskuterats. Hos regeringen ligger nu (2007) en departementsrapport från 

miljödepartementet som bland annat innehåller detta förslag till lagändring. Då 

regeringsskifte skett (2006) sedan förslaget lades fram har detta blivit vilande.  

 

Med denna presentation av rådande läge så kommer nästa stycke att redovisa syftet med 

examensarbetet. 

 

2.1 Syfte 

Som tidigare nämnts finns det ett visst spelrum för tolkningar vid bedömning av 

dispensansökningar. Detta innebär att olika dispensgivande myndigheter kan ha olika 

tolkningar om vad som är godkända skäl för bifallande av dispensansökan och vad som 

inte är det.  

 

Syftet med denna rapport kommer att bestå av att göra en utvärdering om hur 

dispensansökningar från strandskyddet bedöms av kommunerna i Gävleborgs län.  
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Med frågeenkäter till länets samtliga kommuner, samt med intervjuer och en genomgång 

av till Länsstyrelsen inkomna dispensbeslut för tre utvalda kommuner, kommer en 

översyn att ske. Översynen skall visa om det finns några skillnader mellan hur 

kommunerna bedömer dispensansökningar samt om det finns skillnader i den formella 

utformningen av dispensbeslut. 

 

2.2 Avgränsningar 

Avgränsningarna som gjorts i detta examensarbete är att det bara omfattar kommunerna i 

Gävleborgs län. Tyvärr så kan vi inte presentera Nordanstig och Ljusdals kommuners 

svar på enkätfrågorna, då de inte besvarade frågorna och skickade tillbaka svaren. Men 

för övrigt beträffande bakgrunddata och information som för alla de andra kommunerna 

är de representerade. 

 

Djupare studier och personliga intervjuer med representanter från tre kommuner har 

utförts, dessa är Gävle, Sandviken- och Söderhamns kommun. Valet av dessa kommuner 

gjordes i samråd med personal från Länsstyrelsen i Gävle. Denna fördjupning gjordes för 

att få en djupare inblick i strandskyddet och dess tillämpning från kommuner med skilda 

förutsättningar i länet. Med dessa tre kommuner som är två kustkommuner och en 

inlandskommun, finns både inland med insjöar och vattendrag, samt fastlandskust 

representerade. 

 

När examensarbetet skulle genomföras så valde vi att enbart inrikta oss på kommunernas 

hantering vid beslut om dispens från strandskydd. Vi valde att, inte studera och redovisa 

frågor angående fastighetsrättsliga aspekter i form av bygglov m.m. som kan påverka 

dispensbesluten. Arbetet innehåller inte heller någon översyn av tillämpning och formalia 

vid beslut om upphävande av strandskyddet i detaljplanering. 

  

Avgränsningar gjordes i tid för att begränsa antalet dispenser, men ändå få ett så 

tillförlitligt och hanterbart material som möjligt. Vi valde att studera och jämföra 

dispensbeslut som sträcker sig 5 år bakåt i tiden, följaktligen från 2002 till 2006. 

 

Vid sammanställning och jämförelse mellan tagna dispensbeslut från de tre utvalda 

kommunerna så valde vi att kontrollera vilka av de parametrar, som enligt 

Naturvårdsverket bör finnas med i ett dispensbeslut. Av dessa olika parametrar så valdes 

7 stycken ut. 
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2.3 Definitioner 

Följande viktiga begrepp och definitioner används i rapporten. 

 

Strandskyddsområde  

I Naturvårdsverkets definition av strandskyddsområde går att utläsa: 

”område som enligt 15 § naturvårdslagen generellt omfattas av 

strandskydd liksom område för vilket strandskyddet i förekommande 

fall har utvidgats. Strandskyddet gäller i praktisk definition kusten, 

dubbeldragna vattendrag och sjöar angivna på topografiska kartan. 

Strandskyddet omfattar både landområde och vattenområde med dess 

undervattensmiljö. Strandskyddet syftar till att åt allmänheten trygga 

tillgången till platser för bad och friluftsliv samt att bevara goda 

livsvillkor för växt- och djurlivet genom att upprätthålla 

förutsättningarna för värdefulla naturmiljöer både på land och i 

vatten.”4

 

Generellt strandskydd 

Det är ett område som sträcker sig 100 meter såväl ut i vattnet som upp på land, från den 

tilltänkta strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.5

 

Utökat strandskydd 

Det generella strandskyddet kan utökas till maximalt 300 meter från strandlinjen vid 

behov, för att tillgodose något av strandskyddets syften. Det är regeringen eller den 

myndighet som regeringen utser, vanligtvis Länsstyrelsen som tar beslutet. Beslutet 

startar att gälla omedelbart, även om det överklagas.6

 

Differentierat strandskydd 

I motsats till ett generellt strandskydd, så skall ett differentierat strandskydd vara lämpat 

mot rådande omständigheter i området. Differentieringen sker på så sätt att geografiska 

områden utpekas där lättnad av strandskyddet kan ske.7  

 

                                                      
4 Naturvårdsverket, 1997 s. 7 
5 SFS 1998:808 7 kap 14 § 
6 Ibid 
7 Miljödepartementet B, 2005 
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Friluftsliv 

Friluftsliv definieras enligt Naturvårdsverket som en ”vistelse utomhus i natur- eller 

kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”8.

Friluftsliv kan exempelvis vara vandring, cykling, skidåkning, grillning, svampplockning, 

scouting, hajk, klättring, långfärdsskridskoåkning, orientering, paddling, camping, 

simning9. Det kan även omfatta flottfärder, dykning samt sportfiske10.  

 

Goda livsvillkor för djur- och växtriket 

Med strandskyddsområde menas de naturmiljöer som är beroende av och som utvecklas 

av vattenmiljöer eller med närhet till vatten, det kan även vara att dess livsmiljö är vatten. 

Strandskyddet är följaktligen ett skydd för djur- och växters livsmiljöer 11

 

Fastighet 

Ur Jordabalken går att utläsa ”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter.”12 En 

fastighet kan bestå av ett eller flera områden. Då avses områden som innefattar land 

och/eller vatten med tillhörande byggnader och fasta anordningar. Storleken på 

fastigheten och dess gränser redovisas i fastighetsregistret.13

 

Fastighetsregister 

Registret är uppbyggt av fem delar: allmänna delen, inskrivningsdelen, adressdelen, 

byggnadsdelen och taxeringsuppgiftsdelen. 

 

Den allmänna delen är ett officiellt register över hur Sverige är indelat i fastigheter och 

samfälligheter. I inskrivningsdelen finns lagfarts- och tomträttsuppgifter, där finns även 

uppgifter om inteckningar, rättighetsinskrivningar, anteckningar och uppgifter om äldre 

förhållanden. I adressdelen går det att utläsa uppgifter om belägenhetsadresser och viss 

tilläggsinformation till olika adresser. I byggnadsdelen finns uppgifter om byggnader som 

inrymmer bostäder, lokaler, industrier m.m. De olika uppgifterna redogör t.ex. 

byggnadernas läge samt även olika uppgifter från adressdelen och taxeringsuppgiftsdelen. 

                                                      
8 Naturvårdsverket C  
9 Wikipedia 
10 Naturvårdsverket, 1997 
11 Ibid 
12 SFS 1970:994 1 kap 1 § 
13 Naturvårdsverket, 1997 
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Den innehåller även olikas sorters tilläggsinformation. I taxeringsuppgiftsdelen finns 

taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader.14

 

Servitut 

Med servitut menas att en viss fastighet har rätt att nyttja en annan fastighet i något 

hänseende. Rätten kan t.ex. avse väg, utfart, tillgång till vattenbrunn och liknande.15

 

Bebyggelsepåverkan på stränder 

Andel strand som är bebyggda med bostäder (såväl permanent- som fritidsboende) eller 

verksamheter inom 100 meter från vattenlinjen. Ekonomibyggnader och liknande som 

används för lantbruksändamål ingår inte i beräkningen, så gör inte heller bryggor.16   

 

Byggnad 

Naturvårdsverket har följande definition på byggnad: 

”Begreppet byggnad har inte definierats i förarbeten till 

strandskyddsbestämmelserna. Utgångspunkt är följaktligen den 

rättspraxis som har utbildats vid prövningen av strandskyddsärenden 

och bygglovärenden. Enligt praxis anses som prövningspliktig 

byggnad, förutom boningshus, olika slags uthus, bodar, bad- och 

båthus, bastubyggnader, omklädningshytter, även garage och 

carportar, skjul, paviljonger och kiosker. Husbåt som används som 

bostad betraktas också som byggnad om den är permanent förankrad. 

Uppställning av husvagn eller husbåt längre tid än normal 

årssemesterperiod anses som sådana byggnadsåtgärder som fordrar 

dispens.”17

 

Huvudbyggnad 

Är den byggnad som utgör själva kärnbyggnaden för t.ex. boende eller den byggnad för 

en anläggning där den huvudsakliga verksamheten bedrivs.18

 

 

                                                      
14 Lantmäteriet A, 2007 
15 Lantmäteriet B, 2007 
16 Miljödepartementet B, 2005 
17 Naturvårdsverket, 1997 
18 Ibid 
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Helt ny byggnad 

Är en byggnad eller byggnadskonstruktion som uppförs helt fristående.19

 

Komplementbyggnad 

Är vanligtvis en mindre byggnad inom tomten som ligger i nära anslutning till 

huvudbyggnad, t.ex. friggebod eller carport.20

 

Tillbyggnad 

Är enligt Plan- och Bygglagen en åtgärd som ökar en byggnads volym oberoende i vilken 

riktning det sker, både horisontellt och vertikalt.21

 

Tomt 

Det är den zon runt en byggnad eller anläggning där inte allemansrätten är gällande.22

 

Tomtplatsbestämning 

Om dispens medges från strandskyddet skall det också tas beslut om hur stor del av 

området runt byggnader eller anläggning som får tas i anspråk som tomt eller användas på 

annat sätt för det avsedda ändamålet. Inom detta område upphör allemansrätten att gälla, 

förutsatt att byggnad eller anläggning kommer till stånd.23

 

Lucktomt 

Det är en mindre fastighet eller markområde som saknar huvudbyggnad och som ligger 

mellan mindre fastigheter eller markområden där huvudbyggnad finns.24

 

Anläggningar och anordningar 

I Naturvårdsverkets definiering av anläggningar och anordningar går att utläsa: 

”Som exempel på anläggningar och anordningar vilka omfattas av 

strandskyddsbestämmelserna kan nämnas vägar, stängsel/staket, 

vilthägn, häck, sportanläggning (ex.vis tennisplan och golfbana), 

anläggning för klubbverksamhet, trädgård, gräsmattor, uteplats, 

                                                      
19 Naturvårdsverket, 1997 
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Ibid 
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berså, lekplats, trappa, staket, flaggstång, upplag (ex.vis 

sprängstensupplag), hamn, båtmarina, pir, brygga, 

båtuppläggningsplats, boj och andra anordningar i vattnet, damm och 

viltvatten, våtmark för vattenrening (s.k. kvävefälla) samt industriella 

anläggningar (t.ex. kraftledningsstolpar, telemaster, vindkraftverk 

oavsett storlek, undervattenskablar, fiskodlingsanläggningar).”25

 

Mader 

Våtmarker längs sjöar och vattendrag. Detta är en typ av slåtteräng som var en viktig 

resurs för jordbruket historiskt sett.26

 

Expropriation 

När en fastighet som tillhör någon annan än staten tas i anspråk genom expropriation 

enligt lag med äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt. Även särskild rätt till en 

fastighet kan upphävas eller begränsas, om rättigheten gagnar någon annan än staten.27

 

Samfällighet 

Ett markområde som gemensamt tillhör flera olika fastigheter, dessa har en bestämd andel 

av samfälligheten. Denna andel följer fastigheten oberoende av om fastigheten byter 

ägare. Förändringar av samfälligheten kan endast utföras genom fastighetsbildning.28

 

Hemfridszon 

Om en tomt har bestämts, så menas att hela tomten är hemfridszon. Den kan även vara 

varierande i andra fall, då det är beroende på vilken typ av byggnad och vart på tomten 

den ligger.29 (T.ex. om en byggnad ligger intill tomtgränsen så kan marken utanför 

tomten uppfattas som privat, hemfridszonen uppfattas i dessa fall sträcka sig utanför 

tomtgränsen.) 

 

                                                      
25 Naturvårdsverket, 1997 
26 Länsstyrelsen, 2004 
27 SFS 1972:719 
28 Julstad, 2001 
29 Naturvårdsverket, 1997 
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2.4 Bakgrund 

Innan avsnitten som berör det faktiska arbetet (metod, resultat, diskussion) ligger 

information som ger en förtydligande bild hur lagen är uppbyggd och hur den uppstått, 

det vill säga bakgrunden. Även det nya lagförslaget som bl.a. innebär ett mer 

lägesanpassat strandskydd beskrivs.  

2.4.1 

                                                     

Historik 

Under 1900-talets första årtionden förändrades det svenska samhället radikalt genom 

urbanisering, folk flyttade i stora skaror från landsbygden in till städerna. Kraven på 

möjlighet till ett rörligt friluftsliv och tillgång till rekreationsområden ökade i samma takt 

som städerna växte. Den tilltagande bilismen hade även den inverkan då rörligheten 

mellan staden och omkringliggande grönområden ökade. På 1930-talet startade en debatt 

om ett socialt motiverat naturskydd.30  

 

Innebörden av tidigare synsätt på naturskydd var i första hand att skydda naturen från 

påverkan av människor och av all den nya teknik som var i antågande, ett 

vetenskapligt/kulturellt naturskydd mot människan. De svenska nationalparkerna (som för 

övrigt är de första i Europa) som bildades i den första naturskyddslagen 1909 är en 

produkt som har ursprung i detta vetenskapliga tänkande. Dessa parker etablerades i de 

flesta fall i fjällvärlden och åtkomligheten för allmänheten var relativt liten, syftet med 

skyddet av dessa var primärt för forskningsändamål.31  

Den nya sociala inriktningen innebar att naturen sågs som en resurs där människan gavs 

möjlighet till återhämtning och avkoppling, naturskyddet skulle verka inte bara för 

naturen i sig utan även för människan.32

 

År 1937 tillsattes en utredning (Fritidsutredningen) med uppgiften att ”verkställa 

utredning och avgiva förslag rörande underlättande och tryggande av möjligheterna för 

den icke jordägande befolkningen att idka friluftsliv m.m.”33 Deltagarna i utredningen 

bestod till större delen av anhängare till det sociala naturskyddet. I maj 1940 presenterade 

utredningen sin slutrapport. I utredningen förutspåddes den redan lössläppta 

fritidsbebyggelsen öka kraftigt i och med den allmänna välfärdsutvecklingen. För att 

 
30 Segrell, 1995 
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Fritidsutredningen, 1940 
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stävja detta samt trygga allmänhetens möjlighet till att utöva friluftsliv föreslog 

utredningen att speciella friluftsområden skulle utses.  

 

Riksallmänningar eller friluftsallmänningar är gamla benämningar på vissa av dessa 

föreslagna friluftsreservat. Placeringen var främst kring städer i södra och mellersta 

delarna av landet, i norra Sverige fann utredningen inte något behov. Marken som skulle 

ianspråktagas var främst statligt och kommunalt ägd, men även expropriation skulle 

möjliggöras. Utredningen gav även ett förslag på förändring av lagen där servitut skulle 

kunna användas för att få fri tillgång till privatägd mark för friluftsändamål. Markägaren 

skulle då förbinda sig till att inte nyttja marken på så vis att friluftslivet förhindrades eller 

försvårades, för detta skulle markägaren få ersättning. Begränsning i äganderätten skulle 

dock vara frivillig.34

 

För att tillgodose allmänhetens behov ansåg utredning att det inte räckte med dessa 

reservat. För att staten skulle anskaffa sig tillräckliga områden krävdes stora 

kapitalinsatser, vilket inte var genomförbart vid den tidpunkten. Arbetsgruppen började 

därför leta andra verktyg för att lösa problemet.35  

 

Allemansrätten hade tills nu varit en benämning på en rad sedvänjor som gjorde det 

möjligt att färdas över och tillfälligt uppehålla sig på annans mark. Dessa uppkom redan 

under medeltiden då folk på grund av den glesa befolkningen färdades över långa avstånd 

för att träffas. Det var en förutsättning att möjligheten fanns till att stanna och exempelvis 

göra upp eld, plocka svamp och övernatta på annans mark. 36 Genom att omtolka och 

anpassa de gamla sedvanorna till industrisamhällets rekreations- och friluftsaktiviteter 

(exempelvis att ge möjlighet till att vandra, tälta, bada) gjordes stora privatägda områden 

tillgängliga, även om ianspråktagandet skedde under vissa villkor. I och med den snabba 

acceptans av nya allemansrätten som skedde i början av 1940-talet hade förslaget om 

speciella friluftsområden spelat ut sin roll.37  

 

Men problemet med strandnära bebyggelser återstod. Utredningen ansåg att det 

okontrollerade byggandet längs med de attraktiva stränderna var ett mycket allvarligt hot 

mot det rörliga friluftslivet. I rapporten gavs därför ett lagförslag som benämndes 

                                                      
34 Segrell, 1995 
35 Ibid 
36 Naturvårdsverket B 
37 Segrell, 1995 

   11



strandlagen, innebörden av denna var ett generellt byggnadsförbud inom en skyddszon på 

land och vatten inom 500 meter från strandlinjen. Dessa bestämmelser skulle enbart 

beröra kusterna samt de fyra stora insjöarna. Förbudet ingrep även åtgärder som 

förhindrade eller försvårade det rörliga friluftslivet, exempelvis stängsel och inhägnader. 

Ingen ersättning för inskränkningar i äganderätten skulle utgå. Områden som ingick i 

stads, stom- eller byggnadsplaner (nuvarande detaljplaner) skulle inte beröras av 

bestämmelserna.38

 

Förslaget om strandskyddszoner är troligtvis inspirerade av liknande bestämmelser från 

framför allt Danmark och Tyskland. I ett danskt lagändringsförslag från 1937 ingick 

regler om förbud för byggnationer i en strandzon 100 meter från vattenlinjen.39 

Fritidsutredningens synpunkter sammanföll till stor del med det danska lagförslaget.  

I Tyskland hade vissa restriktioner angående byggnationer vid stränder införts redan 

1922, också i denna reglering var det 100 meter från normalvattenlinjen som var 

skyddszon.40

 

Efter kriget i slutet på 1940-talet lade justitiedepartementet fram en promemoria41, där 

utredningsgruppen angav oro för en förväntad explosion av byggnationer i form av 

fritidshus när ekonomin återhämtat sig. För att möta detta hot i tid krävdes en ny särskild 

lagstiftning. Departementet ansåg till och med frågan så viktig att beslut togs om 

införandet av en temporär lag under de två år utredningen av ny permanent lagstiftning 

gjordes. Den provisoriska lagen skulle därför gälla till och med 31 December 1952. 

Reglerande lagstiftning mot strandbebyggelse fanns i viss mån redan i 1947 års 

byggnadslag, men denna ansågs inte tillräcklig.42

 

I arbetet med promemorian hade departementets arbetsgrupp undersökt två alternativ för 

utformning av strandskydd. Det första alternativet var ett generellt strandskydd som 

skulle gälla alla stränder, men med möjlighet att ansöka om dispens. Det andra 

alternativet bestod av att länsstyrelserna själva fick utse speciella strandområden som 

skulle omfattas av strandskyddet. Arbetsgruppen förespråkade slutligen det senare 

alternativet då det första ansågs innebära onödig byråkrati i områden med lågt 

                                                      
38 Segrell, 1995 
39 Lagar och förordningar i Danmark, 1938 
40 Segrell, 1995 
41 Socialdepartementet, 1940 
42 Segrell, 1995 
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bebyggelsetryck. Åsikten av att alla strandavsnitt inte var användbara och således inte 

skyddsvärda vägdes in vid ställningstagandet.  

 

Förslaget påminde i stort om fritidsutredningens drygt tio år gamla förslag gälland bland 

annat avsaknaden av ersättningar. En skillnad var begränsningen av strandskyddsområdet 

som nu fastslogs till högst 300 meter från vattenlinjen (500 meter i fritidsutredningen). 

Den provisoriska strandlagen (SFS:1950:639) antogs av riksdagen, och trädde i kraft 19 

december 1950.43 Detta trots framförd kritik från högerpartierna som ansåg lagen vara 

”socialistiska strävanden”.44

 

Den permanenta strandlagen45 som ersatte den provisoriska från och med den 1 januari 

1953 var i stora delar densamma. Den stora skillnaden var att tillägg införts om 

ekonomisk ersättning till markägare som påverkats negativt av förbudsreglerna. Denna 

ändring gjorde att vissa av de borgerliga företrädarna ändrade åsikt, vilket gav en stor 

uppslutning runt införandet av den nya permanenta lagen i riksdagen.46   

   

År 1960 genomfördes en naturvårdsutredning med ändamålet att göra en översyn av 

lagstiftningen för naturskydd. I juni 1961 fick denna utredning också i uppdrag att se över 

strandlagen. Detta tillägg i uppdraget hade sitt ursprung i två motioner till riksdagen som 

ansåg att lagen var för generös med för många undantagsbestämmelser, exempelvis 

byggnader som användes för jord- och skogsbruk inte behövde dispens från 

strandskyddet.47

 

Utredningen kom dock fram till att lagtexten var fullgod och att problemet mer låg på 

tillämpningen hos Länsstyrelsen. Bland annat ansåg utredningen att Länsstyrelsen var för 

generösa med dispenser, för att slippa betala ersättning till markägare som drabbats 

negativt av bestämmelserna. Förslag gavs därför att stärka Länsstyrelsens ekonomiska 

resurser samt att en ny statlig myndighet, Statens naturvårdsverk inrättades för att stärka 

organisationen. Utredningen vävde även in stora delar av strandlagen i sitt förslag till ny 

                                                      
43 Segrell, 1995 
44 Ibid 
45 SFS 1952:382 
46 Segrell 1995 
47 Ibid 
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naturvårdslag, vilket gjorde att strandskyddsbestämmelserna från och med 1 januari 1965 

ingick i den nya naturvårdslagen (SFS 1964:822).48

 

I tidsspannet 1952 till 1994 har innehållet i strandskyddsbestämmelserna förändrats 

endast ett fåtal gånger. De stora förändringarna genomfördes åren 1972 och 1975. År 

1972 ändrades reglerna i naturvårdslagen så att möjligheten till ersättning togs bort för 

markägare som inte fritt kunde råda över sin mark på grund av 

strandskyddsbestämmelserna.  

 

År 1974 presenterade en kommitté från Jordbruksdepartementet en utredning med 

benämningen Naturvårdskommitténs betänkande. I denna slog kommittén fast att det 

dåvarande selektiva strandskyddet, inte var tillräckligt för att säkerställa allmänhetens 

krav på tillgång till rekreations- och friluftsområden. Som stöd för sitt antagande anförde 

kommittén bland annat att uppskattningsvis 400 000 fritidshus hade byggts sedan de 

första strandskyddsbestämmelserna trädde i kraft 1950. Merparten av dessa hade 

dessutom byggts i områden som även ansågs attraktiva för allmänheten, exempelvis vid 

fina sandstränder. Kommittén ansåg därför att det selektiva strandskyddet skulle skärpas 

till ett generellt skydd. Dispensmöjligheter och undantag för areella näringar som 

jordbruk, skogsbruk, fiske och renskötsel skulle dock kvarleva.49

 

Kommittén föreslog även att Länsstyrelsen skulle ha möjlighet att upphäva strandskyddet 

i områden som uppenbarligen ansågs sakna betydelse för friluftslivet.50 En annan 

lagändring som föreslogs var att även områden som berördes av planläggning skulle 

omfattas av strandskyddet. Om särskilda skäl fanns kunde emellertid Länsstyrelsen 

upphäva strandskyddet i dessa områden. Förslaget innebar även att Länsstyrelsen gavs 

möjlighet att delegera beslutsfattande angående dispenser från strandskydd till 

kommunerna, detta gällde dock inte allmänna vägar och försvarsanläggningar51. 

Lagändringen som i stora drag byggde på kommitténs betänkande, trädde i kraft 1 juli 

1975.52  

 

                                                      
48 Segrell 1995 
49 Jordbruksdepartementet, 1974 
50 Segrell, 1995 
51 Ingensand, 2002 
52 Naturvårdsverket, 1997 
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Syftet med de stramare reglerna gav effekt, enligt siffror om fritidshusutvecklingen i 

Sverige mellan 1957 och 1990 (figur 1), så stagnerade byggnationerna efter lagens 

införande.53
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Figur 1. Fritidshusutveckling i Sverige 1957-1990. 

Källor: Statliga utredningar, Lantmäteriet och SCB.

 

Under år 1987 tillkom Plan- och bygglagstiftningen, denna gav kommunerna större 

möjlighet att fatta beslut om planläggningen. Kommunerna var dock tvungna att följa 

strandskyddets restriktivitet. För att upphäva strandskyddet inom detaljplaneområden 

måste särskilda skäl föreligga.54  

     

Strandskyddet var än så länge enbart en socialt motiverad lag med syfte att ge 

allmänheten möjlighet till rekreation och friluftsliv. Under 1970- och 1980-talet växte 

dock intresset för ekologin och betydelsen av biologisk mångfald. Då strandområden 

ansågs ha en betydande inverkan på denna, gavs ännu en motivering för strandskydd. I en 

utredning som skulle klarlägga behovet av en ny miljöbalk föreslogs att strandskyddets 

syften skulle utökas med tillägget ”bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- 

och växtlivet”55. Denna ändring antogs av riksdagen och trädde i kraft 1 juli 1994. 

 

                                                      
53 Segrell, 1995 
54 Ibid 
55 SFS 1998:808  7 kap 13 § 
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Denna utformning av strandskyddet existerar än idag, men sedan 1 januari 1999 återfinns 

strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalkens 7 kap 13-18§. 

 

Strandskyddsbestämmelserna har sedan det generella skyddet infördes 1975, uppfattats 

som stel och att för lite hänsyn tas till områdesvariationer. Framförallt kommunerna i 

Norrland och glesbygdskommuner i Sveriges inland, har framställt yrkanden om en 

flexiblare lag som tar större hänsyn till bebyggelsetryck och mängden oexploaterade 

stränder. Ett exempel på detta kan läsas i en på Internet publicerad artikel56, där en 

representant från Sorseles byggnadskontor har synpunkter på att skärgårdskommuner 

oftare kringgår strandskyddet genom att detaljplanelägga områden. Glesbygdskommuner 

har inte samma ekonomiska möjligheter att detaljplanelägga områden och systemet blir 

därför väldigt orättvist.  

 

Dessa åsikter har fått en allt bredare förståelse hos kommuner och Länsstyrelsen runt om i 

landet. Men åsikter finns även att skyddet är för dåligt och bör skärpas i mer exploaterade 

områden, exempelvis Stockholms skärgård. Den socialdemokratiska regeringen initierade 

därför en utredning om strandskyddets framtida utformning under 2000-talets början. I 

april 2001 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att kartlägga tillämpningen av 

strandskyddsbestämmelserna och redovisa förutsättningar för eventuella lättnader 

respektive skärpningar av lagen. Rapporten från denna utredning presenterades och 

remitterades till 128 remissinstanser (Länsstyrelsen, kommuner, andra myndigheter och 

organisationer). Med Naturvårdsverkets rapport samt de inkomna remissyttrandena som 

grund, skapade en arbetsgrupp på Miljödepartementet år 2005 en departementsskrivelse 

som innehöll förslag på lagändringar.  Lagändringsförslaget ligger för närvarandet under 

behandling hos regeringen.57  

 

2.4.2 

                                                     

Strandskyddets syften 

Strandskyddets syften har delats in i två grupper som redovisas enligt följande ”trygga 

förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på land och i 

vatten för djur- och växtlivet” 58.  

 

Sedan bestämmelser om strandskydd tillkom så har syftet varit att 

 
56 Bygga och bo vid vatten, 2005 
57 Miljödepartementet B, 2005 
58 SFS 1998:808, 7 kap. 13 § 

16 



 ”förhindra att strändernas land- och vattenområdena exploateras 

eller att andra åtgärder eller ingrepp sker som leder till att 

stränderna blir otillgängliga eller att allmänheten på andra sätt hålls 

borta. Åtgärderna får heller inte kunna uppfattas som om det finns 

hinder för att vara på eller passera stranden”59 (figur 2). 

 

 
Figur 2.  Exempel på hårt exploaterad strandsträcka vid sjön Trösken vid Furuvik i Gävle 
kommun.
 

 

Första syftet gäller för friluftsliv och den lagstiftningen har funnits sedan bestämmelser 

om strandskydd kom till60. Där går att utläsa ”Sveriges stränder och skärgårdar utgör en 

naturtillgång av oskattbart värde för hela vårt folk. En ständigt ökad skara människor 

hämtar där nya krafter och vederkvickelse genom bad och friluftsliv…”61. 

 

Det sista syftet tillkom 1994 och innefattar att bevara goda livsvillkor på land och i vatten 

för djur- och växtlivet62. Motiven för detta syfte redovisas enligt följande ”Stränderna är 

särskilt värdefulla miljöer för djur och växter och ger utrymme för en rad olika 

livsmiljöer. Övergången mellan och tillgången till både land och vatten är betydelsefull 

                                                      
59 Naturvårdsverket, 1997 s.17   
60 Proposition 1993/94:229 
61 Proposition 1950:223 
62 Proposition 1993/94:229 
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för en rad olika livsmiljöer som många arter är beroende av. Den strandnära zonen är 

också för många arter värdefull bl.a. som skydd och för övervintring”.63

 

Vid bedömningen av hur en åtgärd som omfattas av strandskyddet skulle påverka dess 

syften, skall den beslutande myndigheten inte enbart beakta hur situationen ser ut i 

området vid tidpunkten för bedömningen, utan se saken i ett längre tidsperspektiv. Ett 

område som idag är oattraktivt för det rörliga friluftslivet, är kanske inte det om 100 år. I 

förarbetet till Miljöbalken kan följande utläsas: 

 

”Frågan om att bevara stränderna bör ses i ett långsiktigt perspektiv. Att ett område nu är 

av mindre intresse för något av strandskyddets syften behöver inte innebära att området 

kommer att vara ointressant i framtiden”.64   

  

Friluftsliv 

Syftet med det rörliga friluftslivet var att säkerställa allmänhetens tillgång till vistelse i 

skog, mark- och vattenområden för rekreation och naturupplevelser. "Strandskyddets 

syfte är att bevara den möjlighet att bada och idka friluftsliv inom strandområden som 

allmänheten har enligt allemansrätten."65

 
Goda livsvillkor för djur- och växtlivet 

År 1994 ändrades strandskyddet till att även skydda och värna om djur och växter samt 

deras naturliga livsmiljöer. Strandskyddets syfte är också att skydda den artrika miljö som 

stränderna utgör. Stora förutsättningar finns för många olika miljöer i övergången mellan 

land och vatten. Dessa miljöer kan vara förutsättningar för de livsvillkor många 

strandnära djur- och växtarter kräver.66  

 

Det finns några särskilt värdefulla miljöer som är specifika just för stränderna. Det kan 

vara flacka stränder där landhöjning pågår och som anses vara en särskilt viktig biotop. 

Men även låga stränder som ofta översvämmas, vilket ofta resulterar i en fuktig lövskog 

där vissa trädslag trivs väldigt bra anses vara viktiga. Trädslagen kan exempelvis vara 

glasbjörk, al, asp, sälg, och hägg. Andra värdefulla biotoper i strandnära områden är 

våtmarker av olika slag, som är viktiga för bl.a. olika fågel- och däggdjursarter samt 

                                                      
63 Naturvårdsverket, 1997 s.17 
64 Proposition 1997/98:45, sid.721  
65 Proposition 1974:166, sid.94 
66 Naturvårdsverket.A, 2002 
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groddjur. Det kan också vara sumpskogar som ger goda förutsättningar för ryggradslösa 

djur och kryptogamer. Strandängar och mader är en annan viktig miljö, de utgör viktiga 

häcknings- och uppehållsplatser för vadarfåglar. Dessa kan dessutom vara av särskild 

betydelse under flyttningen.67

 

Naturstränderna har också en viktig roll som biologiska filter. Istället för att transporteras 

ut till vattendrag, sjöar och hav, så kan näringsämnen som t.ex. kväve tas upp i biomassan 

istället. En annan viktig aspekt är att stränderna och dess olika miljöer kan fungera som 

korridorer och tillflyktsorter för flora och fauna. I och med att strandskyddet sträcker sig 

ut i vattnet, så är även bottnarna, vattenstranden och själva vattnet skyddad. Vissa bottnar 

kan vara särskilt värdefulla som barnkammare samt yngelplatser åt t.ex. fisk och 

mollusker m.m.68

 

Grunda strandområden är väldigt betydelsefulla och produktiva som uppväxtområden för 

t.ex. kräldjur, groddjur, insekter, andra ryggradslösa djur samt för fiskar. De är också 

viktiga för arter som senare kommer att tillbringa sitt liv på djupare vatten. 

Med tanke på detta så är det extra viktigt att bevara grunda områden (t.ex. mjukbottnar, 

ålgräsängar, musselbankar) som produktions- och uppväxtområden.69  

 

Något som strandskyddet även bidrar till är att kantzoner och korridorer bildas, dessa kan 

underlätta för olika arters spridning och överlevnad. Strandskyddet har också bidragit till 

att fler fritidsfiskare kan utnyttja det numera fria fisket längs kusterna och där 

tillgängligheten av stränderna har blivit alltmer betydelsefull för fritidsfisket.70

 

2.4.3 

                                                     

Gällande lag, ingår i Miljöbalken 7 kap  

Strandskyddsområde 

Idag råder ett generellt strandskydd på land- och vattenområden inom en 100 meters zon 

från strandlinjen vid normalt vattenstånd (strandskyddsområde). Detta gäller såväl kusten 

som insjöar och vattendrag. Området får av regeringen eller myndighet som utses av 

regeringen (oftast Länsstyrelsen) utvidgas till 300 meter om så behövs för att trygga 

 
67 Naturvårdsverket, 1997   
68 Ibid 
69 Ibid 
70 Ibid  
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lagens syften. 71 Samma myndighet kan även besluta att ett område som uppenbart saknar 

betydelse för att tillgodose lagens syften inte skall omfattas av strandskyddet. Även i 

områden som avses ingå i detaljplan eller omfattas av områdesbestämmelser kan 

strandskyddet tas bort, om det finns särskilda skäl. Om området upphör att ingå i plan 

eller områdesbestämmelser inträder åter strandskydd. 72

 

Förbud  

Inom strandskyddsområdet får inte73: 

• nya byggnader uppföras. 

• ombyggnation ske så att ändamålet med en byggnad väsentligt ändras, 

exempelvis båthus som görs om till bostadshus. Att fritidshus görs om till 

permanentboende är dock inte någon väsentlig ändring. Lagen gör ingen skillnad 

på dessa boendeformer.  

• förberedelsearbeten (så som grävningsarbeten) utföras för bebyggelse som 

beskrivs i de två punkterna ovanför.  

• anläggningar eller anordningar byggas som hindrar eller försvårar allmänhetens 

tillgänglighet till ett område som tidigare varit disponibelt, ej heller får dessa 

väsentligen försämra livsvillkoren för djur- och växtarter. 

 

Förbudet gäller inte: 

• Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som krävs för att bedriva 

näringsverksamhet (figur 3) i form av jordbruk, fiske, skogsbruk eller renskötsel. 

Men byggnaderna får under inga omständigheter användas som bostäder. 

• Speciella verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt MB 17 

kap 1,3 eller 4§. Exempel på dessa verksamheter är motortrafikleder, järnväg, 

massafabriker och pappersbruk. 

• Byggnader, anläggningar eller anordningar som skulle utgöra komplement till 

befintlig byggnad inom en befintlig tomtplats, omfattas inte av förbudet om de 

placeras längre bort från strandlinjen än huvudbyggnaden. Detta måste dock ha 

beslutats av regeringen eller av regeringen utnämnd myndighet. 74 

 

 

                                                      
71 SFS 1998:808  7 kap 14§ 
72 SFS 1998:808  7 kap 15§ 
73 SFS 1998:808  7 kap 16§ 
74 SFS 1998:808  7 kap 17§ 
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          Figur 3.  Båthus för fiskerinäringen vid Bönan, nordost om Gävle.  
 

 

Dispens 

Länsstyrelsen får meddela dispens från förbudsbestämmelserna om det finns särskilda 

skäl.75 Dock måste alltid syftet med skyddet tillgodoses för att medgivande skall kunna 

ske, inga åtgärder får alltså genomföras om de inverkar på allmänhetens möjlighet till 

rörligt friluftsliv eller försämrar livsvillkor för växt- och djurliv.76  

 

Delegering av beslutanderätt 

I förordningen om områdesskydd enligt Miljöbalken m.m. har Länsstyrelsen av 

regeringen befogats att besluta om utvidgning och lättnader från strandskyddet.77

 

Överklagan 

Enligt Miljöbalken har den som domen eller beslutet angår, rätt att överklaga ett beslut 

som gått den emot. Detta kan tolkas som att rätt till överklagan har den sökande som 

blivit nekad dispens samt sakägare som blivit negativt berörda av dispensgivande.78 Rätt 

att överklaga har enligt MB 16 kap 13§ även ideell förening vars syfte är att tillvarata 

naturskydds- och miljöintressen. Som exempel kan nämnas Naturskyddsföreningen.  

                                                      
75 SFS 1998:808 7 kap 16§ 
76 SFS 1998:808 7 kap 18§ 
77 SFS 1998:1252 11§ 
78 SFS 1998:808 16 kap 12§ 
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I förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. kan utläsas att även 

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen samt Fiskeriverket har rätt att 

överklaga frågor som avses i MB 7 kap. I denna förordning finns även bestämmelsen att 

alla dispensbeslut skall sändas till Naturvårdsverket.79 Har en kommun fattat 

dispensbeslut skall det även sändas till Länsstyrelsen.80

 

Efter att dispensbeslut fattats har den som det berör tre veckor på sig att lämna in en 

överklagan, annars vinner beslutet laga kraft. Enligt MB 19 kap 1§ så ska en eventuell 

överklagan, vid beslut som tagits av en kommun överklagas till Länsstyrelsen, eller vid 

beslut som fattats av Länsstyrelsen skall överklagan ske till miljödomstolen.81

   

Lagändringsförslag 

April 2001 gav regeringen i uppdrag åt Naturvårdsverket att kartlägga tillämpningen av 

strandskyddslagen samt utreda förutsättningar och konsekvenser av såväl skärpningar 

som lättnader i lagen.82 Med utredningen samt remissyttranden från bland annat 

länsstyrelser och kommuner som grund producerade miljödepartementet 2005 en 

departementsrapport med benämningen ”Ett förnyat strandskydd”83. I denna rapport kan 

utläsas att de föreslagna ändringarna rör i huvudsak miljöbalkens 7:e kap men även andra 

lagar och förordningar.  

 

Sedan utredningen lade fram sin rapport har regeringsskifte skett (2006) vilket innebär att 

utredningen blivit vilande. Vid telefonkontakt med departementssekreteraren vid 

Miljödepartementet framkom att tjänstemannasidan inte fått några indikationer på att den 

borgerliga regeringen antagit innehållet i rapporten eller på något sätt tagit ställning, 

departementssekreteraren kunde inte heller säga om denna rapport kommer att ligga till 

grund vid en eventuell ny lagändringsproposition. Vad som har sagts är att 

strandskyddsfrågan skall behandlas under mandatperioden men inte när eller hur.84  

 

Nedan följer en kort sammanfattning vad rapporten föreslår i skärpningar och lättnader av 

lagen. 

                                                      
79 SFS 1998:1252 28§ 
80 SFS 1998:1252 29§ 
81 SFS 1998:808 19 kap 1§ 
82 Naturvårdsverket.B 2002 
83 Miljödepartementet.B. 2005 
84 Ruona Burman, Miljödepartementet  
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Skärpningar  

Tillämpningen av lagen skall förbättras genom att strandskyddets syften förtydligas. 

Rapporten framhäver dock att problemen vid tillämpningen till stor del ligger utanför 

lagstiftningens ramar, det är därför angeläget att förbättra vägledning, utbildning, 

information och tillsynen kring tillämpningen för att få samstämmighet av 

bestämmelsernas innebörd.  

 

För att ge strandskyddsbestämmelserna större legitimitet vill departementet begränsa 

Länsstyrelsens möjlighet att delegera dispensbeslut till kommunerna inom speciellt 

skyddsvärda områden, exempelvis riksintresseområden och kusten. Länsstyrelserna skall 

även få möjligheter att överpröva kommunala dispensbeslut.85

 

Lättnader 

Lättnader skall främst ske genom att departementet anger villkor för hur ett differentierat 

strandskydd skall inrättas. Det differentierade strandskyddet skall ha en bestämd 

geografisk utbredning som styrs av tillgången på inlandsstränder samt vilken roll 

etableringar i vattennära läge har för lokal eller regional utveckling. Som exempel på 

lagändringsförslag kan nämnas: ”Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från 

bestämmelserna i 16§, om beslutet avser ett en- eller tvåbostadshus i anslutning till 

samlad bebyggelse i en kommun med god tillgång till inlandsstränder”86. 

 

I förslaget anges att Regeringen får besluta vilka områden som skall anses ha god tillgång 

till inlandsstränder, detta beslut skall ingå som bilaga till förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken mm. Utredningen föreslår att två kriterier skall användas 

som grund vid områdesbestämmande. Det första kriteriet är att bebyggelsepåverkan för 

inlandsstränder får vara maximalt 10 %, det andra kriteriet är att sträckan obebyggd 

inlandsstrand per invånare skall vara minst 50 meter. Havskusten och stränder längs 

havsöar ingår inte i beräkningarna för lättnaderna då dessa anses särskilt skyddsvärda. I 

förslaget anges vilka kommuner som skulle omfattas av lättnader grundat på statistik från 

2004-12-31. På de färglagda delarna av kartan i figur 4 visas berörda kommuner. För 

Gävleborgs län skulle innebörden vara att Ljusdals- och Ockelbo kommun omfattas av 

differentieringslättnader. 

 

                                                      
85 Miljödepartementet B, 2005 
86 Miljödepartementet B, 2005 sid. 16-17. 
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                             Figur 4.  Kommuner med god tillgång på inlandsstränder. 
 

Ytterligare lättnader föreslås för kompletteringsbyggnationer på redan ianspråktagen 

mark. I nuvarande lag kan regeringen eller myndighet som regeringen utser besluta om 

förbudet att uppföra byggnader inte gäller för komplementåtgärder som uppförs längre 

bort från strandlinjen än huvudbyggnaden. I förslaget ändras denna text till att omfatta 

alla komplementåtgärder som uppförs längre bort än 25 meter från strandlinjen så länge 

det sker inom ursprunglig tomtplats, är inte tomtplatsen bestämd får åtgärd ske högst 25 

meter från huvudbyggnad (figur 5).87

 

 

 

 

                                                      
87 Miljödepartementet B, 2005 
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> 25 meter

Åtgärd som inte omfattas av 
strandskyddsbestämmelser efter beslut av 
Länsstyrelsen enligt nuvarande lag. 
Komplementbyggnad placeras längre bort 
från stranden än huvudbyggnad. 

Åtgärd som inte omfattas av 
strandskyddsbestämmelser efter beslut 
av länsstyrelsen enligt nya lagförslaget. 
Komplementbyggnad placeras minst 25 
meter från strandlinjen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.  Exempel på uppförande av komplementbyggnader som inte kräver dispens. 

 

Lättnader föreslås även för upphävande av strandskyddet i detaljplaner och 

områdesbestämmelser. Detta möjliggörs genom att tydliggörande sker i lagtexten, när 

strandskyddet kan upphävas. Ett antal situationer för upphävande av strandskyddet anges 

i författningsförslaget. Exempelvis när ”åtgärden långsiktigt bidrar till lokal eller regional 

utveckling för en kommun med god tillgång på inlandsstränder”88 och detta intresse väger 

tyngre än strandskyddsintressena.89   

 

2.4.4 

                                                     

Dispenser samt upphävande av strandskydd 

För att uppföra byggnader och utföra olika typer av markarbeten inom strandskyddat 

område så krävs dispens. I Miljöbalken går det att utläsa följande om dispens från 

strandskydd: 

”Länsstyrelsen får meddela dispens från bestämmelserna i 16 § om det 

finns särskilda skäl. Om dispens meddelas, skall länsstyrelsen 

bestämma i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller 

annars användas för det avsedda ändamålet. Ett beslut om dispens 

upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte har 

 
88 Miljödepartementet B, 2005, sid. 12-13. 
89 Miljödepartementet B, 2005 
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påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då 

beslutet vann laga kraft.”90

 

Beslut om dispens från strandskyddet ges av normalt av Länsstyrelsen, men sedan 1997 

får Länsstyrelsen förordna att en kommun ska ha den befogenheten till beslut, men 

förordningen får inte avse byggande av försvarsanläggning eller allmän väg.91

 

Enligt vad som framgår av lagtexten så får dispens från strandskyddet endast ges när 

särskilda skäl finns samt när det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte92. 

Syftet med lagstiftarens restriktiva inställning mot att ge dispens från strandskyddet är att 

det inte bör upphävas för att gynna bebyggelseutveckling eller annan typ av 

exploatering.93  

 

Vid en prövning om strandskyddet kan upphävas så måste hänsyn tas till både land- och 

vattenområdets särskilda betydelse för det biologiska livet. Resultatet kan bli att 

strandskyddet behålls för vattenområdet samtidigt som det upphävs för landområdet. 

Det skall också tas hänsyn till framtidsutsikterna för friluftslivet och djur- och växtlivet i 

strandområdet vid prövningen94. Däremot kan upphävande av strandskyddet vara 

ändamålsenligt inom vissa områden, där det finns tydliga indikationer på att det ändå 

skulle existera särskilda skäl för dispens. Ett exempel på detta är om området redan är 

ianspråktaget och förutsättningarna för djur- och växtlivet är dåliga95. Nästa avsnitt 

förklarar mer ingående de kriterier Naturvårdsverket upptar som kan medföra särskilda 

skäl för dispens. 

 

2.4.5 

                                                     

Kriterier för särskilda skäl 

Enligt naturvårdsverkets rekommendationer skall särskilda skäl anges i dispensbeslutet. 

Även om särskilt skäl föreligger skall inte dispens ges om åtgärden får en oacceptabel 

påverkan på växt- och djurlivet. Vad är då särskilda skäl? Detta anges inte i lagtexten, 

men i förarbeten till Miljöbalken anges situationer som kan föranleda särskilda skäl, 

 
90 SFS 1998:808 7 kap 18 § 
91 SFS 1998:1252 12 § 
92 SFS 1998:808 7 kap 26 § 
93 Naturvårdsverket, 1997 
94 Ibid 
95 Ibid 
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dessa finns även redovisade av Naturvårdsverket och kan anses vara praxis vid prövning 

av dispens från strandskyddet96. Nedan följer de särskilda skäl som anges: 

 

Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark 

Med ianspråktagen mark menar Naturvårdsverket mark runt en enskild bostad eller 

anläggning som inte är allemansrättsligt tillgänglig. Oftast innebär detta en etablerad 

tomtplats eller en hemfridszon, d.v.s. mark som uppfattas som privat (figur 6). Utöver 

områden runt bostadshus är även industriområden och mark med näringsverksamheter 

som exempelvis campingplatser ianspråktagen mark. Byggnationer inom dessa områden 

anses ge särskilda skäl då marken redan är otillgänglig för allmänheten, men ändamålet 

med byggnaden eller anläggningen får inte innebära en väsentlig förändring för djur- och 

växtlivet i närheten.97

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Exempel vid sjön Trösken som visar hur mark kan uppfattas privat.
 

Uppförande av en komplementbyggnad i nära anslutning till huvudbyggnad 

Komplementbyggnad är en byggnad som inte kan användas självständigt för till 

exempelvis boende. För att särskilt skäl skall vara berättigat måste 

komplementbyggnaden placeras i nära anslutning till huvudbyggnad eller bilda en 

sammanhållen enhet tillsammans med huvudbyggnad och andra komplementbyggnader. 

Den privata marken (i det flesta fall tomtplatsen) får ej utvidgas i och med placeringen av 

den nya komplementbyggnaden. Komplementbyggnader som placeras på befintlig 

tomtplats men längre bort från stranden än huvudbyggnaden omfattas inte av 

strandskyddsbestämmelserna om Länsstyrelsen så bestämt.98

 

                                                      
96 Naturvårdsverket A 
97 Ibid 
98 Ibid 
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Uppförande av ersättningsbyggnad 

Ersättningsbyggnad innebär exempelvis att en nedbrunnen eller riven byggnad ersätts 

med en ny, som har samma ändamål. Om placeringen av den gamla byggnaden var 

olämplig kan en bättre plats eftersträvas för den nya byggnaden. Dispens bör sökas innan 

rivning sker. Om en väldigt förfallen byggnad skall renoveras räknas detta som 

nybyggnation d.v.s. inget särskilt skäl föreligger.99

 

Platsen är avskild från stranden. 

Om ett område är avskuret från stranden (figur 7) av en större väg, järnväg eller liknande, 

kan detta utgöra särskilt skäl då området på grund av avskärningen redan försvårar 

allmänhetens nyttjande av strandområdet för bad och friluftsliv.100

 

 

Strandsky

 

Befintlig avskär

 

Strandlinje 

ddsgräns 

mande väg 

Planerad byggnad  

 

 

 

 

 

 

 
  Figur 7. Exempel på avskild strand 
 

 

Lucktomt 

En lucktomt är ett obebyggt område mellan bebyggda tomter, storleken på hur stort detta 

område skall vara för att kallas lucktomt finns inte angivet. I vissa situationer är en 

befintlig lucktomt ett särskilt skäl för dispensgivande. En förutsättning för detta är att 

allmänhetens tillgänglighet till stranden i området är bättre säkerställd på annat sätt, 

exempelvis genom lämpligare terräng på tillgänglig mark i närheten. Däremot i de fall då 

lucktomten är en sista möjlighet för allmänheten att ta sig till strandområdet är det viktigt 

att behålla marken obebyggd. Särskilt skäl föreligger då inte.101

 

                                                      
99 Naturvårdsverket A 
100 Ibid 
101 Ibid 
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Anläggning avsedd för det rörliga friluftslivets behov, och som inte inskränker 

allmänhetens möjlighet att nyttja stranden. 

Anläggningar som förbättrar möjligheten till friluftsliv och rekreationsaktiviteter såsom 

allmänna bryggor, rastplatser, vindskydd, toalett- och avfallsanordningar kan vara ett 

särskilt skäl för dispens. Däremot anläggningar som begränsar allmänhetens tillgång till 

stranden, golfbanor och idrottsanläggningar mm. utgör inget underlag för särskilda 

skäl.102

 

Anläggningar som måste ligga vid vatten. 

Vissa anläggningar måste sett till sin karaktär ligga vid vatten. Detta kan vara båthamnar, 

båtbryggor, båthus, pirar mm. Att ansökan gäller en sådan anläggning innebär dock inte 

automatiskt att kravet på särskilda skäl är uppfyllt. Dessa anläggningar bör inte uppföras 

inom områden med stort rekreationsvärde eller om det väsentligen påverkar det befintliga 

djur- och växtlivet. Naturvårdsverkets rekommendationer framhäver även att 

samlokalisering av exempelvis bryggor och båthus är att föredra, detta för att så litet 

område som möjligt skall tas i anspråk.103

 

Försvarsanläggningar 

Försvarsanläggningar är ett prioriterat intresse i Miljöbalkens 

hushållningsbestämmelser104. Detta gör att bedömningen bör vara mindre restriktiv vid 

dispensprövning för försvarsanläggningar inom strandskyddsområden.105

 

2.4.6 

                                                     

Strandskyddet i Gävleborgs län 

Samtliga kommuner i Gävleborgs län har från Länsstyrelsen mottagit delegationer (1997) 

om befogenhet att pröva dispenser från strandskyddsbestämmelserna. Ett exempel på ett 

delegationsbeslut kan ses i bilaga 1. 

Från och med den 1:a september 1992 är komplementbyggnader som uppförs på befintlig 

tomtplats och längre bort från strandlinjen än huvudbyggnaden undantagna 

strandskyddsbestämmelserna, se kungörelse i bilaga 2.  

 

 
102 Naturvårdsverket A 
103 Ibid 
104 SFS 1998:808 3 kap 9§, 4 kap 1§ 
105 Naturvårdsverket A 

   29



Utökat strandskydd 

Utökat strandskydd på 300 meter råder längs hela kuststräckan, Dalälven samt Ingsjön. 

Utökat strandskydd på 200 meter råder vid sjöarna Storsjön, Viksjön, Högbackasjön, 

Norra och Södra Dellen. Även älven Ljusnan och Testeboån med tillhörande sjöar i 

samma vattensystem omfattas av ett utökat strandskydd på 200 meter.  

 

1 juli 2003 beslutade Länsstyrelsen i Gävleborgs län att upphäva det utökade 

strandskyddet vid Bottenhavskusten (figur 8). Länsstyrelsen ansåg att det generella 

strandskyddet på 100 meter var tillräckligt för att tillgodose strandskyddets syften, de 

platser som ansågs särskilt skyddsvärda i den berörda zonen var redan skyddade genom 

områden för riksintresse, naturreservat och Natura 2000-områden. Som grund för beslutet 

angavs att åtgärden skulle underlätta den regionala utvecklingen. 

 

                     Figur 8. Vy över Bottenhavskusten vid Ytter-Harnäs i Furuvik. 

 

Detta beslut överklagades av Naturvårdsverket till regeringen. Som skäl för 

överklagandet angav Naturvårdsverket att Länsstyrelsens utredning borde ha innehållit 

områdesinriktade analyser. Naturvårdsverket ansåg att det fanns belägg för att upphäva 

det utökade skyddet längs vissa sträckor, men att som i Länsstyrelsens fall beakta hela 

kustzonen som ett enda strandområde var inte godtagbart.106 Även regeringen ansåg att 

beslutet var taget på bristfälliga underlag och upphävde 20 januari 2005 Länsstyrelsens 

beslut.107

                                                      
106 Naturvårdsverket, 2003 
107 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2005 
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För att möjliggöra en överblick av skillnaderna mellan Gävleborgs läns kommuner och 

deras olika förutsättningar gällande geografiska lägen, arealer, befolkning och 

strandtillgångar följer en redovisning av lands- och kommundata. 

 

2.4.7 Lands- och kommunfakta 

Gävleborgs län består av de två landskapen Gästrikland och Hälsingland. I dessa 

landskap finns totalt 10 kommuner (figur 9). Centralorten för länet är Gävle. 

 
                                   Figur 9.  Översiktskarta över Gävleborg 
 

Folkmängd och orter 

Det totala antalet innevånare i Sverige 2005-12-31 var 9 047 752, varav 275 994 personer 

var folkbokförda i Gävleborg län108(tabell 1). Dessa utgör ca 3,1 % av hela rikets 

befolkning. Denna befolkning är utspridd i länets kommuner och dess orter (tabell 1) 

Bostadsorterna kategoriseras i tre olika klasser för befolkningen, de är: Utanför småort 

och tätort, I småort, och slutligen I tätort. 

 

Vad är småort respektive tätort? 

                                                      
108 SCB Folkmängd I hela riket, 2005 
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”I korthet definieras en småort som sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter 

mellan husen och 50 - 199 invånare”109, samt definitionen av tätort lyder ”I korthet 

definieras en tätort som en sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan 

husen och minst 200 invånare”.110  

 

För nedan kommande tabeller (1-5) har data och information hämtats från Statistiska 

centralbyrån (SCB). 
Tabell 1: Folkmängder i länets kommuner och dess orter, samt antal orter år 2005 

Kommun 

Utanför 
småort 

och 
tätort I småort I tätort Totalt

Antal 
småorter

Antal 
tätorter

       
Ockelbo 2 012 360 3 679 6 051 4 4
Hofors 1 663 640 7 894 10 197 6 2
Ovanåker 3 834 615 7 424 11 873 7 6
Nordanstig 3 906 1 342 4 599 9 847 17 8
Ljusdal 6 231 2 264 10 889 19 384 22 8
Gävle 4 058 2 539 85 608 92 205 27 19
Sandviken 4 213 1 084 31 393 36 690 12 11
Söderhamn 4 435 1 826 20 245 26 506 19 11
Bollnäs 6 583 2 190 17 464 26 237 23 8
Hudiksvall 9 119 2 675 25 210 37 004 29 9

 

Landareal 

Sverige har en total landareal på 410 335 km2, utav denna areal så upptar Gävleborgs län 

ca 18 200 km2, det motsvarar således ca 4,4 % av hela rikets landareal. Med beräkning av 

kommunernas storlek samt folkmängd redovisas arealen per person för de boende i 

kommunerna (tabell 2). 
Tabell 2: Kommuninvånare och storlek areal (km2)/person år 2005-12-31. 

Kommun Kvinnor Män Total 
befolkning

Areal 
km2

km2/    
person 

Ockelbo 2978 3073 6051 1070 0,17683
Hofors 5034 5163 10197 411 0,04031
Ovanåker 5871 6002 11873 1883 0,15860
Nordanstig 4858 4989 9847 1380 0,14014
Ljusdal 9629 9755 19384 5289 0,27285
Gävle 46728 45477 92205 1615 0,01752
Sandviken 18138 18552 36690 1167 0,03181
Söderhamn 13277 13229 26506 1065 0,04018
Bollnäs 13249 12988 26237 1821 0,06941
Hudiksvall 18677 18327 37004 2497 0,06748

                                                      
109 SCB A 2005 
110 SCB Tätorter, 2005 
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Länets totala areal uppgår till 18198 km2 och det totala antalet innevånare 2005-12-31 är 

275 994 personer.111  

 

Vattenareal 

Sveriges totalareal beträffande insjöar och vattendrag är 31 034 km2, varav Gävleborgs 

län har ca 1 556 km2 vilket motsvarar ungefär 5,0 %. Sveriges totala havsareal ut till 

territorialgränsen är 81 499 km2, varav Gävleborgs län upptar ca 5 394 km2 vilket 

motsvarar ungefär 6,6 %.112

 

Kust- och strandlängder 

Sveriges alla kuster, stränder längs vatten drag och insjöar som är bredare än 6 meter, har 

en sammanlagd längd av 385 000 km. Längderna är uppdelade i fastlandskust 11 500 km, 

stränder till insjöar och vattendrag 312 300 km, stränderna till öar i vattendrag och insjöar 

28 800 km, samt havsöarnas stränder som är 31 900 km.113 Stränderna till Sveriges alla 

vattendrag som är mellan 1 och 6 meter har en total längd av ca 412 000 km.114 Läggs 

dessa ihop med de sjöar och vattendrag som är minst 6 meter bred så blir det totalt ca 

797 000 km strand i hela riket. Detta motsvarar ungefär 19 ½ varv runt jordklotet. 

 

Jämförs Gävleborgs läns alla stränder (ca 38 937 km), med hela rikets stränder (ca 

797 000 km), så medför det att i Gävleborgs län finns ca 4,9 % av Sveriges stränder. 

Dessa är fördelade olika mellan länets kommuner (tabell 3).  
Tabell 3: Länets kommuner med dess strandlängd i km. 

Kommun 
Smala 
vattendrag 
1 – 6 m 

Insjöar och 
vattendrag 
större än 6m

Öar i 
insjö 

Öar i 
hav 

Kust på 
fastland 

Strand och 
kust totalt 

Ockelbo 1304,5 873 71 0 0 2248,5
Hofors 521,8 366 38 0 0 925,8
Ovanåker 1961 1608 110 0 0 3679
Nordanstig 1791,4 817 47 60 103 2818,4
Ljusdal 5879,6 4021 286 0 0 10186,6
Gävle 2265,8 1191 408 446 280 4590,8
Sandviken 1614 771 211 0 0 2596
Söderhamn 1300,8 873 70 359 232 2834,8
Bollnäs 2054,2 1333 90 0 0 3477,2
Hudiksvall 2955,7 1678 89 398 459 5579,7
   
Hela länet 21648,7 13531 1420 1263 1074 38936,7
Hela riket 411944,2 312262 28836 31925 11527 796494,2

                                                      
111 SCB Folkmängd – kommuner och kommungrupper, 2005 
112 SCB Land- och vattenarealer, 2000
113 SCB Kust och stränder i Sverige, 2002 
114 SCB Smala vattendrag, 2005 
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Nedan redovisas strandlängder i km för respektive kommun i Gävleborgs län, dessa är 

kategoriserade i sex grupper (figur 10).  
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Figur 10.  Stapeldiagram över strandlängd i länets kommuner. 
 

I Sverige finns det sammanlagt 88 kommuner som har havskust115 och 4 av dem finns 

representerade i Gävleborgs län. Det är Gävle, Söderhamn, Hudiksvall- och Nordanstigs 

kommuner. Tillsammans så har de 1 074 km kust, utav totalt 11 527 km i hela riket 

(tabell 3). Gävleborgs län har alltså ca 9,3 % av hela Sveriges kuststränder (figur 11). 

 

Kuststränder

Hela riket
91%

Gävleborg
9%

 
Figur11.  Procentuell fördelning av kuststränder i Sverige 
 

 

Gävleborgs län är förhållandevis ganska stort och innehåller ganska lång strandsträcka 

jämfört med antal boende i länet. Det återspeglas i tabell 4 där det går att utläsa hur långt 

                                                      
115 SCB Land- och vattenarealer, 2000
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snittet för strandsträckan/person är i länet och dess kommuner jämfört med snittet för 

strandsträckan/person i hela riket. Inga av dessa värden anger exakt hur lång sträcka som 

egentligen är tillgänglig för allmänheten. 

 
Tabell 4: Befolkning jämfört med antal meter strand/person. 

Kommun Total 
befolkning 

Strand och 
kust totalt i 
km 

Antal meter 
strand/person

Ockelbo 6051 2248,5 371,6
Hofors 10197 925,8 90,8
Ovanåker 11873 3679 309,8
Nordanstig 9847 2818,4 286,2
Ljusdal 19384 10186,6 525,5
Gävle 92205 4590,8 49,8
Sandviken 36690 2596 70,8
Söderhamn 26506 2834,8 106,9
Bollnäs 26237 3477,2 132,5
Hudiksvall 37004 5579,7 150,8
    
       Snitt i länet
Totalt 275994 38936,7 141,1
    
        Snitt i riket
Hela riket 9047752 796494,2 88,0

 

 

Bebyggelse inom strandskyddat område 

I Sverige finns det ca 3 100 000 byggnader för bostäder och verksamheter, samt ca 

700 000 byggnader av annat slag t.ex. ekonomibyggnader för lantbruk, redskapsbodar 

m.m. De sistnämnda är inte medräknad i följande redovisning. Redovisningen nedan av 

byggnader inom 100 meter från strand/kust, är de som ligger inom strandskyddat område 

vid sjöar/vattendrag som är bredare än 6 meter. Information saknas dock för bebyggelse 

inom strandskyddat område vid sjöar/vattendrag smalare än 6 meter. 

 

Kusten på fastlandet och de större öarnas stränder är ungefär 13 800 km lång. Ca 30 % av 

den sträckan har bebyggelse inom 100 meter och 65 % har bebyggelse inom 300 meter116. 

Inom 100 meter från strand och kust så ligger det ca 426 000 byggnader i Sverige. Av 

hela rikets antal byggnader skulle det motsvara ungefär 14 %. På 1960-talet uppfördes de 

flesta byggnaderna, i genomsnitt ca 5000 per år inom en 100 meterszon från stranden. I 

slutet på 1990-talet var antalet uppförda byggnader inom samma zon nere i något mer än 

1000 per år.117

                                                      
116 SCB Bebyggelsepåverkad kust och strand, 2002 
117 SCB Bebyggelseutveckling längs kust och strand, 2004 
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Av dessa 426 000 byggnader inom 100 meter från strand och kust, så är lite mer än 

200 000 fritidshus118, alltså är det nästan hälften av bebyggelsen inom 100 meter från 

strand/kust som är fritidshus. I Sverige finns det ca 680 000 fritidshus119, således ligger 

nästan 30 % av dessa inom 100 meter från strand och kust. 

 

Strandskyddsbestämmelserna tillkom i början på 1950-talet120. Med dagens statistik på 

byggnader inom strandskydd, har nästan hälften av byggnaderna tillkommit under den 

tidsperiod när bestämmelser om strandskydd funnits. En tredjedel av dessa har tillkommit 

efter det att strandskyddsbestämmelserna skärptes på 1970-talet.121

 

I Gävleborgs län finns 26 056 byggnader inom 100 meter från strand122. Det motsvarar ca 

6,1 % av Sveriges alla byggnader inom 100 meter från strand/kust. Länets olika typer av 

byggnader och antal, redovisas nedan i tabell 5. 

 
Tabell 5. Redovisning av antal uppförda byggnader inom 100 meter från stranden  i Gävleborgs 
län fram till år 2000 

Bygg-
nadsår 

Fritids
hus 

Lant-
bruks-
bostad 

Småhus 
för 
permane
nt-
boende 

Fler-
bostad
s-hus 

Industri-
byggnad

Special-
byggnad

Annan 
byggnad

Okänd 
typ av 
byggnad 

Totalt

1996-00 141 9 76 1 12 0 11 0 250
1991-95 281 13 117 30 13 0 6 0 460
1986-90 329 13 149 21 37 0 17 0 566
1981-85 326 20 261 22 38 0 14 0 681
1976-80 588 16 435 14 29 0 8 0 1090
1971-75 753 16 201 26 39 0 16 0 1051
1966-70 902 15 199 36 24 0 6 0 1182
1961-65 1467 14 247 11 36 0 9 0 1784
1956-60 1414 15 236 35 21 0 8 0 1729
1951-55 972 19 242 20 14 0 8 0 1275
1946-50 722 19 292 20 15 0 6 0 1074
1941-45 382 22 189 6 15 0 1 0 615
1936-40 611 60 405 16 18 0 12 0 1122
1931-35 449 41 234 12 5 0 1 0 742
-1930 2224 1049 1993 237 110 0 125 0 5738
okänt 1150 541 324 50 129 559 42 3902 6697
Totalt 12711 1882 5600 557 555 559 290 3902 26056

 

 

                                                      
118 SCB Bebyggelseutveckling längs kust och strand, 2004 
119 Ibid 
120 Proposition 1993/94:229  
121 SCB Bebyggelseutveckling längs kust och strand, 2004 
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För att ge en bild av hur situationen ser ut i andra län samt att redogöra för några av de 

tidigare studier som gjorts inom ämnet strandskydd, följer nu ett avsnitt om tidigare 

forskning.   

 

2.5 Tidigare forskning 

Liknande studier som denna har genomförts hur strandskyddsbestämmelserna tillämpas i 

olika kommuner runt om i Sverige. Bland annat har Anna Pettersson, 2006 skrivit en D-

uppsats inom Naturresursprogrammet på SLU i Uppsala.123 Syftet med Petterssons studie 

är redovisa hur strandskyddet tillämpas i tre kommuner inom Uppsala län. Upplägget i 

denna studie är genomgång av tagna dispensbeslut samt intervjuer med tjänstemän från 

bygglov-, miljö- och fritidsavdelningar. Av resultaten och slutsatserna i denna studie kan 

utläsas att brister finns i hur dispensbesluten utformas sett till vad Naturvårdsverket 

rekommenderar. Graden av brister varierar mellan kommunerna, tendensen är emellertid 

att samma kommun återkommande inte redovisar de rekommenderade parametrarna. Den 

parameter som är allra mest frånvarande är om området berörs av riksintresse för 

naturvård/friluftsliv. De mest frekvent använda särskilda skälen som anges i besluten är 

ianspråktagen mark samt komplementbyggnad. Andelen dispensansökningar som avslås 

är relativt få i samtliga kommuner, detta förklaras med att många ansökningar avslås 

redan i ett tidigt stadium vid kommunikation mellan den sökande och handläggaren. 

De svårigheter Pettersson stötte på under studiens genomförande var främst svårigheterna 

att vara konsekvent i bedömningarna vid granskningen av dispensbeslut samt att behålla 

objektiviteten vid intervjuerna.124  

  

Enligt intervjumaterialet i studien så tenderar dispensbedömningen från strandskyddet 

komma i skymundan när dispensansökan hanteras i samband med bygglovsansökan. Det 

vore att föredra om en handläggare kunnig i strandskyddsfrågor, hanterade 

strandskyddsdispensen separat. En av de intervjuade i Petterssons studie efterfrågade 

motiveringar som klargör det utökade strandskyddet, detta för att bättre legitimera 

åtgärden och skapa förståelse hos kommunen och invånarna. Bland förslagen på 

förbättringar anger författaren att de yttranden som exempelvis Miljökontoret gör vid 

                                                                                                                                                 
122 SCB Bebyggelseutveckling längs kust och strand, 2004 
123 Pettersson, 2006 
124 Ibid 
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bedömningen av dispensansökan, alltid borde bifogas dispensbeslutet. Detta för att även 

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket skall ges möjlighet att ta del av dessa.125   

 

Kulturgeografiska institutionen på handelshögskolan vid Göteborgs universitet bedriver 

sedan 2002 ett forskningsprojekt med benämningen ”Strandskydd för vem? Konflikten 

om marken vid våra kuster”126. I studien genomförs analyser omkring Gullmarsfjorden 

(Gullmarn) som är belägen i mellersta Bohuslän på västkusten. Från detta projekt har 

publicerats tre stycken rapporter, nedan följer några intressanta utdrag ur dessa. 

I en D-uppsats som fungerade som förstudie för projektet kan utläsas att även om 

områden skyddas av strandskyddet existerar det en markanvändningskonflikt. Den utgörs 

av kommuners vilja att exploatera strandnära lägen för att vända en negativ 

befolkningstrend, gentemot människors behov att bedriva ett rörligt friluftsliv. Konflikten 

förstärks av att det vanligtvis är samma natursköna områden som berörs. Författaren 

finner det intressant att göra strandskyddet till ett riksintresse, då detta troligen skulle 

innebära ett effektivare skydd.127 Detta resonemang motbevisas dock i nästa rapport128, 

från forskningsprojektet där följande kan utläsas:  

”När det gäller frågan om vilken betydelse de olika skyddszonerna har 

så kan man konstatera att riksintresset inte väger särskilt tungt jämfört 

med samtliga andra skyddszoner då bebyggelseutvecklingen inom 

riksintresseområdena inte har bromsats i lika hög grad som i andra 

skyddszoner,…”129  

 

I rapporten antyder såväl representanter från Länsstyrelsen i Västra Götaland 

som resultatet i rapporten på att kustkommunerna i Bohuslän fått större insikt 

om värdet av oexploaterade stränder. De har därför antagit en restriktivare 

hållning mot nybyggnationer, i motsats till många inlandskommuner som 

fortsätter exploatera strandnära områden.130  

 

I den sista rapporten som ingår i forskningsprojektet ”Strandskydd för vem?....” 

beskrevs en åtgärd som enligt en representant från Länsstyrelsen i Västra 

                                                      
125 Pettersson, 2006 
126 Ingensand, 2002 sid.2 
127 Ingensand, 2002 
128 Ingensand, Vilhelmson, 2004 
129 Ingensand, Vilhelmson, 2004 sid.32 
130 Ingensand, Vilhelmson, 2004 
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Götaland underlättar tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna. Åtgärden 

minskar även antalet rutinmässiga dispenser. Denna benämns som ett preciserat 

strandskydd och innebär att strandskyddets omfattning och gränser preciseras 

bättre i regionala och kartbaserade beslut. I dessa beslut kan områden där 

strandskyddet har upphävts respektive utökats redovisas på ett bra sätt. 

Representanten anger översiktsplanen som ett tänkbart alternativ där 

strandskyddets preciserade gränser redovisas. I rapporten kan även utläsas hur 

viktigt det är att analysera områden innan gränsen för strandskyddet fastslås. En 

väl genomtänkt gränsdragning skapar ökad förståelse från fastighetsägarnas 

sida.131   

 

I samma rapport uppges att vissa kommuner 1999 tagit beslut om att strandskyddet inte 

skall gälla ”inom bebyggda, för bostadsändamål bildade fastigheter med en landareal 

understigande 3000 m2. Undantaget gäller endast landområdet på fastigheten”132. Tanken 

med denna åtgärd var att spara resurser hos dispenshanterande myndigheter. Genom att 

kommunen slipper hantera dispensansökningar inom områden som de redan anser har 

förlorat värde för allmänhetens friluftsliv sparar man arbetskostnader för 

dispenshanteringen. Naturvårdsverket har dock varit kritisk till detta, de säger att 

fastighetens storlek inte är något speciellt skäl. De nämner även att om fastighetsägaren 

uppför ett stort hus vid tomtgränsen kan hemfridszonen anses uppta större markområde 

än själva fastigheten.133

  

En intressant iakttagelse kan göras i rapportens avsnitt som visar statistisk för behandlade 

dispensbeslut mellan åren 1975-2004. Av 72 behandlade beslut har 49 berört åtgärder 

som innebär att ny tomtmark tas i anspråk. Av samtliga ansökningar har 58 bifallits. 

Denna statistik berör endast strandskyddszonen runt ett specifikt vattenområde i form av 

Gullmarsfjorden. I denna rapport visar översynen av dispensbeslut på att hänvisningar till 

särskilda skäl saknas i drygt en tredjedel av fallen, enligt författaren är trenden dock att 

det blir bättre och rekommendationerna följs i högre grad.134   

 

                                                      
131 Knape 2005 
132 Knape, 2005, sid.39 
133 Knape, 2005 
134 Ibid 
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I rapporten förekommer även ett avsnitt där diskussion förs huruvida dispensbesluten 

skall hanteras av kommunerna eller Länsstyrelsen. I området som ingår i projektet har 

Länsstyrelsen rollen som beslutsfattande myndighet för strandskyddsdispenser.  

Åsikterna från berörda kommuner, är att det fungerar bra med Länsstyrelsen som 

beslutande myndighet. Dock med förbehållet om att 3000m2-regeln skall behållas. Flera 

kommuner menar att Länsstyrelsen kan göra bättre objektiva bedömningar. Detta med 

tanke på att jävsituationer kan uppstå vid beslut på kommunal nivå, på grund av den 

politiska styrningen. Kommunerna anser även att Länsstyrelsen har tillgång till expertis i 

högre grad än vad de har.135

 

Med denna redovisning av tidigare arbeten och rapporter och med författarnas åsikter 

inom ämnet, så förstår vi att frågeställningar och funderingar kring strandskydd är ofta 

förekommande. Vi ska nu presentera och återberätta vad vi hade för strategi inför arbetet 

och hur vi gick till väga för att få fram vårt resultat. 

 

                                                      
135 Knape, 2005 
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3 Metod 

För att få god förståelse för hur strandskyddet fungerar samt problematiken runt denna 

gjordes litteraturstudier av lagtexter, böcker, tidigare avhandlingar som berör 

strandskyddet samt informationssökning via Internet. 

 

Inledande telefonkontakter togs med Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Lantmäteriverket 

i Gävle. Vid dessa samtal bestämdes lämpliga kontaktpersoner på respektive myndighet.  

 

Besök för att fastställa lämpliga avgränsningar i examensarbetet gjordes hos Hans 

Sandblom (naturenheten) och Maritha Hillbom (samhällsplanering) på Länsstyrelsen i 

Gävleborg. Besök gjordes även på Lantmäteriverket i Gävle, där diskussion fördes med 

Eije Sjödin som arbetar med fastighetsrättsliga frågor.  

 

Detta resulterade i att en grundligare översyn av dispenshanteringen vid länets samtliga 

kommuner skulle ske. Översynen skulle genomföras med hjälp av frågeenkäter till 

samtliga kommuner och en djupare studie i form av personliga intervjuer med tre av 

kommunerna.   

 

Valet av kommuner där djupstudie skulle genomföras gjordes i samverkan med 

Länsstyrelsen, avsikten var att både kust- och inlandskommuner skulle täckas in. Valet 

föll på Sandvikens, Söderhamns och Ovanåkers kommuner. Efter inledande telefonsamtal 

med de tilltänkta intervjupersonerna framkom att Ovanåker inte var en lämplig kommun 

på grund av hög arbetsbelastning. Efter överläggning med handledarna på Länsstyrelsen 

skedde då ett byte till Gävle kommun.   

 

Arbetet med insamling av information för vidare bearbetning inleddes med att författarna 

förutsättningslöst skrev ner frågor som bedömdes intressanta och givande för vidare 

bearbetning. I samverkan med handläggarna från länsstyrelsen bestämdes sedan om 

frågorna var relevanta samt i vilket av sammanhangen, frågeenkät eller intervju, de skulle 

ingå. 

 

För att få en bild över hur väl de dispensbeslut som tagits sammanfaller med 

Naturvårdsverkets rekommendationer utfördes en genomgång av dispensbeslut som fanns 

diarieförda hos Länsstyrelsen. 
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Under bearbetningen av inkommet material (enkätsvar och intervjuer) uppkom 

frågeställningar som i hög grad berörde Naturvårdsverket. Ett e-mail med uppställda 

frågor (bilaga 3) skickades till en av Naturvårdsverket utsedd kontaktperson. Svaren på 

dessa frågor redovisades i ett eget resultatavsnitt. 

 

3.1 Enkätundersökning 

En frågeenkät (bilaga 4) med 26 stycken frågor skapades. Avsikten var att skapa en enkät 

som vid svarshanteringen skulle ta relativt lite tid i anspråk hos respondenten. Enkäten 

bestod främst av kryssfrågor med förskrivna alternativ samt frågor där den svarande 

förväntades lämna uppskattningar i procentuella andelar eller tider. Endast ett mindre 

antal frågor krävde ett längre svar. Mottagaren gavs även möjlighet att ge förtydliganden 

eller funderingar runt frågorna på en tom sida avsedd för kommentarer. I enkäthandlingen 

ingick även ett missivbrev där syftet med enkäten beskrevs. 

 

För att säkerställa svar från så många kommuner som möjligt togs telefonkontakt med en 

av handläggarna som behandlar strandskyddsdispenser inom respektive kommun, denna 

person blev även mottagare av enkäten. Valet av frågor gjordes med utgångspunkten att 

observera:  

• eventuella skillnader i hur kommunerna hanterar ansökningarna. 

• hur de bedömer de särskilda skälen för dispensgivning. 

• vilka kompetenser som finns.  

• hur kommunerna ställer sig till ett differentierat strandskydd. 

 

Frågorna kategoriserades sedan för att få lämplig struktur i enkäten. Dessa kategorier var: 

ansökningar, bedömning, definitioner, nytt lagförslag, tillsyn samt övrigt.  

Svarstiden sattes till två veckor på grund av det arbetstryck som handläggarna har under 

vårmånaderna. Kommunerna gavs möjlighet att svara endera brevledes eller via e-mail. 

En första tanke var att skicka ut frankerade brev, men efter telefonsamtalen framgick att 

e-mail var önskvärt hos flera av kommunerna. De inkomna svaren sammanställdes sedan 

i tabellform (bilaga 5) och tolkning skedde av såväl avvikande som samstämmiga svar. 
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3.2 Intervjuer 

För att få möjlighet till lite djupare frågeställningar genomfördes intervjuer hos de tre 

utvalda kommunerna. En frågemall som bestod av tolv gemensamma samt tre 

kommunspecifika frågor skapades för, Gävle kommun (bilaga 6), Sandvikens kommun 

(bilaga 7) och för Söderhamns kommun (bilaga 8). Mallen fungerade som stöd vid 

intervjun, på detta sätt säkerställdes att alla frågor kom med. En relativt låg grad av 

standardisering användes vid intervjuerna136. De intervjuade fick i hög grad fria tyglar i 

sitt svarande så länge de höll sig inom för arbetet givande ämnen. Klargörande och 

förklaringar av frågorna gjordes när behov uppstod. Följdfrågor formulerades efterhand 

när så behövdes för att klargöra svaret. Under samtliga intervjuer användes bandspelare 

för ljudupptagning, detta godkändes av de intervjuade.  

 

För att få en så objektiv svarstolkning som möjligt skrev båda författarna ner sin egen 

tolkning på svaren vid uppspelning av de inspelade banden från de tre intervjuerna. Dessa 

tolkningar diskuterades författarna emellan och en gemensam svarstolkning skrevs ner. 

(bilaga 6 - 8). 

 

   

3.3 Granskning av dispensbeslut mellan år 2002-2006 

För att klargöra bilden över hur dispensbeslutens innehåll stämmer överens med 

Naturvårdsverkets rekommendationer137, gjordes en genomgång av de dispensbeslut som 

Länsstyrelsen har arkiverade. För att begränsa tidsåtgången avgränsades granskningen till 

att endast omfatta dispensbeslut för de tre utvalda kommunerna samt att innefatta 

tidsintervallet 2002-2006. Av de parametrar som Naturvårdsverket rekommenderar skall 

ingå i ett beslut så valdes 7 stycken ut, som vi ansåg vara viktiga och som borde finnas 

med. De utvalda parametrarna var:  

 

• Den byggnad, anläggning, anordning eller åtgärd dispensen avser inritad på karta 

• En översiktskarta 

• En bedömning av om påverkan på värdena för djur- och växtlivet är acceptabel.  

• De särskilda skäl som ligger till grund för dispensen 

                                                      
136 Trost, 1997 
137 Naturvårdsverket A, 2002 
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• De villkor som ställs för tidsbegränsning av dispensen 

• En avgränsning av tomtplatsen 

• En besvärshänvisning som anger hur och till vem beslutet kan överklagas 

 

Med dessa parametrar som kontrollpunkter granskades varje beslut var för sig. 

Frågeställningen var om dispensbesluten innehöll de utvalda parametrarna, 

svarstolkningen kategoriserades till ja eller nej och noterades för de olika kommunerna 

(bilaga 9). I granskningen beaktades enbart besluten samt bifogade handlingarna, som 

fanns arkiverade hos Maritha Hillbom på Länsstyrelsen i Gävleborg  

 

En sammanställning av granskningen gjordes i tabellform. Informativa diagram med 

överskådliga trendlinjer skapades för varje kommun (figur 14-16). 

 

Svaren från enkäter och intervjuer samt sammanställningen från granskningen av 

dispensbesluten, användes som grund vid framställning av kommande resultatavsnitt. 

  

Ett besök vid sjön Trösken gjordes för att se omfattningen av hur bebyggelse inom 

srtandskyddat område kan se ut och hur kommunen har agerat med så kallade lucktomter. 

Fotografier togs för att dokumentera olika grad av exploatering, som visas i denna 

rapport. 
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4 Resultat 

4.1 Redovisning av enkätsvar 

Av 10 kommuner i Gävleborgs län så kommer vi att redovisa svaren från 8 av dessa, 

orsaken till detta är att på grund av tidsbrist och nyanställd personal kunde inte 

Nordanstigs kommun besvara enkäten, denna kommun saknas därför i 

resultatredovisningen. Svaren från Ljusdals kommun är inte heller med i redovisningen 

över länets kommuner, då de inte besvarade frågorna och skickade tillbaka svaren. 

Med svar från 8 utav 10 stycken kommuner inom länet anser vi att dessa får representera 

länet som helhet. De svar från frågeenkäten (bilaga 5) som går att jämföra överskådligt 

redovisas nedan i tabeller eller diagram. 

 

Första frågan kommunerna fick besvara var om hur många dispensansökningar från 

strandskyddet som har behandlats per år. Tre av länets kommuner angav inte antalet 

främst på grund av krångliga diariesystem, men bland de övriga var svaren väldigt 

varierande från 0-3 dispensansökningar per år för Ockelbos kommun jämfört med ca 30-

70 för Söderhamns kommun. 

 

Andra frågan som ställdes var hur många dispensansökningar avslås respektive beviljas i 

snitt per år? (ca i %). De olika svaren från kommunerna på frågan var relativt jämna, de 

beviljade dispenserna uppskattades till mellan 90 och 99 % av ansökningarna. Dessa svar 

redovisas i stapeldiagrammet nedan (Figur 12). 
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Figur 12.  Kommunernas egen uppfattning av hur många dispenser som beviljas 
 respektive avslås per år. 
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Även svaren på frågan om hur stor del (ca i %) av ärenden avslutas efter en ”muntlig” 

kontakt i ett tidigt skede, dvs. ansökan om dispens aldrig blir inlämnad går att jämföras i 

ett stapeldiagram (figur 13). Här är dock spridningen mellan kommunerna betydligt 

större. Hofors kommun redovisas inte i detta diagram, med anledning av att statistik 

saknades. 
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Figur 13.  Stapeldiagram för hur många dispenser som avslås redan vid muntlig kontakt, dock 
saknas Hofors kommun då de angav att statistik saknades. 
 

I stort sett alla kommuner svarade att det tar ca 4 till 8 veckor på frågan om hur lång tid 

är normalförfarandet av en dispensansökan, från det att ansökan kommer in tills det att 

sökanden får besked, om man antar att ärendet inte blir överklagat. Det var bara Gävle 

kommun som hade en annan handläggningstid, som var ca 3 veckor. 

 

Av de olika alternativen på frågan om vilket/vilka är de vanligaste särskilda skälen vid 

ansökan om dispens från strandskyddet, blev att det allra vanligaste skälet var uppförande 

av komplementbyggnad i nära anslutning till huvudbyggnad. Tätt efter kom 

svarsalternativet aktuell plats är belägen på redan ianspråktagen mark. 

 

På frågan om alla särskilda skäl väger lika tungt vid bedömning av dispens, så svarade 

62,5 % av kommunerna nej. Bland de som svarade nej så var redan ianspråktagen mark 

det vanligaste skälet. 

 

6 av 8 kommuner besvarade frågan i hur stor andel av ansökningarna gör kommunen 

platsbesök, med 100 %. Några av dessa svarade dock med tillägg. Hudiksvalls kommun 

påpekade att detta gäller vid ärenden som inte uppförs på ianspråktagen tomt eller 

ersättningsbyggnader. Bollnäs kommun hade tillägget att det inte gäller vid 
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komplementbyggnader inom hemfridszon. Gävle kommuns tillägg var att ca 100 % gäller 

vid nyetableringar, ca 70 % vid komplementbyggnader och ca 50 % vid tillbyggnader. De 

2 som inte svarade med 100 % var Hofors- och Söderhamns kommun som svarade med 

40 och 50 %. Dock hade Söderhamns kommun tillägget att det utförs platskontroller 

nästan alltid vid bebyggelse utanför ianspråktagen tomt och nästan aldrig vid 

kompletteringsbyggnader inom ianspråktagen tomt. 

 

På frågan om vem/vilka myndigheter som är närvarande vid eventuella platsbesök, så 

blev det vanligaste svaret från kommunerna att det är personal från Bygg- och 

Miljöavdelningen. 

 

62,5 % av kommunerna svarade ja på frågan om kommunen ställer högre krav för att ge 

dispens i områden som är klassade som riksintressen. 

 

Svaren på frågan om kommunen ser hårdare eller mildare på dispenser gällande så 

kallade lucktomter, med anledning av att det redan finns närliggande bebyggelse där, 

blev att 75 % av kommunerna ansåg att det inte har någon betydelse. Ockelbo kommun 

anser sig se mildare på dessa dispenser och Bollnäs kommun ansåg att frågan var dåligt 

formulerad. 

 

Majoriteten av kommunerna, 62,5 % svarade ja på frågan om dispenser för 

bryggor/båtplatser bedöms med samma kriterier som för byggnader. Ovanåker, Bollnäs 

och Hofors kommuner tycker däremot att det är mildare bedömning. 

 

Resultatet på frågan om fritidskontor/miljöförvaltning får lämna yttrande innan beslut 

fattas rörande dispensansökningar blir att 75 % av kommunerna säger ja. Med tillägget 

från Söderhamns kommun att inget yttrande från fritidskontoret, däremot hörs en 

miljöinspektör från miljöförvaltningen. Bollnäs- och Hofors kommuner svarade däremot 

nej på frågan. 

 

Den enda kommun som svarade nej på frågan om det finns någon med specialkompetens 

inom kommunen och den handläggande myndigheten om vad som är känsliga områden 

för djur- och växtliv var Hofors. Övriga kommuner anser sig ha den kompetensen. 

 

Däremot var alla kommuner överens om att det är Miljöbalken som blir svaret på frågan 

om Vilken lagstiftning, med avseende på avslag av dispenser som tillämpas mest, 

Miljöbalken eller Plan- och bygglagen. 
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När frågan Vid avslag, vilken påverkad parameter är den mest förekommande, 

friluftslivet eller bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtlivet ställdes, så svarade 

62,5 % att det var friluftslivet. Gävle- och Sandvikens kommuner svarade att bägge 

parametrarna förekommer och Bollnäs kommun tyckte att det varierar. 

 

På frågan om vid ett beviljande, har det inträffat att Naturvårdsverket överklagat och 

återkallat dispens, så svarade 50 % av kommunerna ja. 37,5 % svarade nej och Gävle 

kommun svarade att det förmodligen har hänt, men att de inte känner till det i så fall. 

 

Majoriteten av kommunerna svarade på frågan om vad kommunen har för definition på 

vad Naturvårdsverket anser med "obetydliga bäckar och tjärnar" som inte berörs av 

strandskyddet, med att det är de som är blåmarkerade på Lantmäteriets topografiska karta 

i skala 1:50000. 

 

Det mest frekventa svaret på frågan om Vad kommunen har för definition på vad en 

lucktomt är så blev svaret att de flesta kommuner har samma tolkning som 

Naturvårdsverket. 

 

Tre olika svar blev det på frågan om hur kommunen ställer sig till utformningen av det 

nya lagförslaget om differentierat strandskydd. 50 % av kommunerna svarade att de inte 

har läst det nya förslaget, 25 % tycker att det är bra och de sista 25 % ansåg att det 

fortfarande är för stramt. 

 

Svaret blev enhälligt att kommunerna är för en differentiering, vid frågan om hur 

kommunen ställer sig till utformningen av det nya lagförslaget om differentierat 

strandskydd. 

 

Det mest förekommande svaret på frågan om hur ofta eller noggrant kommunen följer 

upp om strandskyddet efterlevs, blev att det är Länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen. 

 

Av de kustkommuner som svarade på frågan om hur stor fördelningen är på 

strandskyddsdispenser mellan kust- och insjö/vattendrag stränder om bägge finns 

representerade i kommunen, så svarade Hudiksvalls- och Gävle kommun att de har en 

fördelning som är ungefär 50 % av vardera. Söderhamns kommun ansåg att de har en 

fördelning av dispenser på ca 75 % vid kusten och 25 % vid insjö/vattendrag. 
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Av svaren att döma som kommunerna gav på frågan om vad kommunens handläggare av 

strandskyddsdispenser har för utbildning och bakgrund, är att de skiljer sig väldigt 

mycket åt. De har följande utbildningar och bakgrund (tabell 6). 

 
Tabell 6. Utbildningar och bakgrund för handläggare av strandskyddsärenden i länet. 

Hudiksvall Arkitekt, Ingenjör och på miljökontoret miljöinspektör. Alla är väl insatta i 
problematiken. 

Ovanåker Tidigare konsult inom byggbranschen med allehanda uppgifter, generellt 
kunnig inom PBL och MBL. 

Bollnäs Byggnadsingenjör, stadsplanerare med ansvar för naturvårdsfrågor. 

Söderhamn Byggnadsingenjör, fortbildning och kurser inom strandskydd. Lång 
erfarenhet beträffande strandskydd, god lokalkännedom. 

Ockelbo Samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad, arkitekt på byggsidan. På 
miljö som också är inkopplade finns miljöinspektörer. 

Hofors Arkitekt 
Sandviken Byggteknisk, arkitekt, planerare, miljö- och hälsoskyddsinspektör. 

Gävle 
Högskoleexamen av varierande art med enstaka kurser i 
strandskyddslagstiftning (MB) ordnad av olika arrangörer, bl.a. 
Kommunförbundet, nuvarande Sveriges kommuner och landsting. 

 

 

75 % av kommunerna svarade att de har låg exploateringsgrad på frågan om de anser att 

kommunens exploateringsgrad är genomsnittligt hög eller låg inom områden som berörs 

av strandskyddet i kommunen. 

 

På frågan till kommunerna om det finns något område som har utökat strandskydd 

förutom kusten, så svarade 37,5 % att det inte finns. Vidare svarade 37,5 % att det finns 

inom ett område och de sista 25 % svarade att det finns inom flera områden. 

 

På enkätens sista fråga som löd om det finns ett utökat strandskydd, hur långt sträcker det 

sig från strandlinjen, svarade Hudiksvall, Bollnäs och Söderhamns kommuner att de har 

ett område vardera om 200 meter. Sandvikens kommun svarade att de har ett område om 

200 meter och två områden om 300 meter. Slutligen svarade Gävle kommun att de har två 

stycken områden om 200 meter. 
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4.2 Redovisning av intervjuer 

4.2.1 Gemensamma frågor 

I denna redovisning sammanförs tolkningarna från svaren som de intervjuade 

kommunerna gav vid intervjutillfället. De intervjuade är Gävle, Sandviken och 

Söderhamns kommuner. 

De som medverkade från kommunerna vid intervjuerna och deras befattning presenteras 

under respektive kommun. Meningar eller ord i detta avsnitt (4.2) som är inramade med 

situationstecken (”), är citat från de intervjuade. 

 

 

Gävle kommun 

Onsdagen den 2/5 kl. 08.00 

Matti Lappi  Byggnadsinspektör 

 

Sandvikens kommun 

Torsdagen den 3/5 kl. 10.00 

Monica Lindström Planingenjör 

Bashir Hajo  Arkitekt 

Håkan Göras  Byggnadsinspektör 

 

Vid rådfrågan i vissa frågor medverkade även: 

Tommy Stenergard Miljö- och hälsoskyddschef 

Anna-Maria Häggblom Stadsarkitekt 

 

Söderhamns kommun 

Onsdagen den 2/5 kl. 13.15 

Håkan Broman Förste byggnadsingenjör  

 

 

Svaret på frågan om lagen skulle kunna efterlevas bättre om kommunen fick högre anslag, 

blev att Söderhamns kommun (SÖ) ej har tillsynsansvar, samtidigt som Gävle kommun 

(GÄ) och Sandvikens kommun (SA) svarade ja. Däremot svarade SÖ att om det 

inkommer uppgifter om misstänkta åtgärder så tas kontakt med vederbörande och ber 

denne skicka in en dispensansökan. 
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Vid frågan om särskilda skäl för dispenser bedöms på ett annat sätt när en ny detaljplan 

ska upprättas blev svaret att GÄ inte vet, för detaljplaner handläggs av andra personer 

inom kommunen. SÖ svarade att det egentligen ska vara samma bedömning, däremot så 

svarade de att båda åtgärderna ska pröva lämplighet, men vid detaljplaneläggning tas 

dock ett bredare grepp som kan göra att särskilda skäl kan bedömas olika. SA svarade att 

de har bättre möjligheter med en detaljplan att göra förbättringar och ser det som en större 

helhet samt bereds möjlighet att tillgodose alla yttranden. Vidare påpekade SA att en 

miljöbedömning görs till alla planer och efter kontakt med Naturvårdsverket så uppfattas 

det att syftet med växt- och djurlivet väger tyngre än det rörliga friluftslivet. 

 

När frågan om kommunen alltid måste vara eniga i besluten rörande 

strandskyddsdispenser, eller om det är majoritetsbeslut ställdes, så blev det ett entydigt 

svar att det är majoritetsbeslut som gäller. SÖ påpekade att ordförande i nämnden har 

utslagsröst. Ytterligare anförde SA att handläggaren måste delge den sökande om inte 

beviljande av dispensen kommer att rekommenderas till nämnden. GÄ påpekade vidare 

att det är viktigt att skriva tydliga yttranden, för de som sitter i nämnden är ofta lekmän 

inom området. 

 

Vid frågan om vad kommunens policy är vid osäkerhet/oenighet i bedömning av 

dispensansökan blev svaret från SÖ att de utgår från ett avslag om det inte finns särskilda 

skäl. Det räcker inte att sökanden säger att särskilt skäl föreligger, det skall handläggaren 

avgöra. GÄ svarade att det snarare avslås, än beviljas, vidare betonar de att dispenser inte 

får beviljas om inte kraven uppfylls. Vad beträffande svaret från SA, så kunde vi inte 

urskilja ett tydligt svar. Vid ytterligare kontakt med SA för att klargöra svaret så angavs 

att vid osäkerhet så måste de miljömässiga fördelarna överväga nackdelarna, annars 

avslås ansökan.  

 

Svaret på frågan om handläggare och den beslutande nämnden har skilda åsikter om vad 

som är giltiga och godtagbara skäl vid ett dispensärende, blev att GÄ och SÖ anser att 

det händer, men är ytterst sällan att handläggare blir åsidosatt av nämnden. Enligt SA så 

kan de inte erinra sig om att nämnden gått emot handläggarens rekommendation. De 

tillägger också att oftast reserverar sig Miljöpartiet mot nämndens bifall av dispens, med 

anledningen att det inte finns något särskilt skäl.  

 

När frågan ställdes om Naturvårdsverkets rekommendationer följs om vilket innehåll och 

hur besluten skall anges i en strandskyddsdispens, så svarade SA ja och att de följer 
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Naturvårdsverkets särskilda skäl. Däremot så påpekade SÖ att de fått påbackningar om 

bl.a. tomtplatsbeskrivningar. Vidare tillägger SÖ att tydligheten är viktig samt att det 

finns tre olika handläggare inom kommunen och hur besluten utformas blir ganska 

personligt. GÄ anser att de försöker följa rekommendationerna, men kan bli bättre. 

 

Ett entydigt nej, blev svaret på frågan om kommunen satt upp egna riktlinjer som ska 

följas utöver de lagar och restriktioner som redan finns. De följer lagen som den är, men 

SA påpekade att de skulle vilja kartera och skydda vissa områden runt t.ex. sjöar med 

områdesbestämmelser för att hindra bebyggelse, samtidigt som andra områden runt 

samma sjöar kan tillåta bebyggelse.  

 

Åsikterna som samtliga kommuner hade angående frågan om vilka förändringar som 

kommunen skulle vilja se i den nya lagstiftningen om strandskydd, blev att alla önskade 

ett differentierat strandskydd. SA önskade ett generellt strandskydd på 100 meter, samt att 

kommunen själva skulle få avgöra om något område borde ha utökat strandskydd. GÄ 

och SÖ sade att de inte hade läst det nya förslaget, men känner till frågeställningen om 

differentierat strandskydd. SÖ påpekade att den egna kommunen bör ha möjlighet att 

påverka och ha en betydande roll till hur differentieringen skall utformas, men vem som 

tar det slutgiltiga beslutet har ingen betydelse. De ansåg även att ett studium bör göras 

över alla sjöar och vattendrag. GÄ betonade att personligen så ansåg han att i områden 

som redan är hårt exploaterade och där syftet med strandskyddet inte kan uppnås ”där det 

redan är kört”, borde det vara lättare att få dispens. Samtidigt skulle områden som är 

speciellt värd att beskydda/bevara vara belagd med en restriktivare syn på dispenser. 

 

Ett samstämmigt nej från alla kommuner blev det på frågan om det finns någon tendens 

till att kommunen söker ”kryphål” i lagstiftningen för att skapa attraktiva havs- och 

sjönära tomter. 

 

På frågan om kommunen har mer överseende vid ansökan om dispens från strandskydd 

när företag/chefer utifrån ansöker, för att flytta till/etablera sig på orten, så svarade alla 

kommuner nej. SA påpekade att för enskilda personer så är alla lika inför lagen, ”finns 

det inte särskilda skäl så finns det inte, sen spelar det ingen roll om det är en chef”. Det 

har funnits ärenden vid detaljplanering där kommunen har släppt på dispenskraven, då 

med tanke på fler arbetstillfällen som bidrar med utveckling samt tillväxt för kommunen 

som helhet. Ett tillägg från GÄ på samma fråga var att det går inte att sköta ett ärende på 

det viset, ”då skulle handläggaren vara ute på hal is”, ärenden hanteras helt utifrån lagen 

och inte efter personer. Ytterligare anför GÄ att företagsetableringar är prioritet ett inom 
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kommunen, men då hanteras strandskyddet via upprättande av detaljplan. Ett påpekande 

från SÖ var att politiker kan ta andra beslut än tjänstemän, ”de sitter ju på fler stolar”, 

men det händer väldigt sällan. 

 

Svaren var ganska olika på frågan om den ungefärliga procentuella andelen av 

stränderna i kommunen som anses vara ianspråktagen. GÄ svarade att det är ungefär 1 

%, med tillägget att det finns väldigt mycket outnyttjade stränder i kommunen. SÖ hade 

något högre uppskattning av den procentuella andelen, som enligt tjänstemannen är högst 

5 %. Detta med förbehållet att det beror på vad som menas med ianspråktagen mark. 

Slutligen till SA där svaret blev ca 10 % totalt. Detta med tillägget en stor del av 

kommunens ianspråktagna stränder ligger runt Storsjön, som enligt uppgift är 44 % 

ianspråktagen. 

 

Även på frågan om kommunen skulle vilja att beslutsfattandet om utökat strandskydd låg 

på deras ansvar och inte som nu, hos Länsstyrelsen, så blev svaren olika. SA svarade ja, 

samtidigt som GÄ sade nej och för SÖ spelade det ingen roll. Efter att SA svarat ja så 

ställdes en följdfråga om de har kompetens för att fatta sådana beslut, av svaret framgick 

det att vid behov kunde de anlita kommunekologer vid de olika besluten. Även andra 

experter inom området kunde anlitas vid behov. GÄ anser att det fungerar bra i dagsläget 

med att Länsstyrelsen tar besluten och anser personligen att det är skönt att ha en 

fristående tillsynsmyndighet. SÖ kommenterade att de vill vara med och ha möjlighet att 

påverka beslut rörande differentiering i den egna kommunen. 

 

4.2.2 Kommunspecifika frågor 

Tack vare att de tre utvalda kommunerna har olika förutsättningar, geografiska lägen och 

bakgrund, så ställdes tre frågor som berörde bara den kommun där intervjun gjordes.  

 

Gävle kommun 

I Gävle kommun så ställdes frågan om hur det går att kombinera restriktiv hållning till 

dispenser från strandskydd när kommunen försöker vara en havsstad med attraktivt 

kustnära boende. Svaret blev att det finns ett motsatt förhållande, men att det fortfarande 

är lagen om strandskydd som gäller. För att skapa strandnära boende så upprättas nya 

detaljplaner som medger detta, som vid t.ex. Norrlandet. Vid upprättande av sådana 

detaljplaner, så lämnas en korridor närmast vattnet som inte får bebyggas.  
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Vid frågan om en intressekrock uppstår när kommunen vill exploatera områden som t.ex. 

Furuvik och Norrlandet och samtidigt vara den myndighet som beviljar dispenser. Svaret 

på den frågan blev ja, men det löses ofta med upprättande av detaljplan, det medger 

möjligheter att hantera helheten på ett bättre sätt. 

 

Vidare ställdes frågan om det är ett problem vid behandling av dispenser från 

strandskyddet i sjöar och vattendrag som ligger i två eller flera kommuner, t.ex. Storsjön 

som ligger mestadels i Sandvikens kommun. Svaret blev att det inte anses föreligga några 

skillnader i bedömningen. Angående bedömningarna i Storsjön så anses SA ha en 

likvärdig syn på strandskyddet. 

 

Sandvikens kommun 

Den första kommunspecifika frågan som ställdes var om kommunen är särskilt restriktiv 

angående dispenser från strandskyddet i Storsjön med tanke på att fler privata 

avloppsanläggningar i närhet av vattnet kan bidra till att algblomningen ökar. Svaret 

som de gav var att i första hand så är det en bygglovsfråga. Vid nyetableringar av 

bostäder så har kommunen ett restriktivt synsätt, däremot vid komplementbyggnader som 

kommunen har delegerad beslutsfattning från nämnden och redan ianspråktagen mark, 

kan det vara svårt att inte bevilja dispens från strandskyddet. Men det utförs en prövning i 

samtliga fall och det är de särskilda skälen som gäller. De påpekar att vid ärenden som 

gäller lucktomter så blir det alltid diskussioner. De sade avslutningsvis att på 1970-talet 

var det mycket lätt att få dispens, men de sista tio åren så har kommunen haft restriktivare 

hållning och synsätt vad gäller dispenser. 

 

Svaret på frågan om kommunen anser att det är ett problem vid behandling av dispenser 

från strandskyddet i Storsjön, med tanke på att östra delen av sjön ligger i Gävle kommun 

blir att de aldrig har upplevt det som ett problem. De anser att lagen är så tydlig så att den 

inte kan tolkas på olika sätt, däremot så har Forsbacka som ligger i GÄ högre byggrätter 

än övriga Storsjön, som ligger i den egna kommunen. 

 

Vid frågan om de anser att den egna kommunen och GÄ bedömer de särskilda skälen 

som anges vid dispensansökningar från strandskyddet i Storsjön likartat svarar de, ja 

naturligtvis. 
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Söderhamns kommun 

Vid frågan om en intressekrock uppstår när kommunen väljer att sälja ut lucktomter i 

Söderhamns skärgård och samtidigt är den myndighet som beviljar dispenser så blir 

svaret att det får inte finnas, och att begreppen måste hållas isär. Först sker en 

handläggning sedan fattar nämnden beslut i frågan. Ärenden gällande 

kompletteringsbyggnader och smärre utökning av tomter beslutar tjänstemännen på 

Bygg- och miljökontoret om själva med delegation från nämnden. Om det blir fråga om 

upprättande av detaljplan så är det Länsstyrelsen som fattar beslut angående dispenser 

från strandskydd. Vidare påpekade SÖ att det är ytterst sällan nämnden går emot ett 

tjänstemannayttrande. Slutligen så tillägger de att strandskydd inte ska vara politiskt, och 

att alla beslut går vidare till Naturvårdsverket och naturskyddsföreningen där möjlighet 

ges till eventuella överklaganden. 

 

Svaret på frågan om det har någon inverkan på dispensgivningen från kommunens sida 

att Söderhamn har en stor skärgård med ett utbrett friluftsliv, t.ex. om det är 

svårare/lättare att få dispens tack vare skärgården och dess alla öar, blir ett ja. Där 

skärgården redan är bebyggd och exploaterad kan det vara lättare att få dispens för t.ex. 

komplementbyggnader, ersättningsbyggnader och att bebygga lucktomter. Som 

slutkommentar framhöll SÖ att i princip så skall inte ny bebyggelse släppas fram i 

obebyggda områden. 

 

När frågan ställdes om det finns samverkan mellan den egna kommunen och 

grannkommuner för att ha en likartad bedömning av dispenser från strandskydd vid 

vattenområden som ligger i två eller fler kommuner, så blev svaret att det inte finns någon 

systematisk samverkan inom tillämpningen av lagen. Om detaljplanering skall ske vid 

angränsande områden så hörs berörda kommuner om deras åsikter. 
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4.3 Redovisning av granskade dispensbeslut 

Gävle kommun 

Vid jämförelse av resultaten diagrammet nedan (figur 14), så verkar parametrarna om 

tomtplatsavgränsning redovisas och särskilda skäl förekomma väldigt sällan, i vissa fall 

aldrig. Parametern om tomtplatsavgränsning redovisas angavs väldigt sällan i besluten. 

Att den andra parametern särskilda skäl inte förekom berodde uteslutande på att dessa 

redovisades med att platsen/marken redan var ianspråktagen. Detta är ett särskilt skäl i 

sig, men det uppgavs inte som det i texten. Det kan skrivas på olika sätt, t.ex. ”som 

särskilt skäl anges att platsen redan är ianspråktagen…” eller som ”platsen är redan 

ianspråktagen, detta anses som särskilt skäl…” eller kanske ”då platsen redan är 

ianspråktagen, anses det uppfylla kravet på särskilda skäl....”o.s.v. 

 

För att komma tillrätta med frågeställning vi hade kring detta problem rådfrågades 

Maritha Hillbom som är en av våra handledare på Länsstyrelsen. Vi hade samma 

uppfattning om att ett dispensbeslut klart och tydligt i text ska redovisa vad det är som 

anses vara särskilda skäl. 

 

För övrigt så redovisades de utvalda parametrarna relativt bra, förutom om översiktskarta 

finns för åren 2004 och 2006 som redovisades i mindre än 50 % av besluten. Bäst 

redovisad var parametern bedömning av påverkan för djur- och växtlivet, som 

redovisades i 80,4 % av de beslut som togs det sämsta året (2003). Totalt togs 154 beslut 

under hela perioden. De exakta värdena går att utläsa i de stapeldiagram som redovisar 

alla parametrar var för sig i bilaga 10. 

Gävle kommuns dispensbeslut

0

20

40

60

80

100

2002 2003 2004 2005 2006

År

A
nd

el
 i 

%

Om åtgärd är inritad på
karta
Om översikts-karta f inns

Bedömning av påverkan
för djur- och växtlivet
Om särskilda skäl f inns
redovisad
Om tids- villkor f inns

Om tomtplats-
avgränsning redovisas
Om besvärs- hänvisning
f inns

 
Figur 14. Diagram över de utvalda parametrarna i Gävle kommun 
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Sandvikens kommun 

Vid första anblicken på resultaten i diagrammet nedan (figur 15) så verkar det vara näst 

intill kaotiskt, med stor spridning på hur de olika parametrarna har redovisats. Det fanns 

ingen av de utvalda parametrarna som redovisades i mer än 50 % av besluten under hela 

tidsperioden. En förklaring kan vara att det var relativt få dispensbeslut tagna och 

resultatet får då stora svängningar om parametrarna inte finns med regelbundet i besluten. 

 

I diagrammet går det att utläsa år 2003 som det sämsta året, där de olika parametrarna inte 

redovisades så ofta i besluten. Detta kan förklaras med att samma år så togs det bara tre 

stycken beslut om dispenser, anges då inte de olika parametrarna så blir det kraftiga 

svängningar i diagrammet.  

 

Där det var noterat att särskilda skäl saknades, berodde det på att de flesta saknade helt 

särskilda skäl, samtidigt som några enstaka redovisades med att platsen/marken redan var 

ianspråktagen. 

 

Minst redovisad under hela perioden var parametern om besvärshänvisning finns, den 

fanns bara redovisad under år 2005 i knappt 20 % av besluten. Den parameter som var 

mest frekvent i besluten var om översiktskarta finns, som fanns redovisad i 44,4 % av de 

beslut som togs det sämsta året (2004). Totalt togs 62 beslut under hela tidsperioden. De 

exakta värdena går att utläsa i de stapeldiagram som redovisar alla parametrar var för sig i 

bilaga 11. 
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Figur 15. Diagram över de utvalda parametrarna i Sandvikens kommun 
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Söderhamns kommun 

När resultaten i diagrammet nedan (figur 16) granskas, så verkar det som Söderhamn har 

den mest frekventa och jämna redovisningen av de utvalda parametrarna hos de tre 

kommunerna som granskades. Här redovisas fem av de utvalda parametrarna i över 70 % 

av besluten under den utvalda tidsperioden. Det är parametrarna bedömning av påverkan 

för djur- och växtlivet och om tomtplatsavgränsning redovisas som inte redovisas lika 

ofta som de övriga.  

 

Även här kunde vi se att där det var noterat att särskilda skäl saknades, berodde det på att 

de flesta saknade helt särskilda skäl, samtidigt som några enstaka redovisades med att 

platsen/marken redan var ianspråktagen. 

 

En förklaring till jämnheten kan vara att de har totalt 218 beslut tagna under tidsperioden, 

vilket ger en jämnare redovisning. Den parameter som var mest frekvent i besluten var 

om tidsvillkor finns, som fanns redovisad i 91,7 % av de beslut som togs det sämsta året.  

 

De exakta värdena går att utläsa i de stapeldiagram som redovisar alla parametrar var för 

sig i bilaga 12. 
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Figur 16.  Diagram över de utvalda parametrarna i Söderhamns kommun 
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4.4 Redovisning av frågeställningar till Naturvårdsverket 

All fakta under denna punkt (4.4) är hämtad från personal vid Naturvårdsverket (bilaga 

3).138

 

Antal dispensansökningar under den givna tidsperioden uppgår enligt Naturvårdsverket 

(NV) sammanlagt till ca 18 900 varav antal avslag 254 anges inom parentes. 

• 2002 ca 3000 st (dokumentation saknas) 

• 2003      3322 st  (118) 

• 2004      3835 st (136) 

• 2005      4171 st (dokumentation saknas) 

• 2006      4564 st (dokumentation saknas) 

 

Enligt NV så är statistiken bristfällig men generellt så anser de att ungefär 4 % av de 

inkomna ärendena är beslut om avslag. Vidare så överklagar NV årligen mellan 1 - 2 % 

av de inkomna ärendena till Länsstyrelserna som i de flesta fall går på NV:s linje och 

upphäver kommunernas dispensbeslut. 

 

På frågan om kommunerna själva skulle få beslutsfattandet angående utökat strandskydd, 

så anser NV att kommuner med naturvårdskompetens mycket väl skulle kunna föreslå om 

utökat strandskydd alternativt minskning till generellt strandskydd (100 m) själva. Men 

för att handläggningen ska vara densamma så vill NV att Länsstyrelsen fortfarande är den 

myndighet som tar själva beslutet. 

 

Angående det nya lagförslaget om "Ett förnyat strandskydd" som utarbetades under den 

förra regeringen (socialdemokraterna), så vet inte NV om det kommer att bli en 

fortsättning på detta eller om det blir ett förslag med en annan lösning. Det NV blivit 

underrättade om från departementet, är att det kommer någonting vid årsskiftet 

(2007/2008) som visar hur arbetet med frågan kommer att fortskrida.  

 

NV:s definition på vad obetydliga bäckar och tjärnar är att NV gör ur 

strandskyddssynpunkt definitionsmässigt ingen skillnad mellan obetydliga bäckar, 

tjärnar, sjöar, vattendrag eller hav. Alla strandkanter omfattas generellt av strandskydd. 

Ur naturvårdssynpunkt kan små bäckar många gånger ha ett större biologiskt värde än en 

stor älv. Bedömningar måste göras från fall till fall. 

                                                      
138 Elise Ryder-wiken, Naturvårdsverket  
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5 Diskussion 

5.1 Generell diskussion om arbetet 

Anledningen till att vi valde detta ämne var att vi har hört talas om hur olika kommuner i 

bl.a. Stockholmsområdet och runt sjön Vänern, har väldigt olika bedömningar av hur 

lagen om strandskydd tolkas. Med dessa påståenden så ville vi undersöka om så är fallet 

även i vårt hemlän, Gävleborgs län. Syftet med examensarbetet har varit att granska 

strandskyddet i Gävleborgs län och jämföra kommunernas hantering för att påvisa 

eventuella skillnader. Detta ämne var något som vi själva beslutade oss för att undersöka 

och initiativet kom från vår sida, inte från någon myndighet. Om initiativet kommit från 

någon myndighet, så är frågan om arbetet skulle ha sett annorlunda ut. Troligtvis så hade 

arbetet blivit mer fokuserat mot ett specifikt område och med en helt annan 

frågeställning. Responsen från de olika kommunerna till vårt arbete hade förmodligen 

blivit annorlunda med en myndighet, exempelvis Länsstyrelsen som vår uppdragsgivare. 

 

Från början var tanken att vi skulle behandla strandskyddsfrågan dels inom kommunernas 

fysiska planering i form av tillämpning av strandskyddsbestämmelserna, men även med 

ett fastighetsrättsligt inslag. I det fastighetsrättsliga inslaget ville vi främst undersöka hur 

förrättningslantmätare beaktar strandskyddet vid fastighetsbildningsåtgärder. Efter ett 

inledande samtal med Eije Sjödin på Lantmäteriverket bestämde vi oss dock för att lyfta 

bort det fastighetsrättsliga inslaget i arbetet. Eije ansåg att strandskyddstillämpningen till 

största delen ligger på Länsstyrelsen och kommuner, men att det beaktas vid 

fastighetsbildning i form av samverkan med angivna myndigheter.     

 

Både vid enkäterna och vid intervjuerna är det främst handläggare av bygglov som 

besvarat frågorna. Under arbetets gång så har vi insett att det varit bättre om vi som 

Pettersson, 2006 intervjuat även handläggare från miljöavdelningen/fritidsförvaltningen 

för att få ett bredare perspektiv139. Miljöhandläggarnas synpunkter på hur strandskyddet 

tillämpas och är utformat skiljer sig troligen från bygglovshandläggarna. 

 

Vi har blivit varse om att våren är en olämplig tid att genomföra studier som berör 

strandskyddsdispenser. Under denna tid ökar byggaktiviteterna markant vilket givetvis 

innebär att arbetsbelastningen för bygglovshandläggarna ökar. Ofta är det samma 

                                                      
139 Pettersson, 2006 
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tjänsteman som hanterar strandskyddsdispenser. I ett av de fall vi inte mottagit enkätsvar 

samt vid ett av de ursprungliga val av djupstudiekommuner har detta inverkat på vårt 

arbete, i det senare fallet på grund av att byte fick ske till annan kommun. För denna typ 

av studie skulle alltså en annan tidpunkt på året vara att föredra.  

 

5.2 Diskussion om materialet i inledningen 

Problemen med strandskyddet verkar till stor del bero på att vissa stycken av lagtexten är 

svår att tolka och omsätta i verkligheten. Ett exempel som kan diskuteras är villkoret att 

en åtgärd inte får utföras inom strandskyddsområde om den väsentligen försämrar 

livsvillkoren för djur- och växtlivet. De allra flesta åtgärder kommer troligen på något sätt 

att väsentligt försämra livsvillkoret för något djur- eller växtliv. En mer detaljerad 

avgränsning som inriktar sig på att omfatta arter som är unika för området, skulle kunna 

vara en lösning som ger bättre respekt för lagen. 

 

Om vi istället tittar på det andra syftet som strandskyddet skall tillgodose, att trygga 

förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv så kan en frågeställning vara om 

befolkningen i allmänhet är i behov av den mängd för friluftslivet tillgängliga områden 

som strandskyddet omfattar? Dagens strandskyddsbestämmelser bygger på ett behov som 

ansågs behöva tillfredställas år 1950 (sid.18). Är situationen densamma idag? En 

synpunkt är att det tillkommit en mängd andra friluftsaktiviteter som tillfredställer samma 

behov av rekreationsmöjligheter som att vistas vid vatten. 

 

Frågan om ett förnyat strandskydd utarbetades under tiden när Sverige hade en 

socialdemokratisk regering. Hösten 2006 genomfördes ett regeringsskifte till borgerlig 

regering varvid arbetet med det nya lagförslaget avstannade. Vi har vid kontakt med 

Miljödepartementet samt Naturvårdsverket fått uppgiften att utredningen blivit liggande 

och att de inte vet när vidare ställningstagande kommer att göras. Trots att vi inte vet om 

innehållet i denna utredning kommer att ligga till grund för nya 

strandskyddsbestämmelser har vi valt att benämna och behandla den som ett nytt 

lagförslag. Detta på grund av den förankring den har hos myndigheter och organisationer 

i landet. 

 

I detta nya lagförslag fann vi emellertid en oklar definition (sid.29) för en av de lättnader 

som anges. Detta gäller upphävande av strandskyddsbestämmelser för 

komplementbyggnader. I förslaget ändras denna text till att omfatta alla 
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komplementåtgärder som uppförs längre bort än 25 meter från strandlinjen så länge det 

sker inom ursprunglig tomtplats, är inte tomtplatsen bestämd får åtgärd ske högst 25 

meter från huvudbyggnad. Formuleringen av lagtexten i detta fall kan lätt feltolkas, t.ex. 

om ett befintligt hus ligger 25 meter från strandlinjen och tomtplats inte finns, får då en 

komplementbyggnad uppföras vid strandlinjen? 

 

Det totala antalet innevånare i Sverige 2005-12-31 var 9 047 752, varav 275 994 personer 

var folkbokförda i Gävleborgs län. Vid beräkning så utgör de boende i Gävleborgs län ca 

3,1 % av hela rikets befolkning. Om Gävleborgs läns alla stränder (ca 38 937 km), 

jämförs med hela rikets stränder (ca 797 000 km), så medför det att i Gävleborgs län finns 

ca 4,9 % av Sveriges stränder (tabell 3). Att vi andelsmässigt har mer strandlängd än 

invånare sett till riket kan vara en orsak till att det anses av kommunerna att det finns 

väldigt stor tillgång av oexploaterade strandområden i länet. 

 

Vid jämförelse i stapeldiagram så går det klart att urskilja Ljusdals kommun som har den 

totalt längsta sträckan stränder, samtidigt som Hofors kommun har den kortaste sträckan 

(figur 4). En förklaring till detta är att Ljusdals kommun har den största landarealen inom 

länet samtidigt som Ljusnans vattensystem ringlar sig genom kommunen. Jämförs antalet 

invånare i kommunen med den storleksmässiga arealen, så ligger även här Ljusdals 

kommun i särklass högst med ca 0,27 km2/person, jämfört med t.ex. Gävle som har ca 

0,018 km2/person (tabell 2). Tyvärr fick vi inte svar på frågeenkäten från Ljusdals 

kommun, det skulle ha varit intressant att jämför Ljusdals och Hofors uppgifter. 

 

Läggs dessa ihop med de sjöar och vattendrag som är minst 6 meter bred så blir det totalt 

ca 797 000 km strand i hela riket. Detta motsvarar ungefär 19 ½ varv runt jordklotet. 

 

En avgränsning finns dock i redovisningen av kommunfakta som visar bebyggelse inom 

100 meter från strand, denna avgränsning blev oplanerad med anledning av att 

information och data från detta område bara kunde hittas för sjöar/vattendrag som är 

bredare än 6 meter. Detta resulterar i att det finns brister i redogörelsen för hur 

bebyggelsesituationen är längs stränder som omfattas av strandskyddsbestämmelserna, då 

dessa även inbegriper sjöar och vattendrag smalare än 6 meter. Förmodligen så finns 

alltså ett stort mörkertal vad gäller byggnader inom 100 meter från strand. 

Sjöar/vattendrag som är 1 till 6 meter ingår dock i sammanräkningen av strandlängder 

samt att strandlängden för dessa även anges i separat kolumn. 
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I Knapes rapport140 som berör strandskyddet vid Gullmarsfjorden i Bohuslän bör belysas 

att Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om dispenser i motsats till vårt arbete 

där kommunerna är beslutsfattare. Detta kan ha haft betydelse över den relativt höga 

andel ansökningar som fått avslag vid Gullmarsfjorden, med orsaken av att Länsstyrelsen 

troligen är mer restriktiv i sina bedömningar.    

 

5.3 Metoddiskussion om frågeenkäter 

Vid utformning av enkäterna valde vi som tidigare skrivits att ställa relativt korta och vad 

vi ansåg som lättbearbetade frågor. När svaren kom tillbaka såg vi att så inte alltid var 

fallet. Möjligtvis skulle vi valt att ha en mer detaljerad frågeställning på vissa ställen. 

Kontentan av detta är att balansgången med att använda frågor som är lätta och snabba att 

besvara, men som ändå ger en bra informationsgrund är betydligt svårare att skapa än vi 

trodde.       

 

Vi diskuterade på ett tidigt stadium med vår vetenskapliga handledare på vilket sätt vi 

skulle skicka ut enkäterna. Vi valde mellan frankerade brev och att skicka dem via e-mail, 

valet föll på det sistnämnda efter att vi hört oss för med mottagarna på telefon. Hade 

utfallet varit annorlunda om vi skickat brev? Möjligen kan det vara så. Kanske hade inte 

antalet svar förändrats, men utformningen av dessa hade nog varit annorlunda. Ett tecken 

på detta är att vi trots tidigare telefonkontakt inte fick fullständiga svar från fyra av 

kommunerna. I två av fallen skedde senare förtydligande av frågor så att svar erhölls via 

telefon samt en kommun lämnade svar brevledes. 

 

En del frågor ställdes så att svaret endast krävde en uppskattning, detta gör givetvis att 

tillförlitligheten i sig minskar men ger ändå en vink om hur tjänstemannen uppfattar 

situationen. Ett exempel på detta är till vilken grad handläggaren anser stränderna vara 

ianspråktagna i den egna kommunen. 

        

Slutligen måste även påpekas att vi bara skickade ut enkäten till en handläggare per 

kommun. I flera av kommuner finns det flera handläggare som hanterar 

strandskyddsdispenser, och troligtvis hade vi fått något annorlunda svar om vi vänt oss 

till en av de andra. Uppgifterna i resultatdelen kan alltså inte tas för absoluta sanningar 

för hur varje kommun överlag bedömer ansökningar samt utformar besluten.   

                                                      
140 Knape, 2005 
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5.4 Metoddiskussion om intervjuer 

Vid val av kommuner för intervjuer utgick vi ifrån att både kust- och inlandskommuner 

borde vara representerad, denna synpunkt ansåg även Länsstyrelsen var lämplig. Om 

valet av de tre kommuner hade varit annorlunda så har förmodligen detta inverkat på 

resultaten, men i vilken omfattning är svårt säga.  

 

När intervjuerna genomfördes så var det enbart de kontaktade personerna som var 

närvarande i Gävle och Söderhamn, däremot vid besöket i Sandviken var totalt fem 

personer närvarande vid olika delar i intervjun (detta initiativ togs av kommunen). Detta 

innebär att intervjuerna inte genomförts med samma förutsättningar, vilket påverkar 

svarstolkningen. Att fler personer var närvarande kan innebära såväl fördelar som 

nackdelar. En fördel är att vi fick åsikter från fler tjänstemän med olika befattningar inom 

kommunen. Nackdelen var att strukturen vid intervjutillfället blev något rörig, detta 

innebar även problem vid svarstolkningarna. Med facit i hand skulle vi ha tydliggjort att 

det bara var handläggaren av strandskyddsdispenser vi ville träffa vid intervjutillfället. 

Valet av att använda bandspelare vid intervjuerna visade sig vara ovärderligt för 

svarstolkningen.  

 

För att få en så objektiv svarstolkning som möjligt skrev bägge författarna ner sin egen 

tolkning på svaren vid genomgång av de inspelade banden från de tre intervjuerna. Dessa 

tolkningar diskuterades författarna emellan och en gemensam svarstolkning skrevs ner.  

På detta sätt reducerade vi risken att råka ut för de problem med att bibehålla 

objektiviteten som Pettersson, 2006 beskriver i samband med sina intervjuer.  

 

5.5 Metoddiskussion om granskningen av dispensbeslut 

En del av arbetet har varit att granska om Naturvårdsverkets rekommendationer om vad 

ett beslut om dispens från strandskydd ska innehålla följs. Av dessa rekommendationer 

valde vi att kontrollera 7 parametrar som vi ansåg viktiga, granskningen bestod av att 

kontrollera om de fanns redovisade i dispensbesluten. Resultatet av detta kan utläsas i 

kapitel 4.3. I granskningen delade vi upp dispensbesluten så att bägge kontrollerade 

ungefär hälften var. Detta kan innebära att en av oss har tolkat innehållet i besluten 

annorlunda än den andra, då det inte alltid är uppenbart om en parameter är redovisad. 
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Vid analys av enskilda beslut är det svårt att vara konsekvent i bedömningen. Från början 

var vi ovana att tolka besluten men blev efterhand bättre insatta i beslutens struktur. Detta 

kan innebära att besluten bedömdes olika under granskningens genomförande. Även 

Petterson, 2006 uppmärksammade detta problem i sin studie. Ett sätt att minimera 

riskerna för att skillnader görs i tolkningen hade varit att båda författarna granskat 

samtliga beslut och sedan jämfört resultaten.      

 

Det uppstod vissa problem med hur rekommendationer skulle tolkas. Naturvårdsverket 

anger exempelvis att byggnaden som ansökan gäller skall vara inritad på karta, men 

nämner inte hur detaljerad den skall vara. Det skulle således räcka med att byggnaden 

visades som en litet objekt på en stor karta. Tanken med rekommendationen borde vara 

att ge en god överblick över åtgärden som ansökan avser samt att orientera denna mot 

strandlinjen. Vid vår granskning av befintliga parametrar i dispensbeslut utgick vi därför 

från att den berörda byggnaden tydligt skulle visas på en karta med lämplig skala och att 

byggnaden var utmärkt så att vi lätt kunde se vilket objekt som ansökan berörde.    

 

Vid granskningen av om särskilda skäl redovisas i dispensbesluten valde vi att göra två 

bedömningskategorier, antingen Ja eller Nej. Kriteriet för att bedömas ja var att det klart 

och tydligt skulle framgå i texten att orden ”särskilda skäl” skulle anges. I efterhand har 

vi insett att ytterliggare en kategori hade varit lämplig. Denna kategori skulle ha omfattat 

beslut som inte specifikt innehöll orden ”särskilda skäl”, men där skälen ändå fanns 

angivna i klartext.    

 

5.6 Resultatdiskussion om inkomna enkätsvar 

Om vi tittar på resultatet av hur många ansökningar som hanteras per år så blir det 

förvånande låga siffror från Sandviken, Ockelbo och till viss del i Hofors. I Hofors fall 

kan det dock förklaras med att de har en mindre mängd stränder i relation till de övriga 

(Tabell 3). För Sandvikens skull framkommer stora skillnader om vi beaktar det antal 

beslut vi tog del av vid genomgången av dispensbeslut (bilaga 9) och antalet som nämns i 

enkätsvaret. En förklaring till detta kan vara att dispensbeslut ibland hanteras i samband 

med bygglovsansökan och även i samma handling. Innebörden av detta kan vara 

strandskyddsdispenser som inte behandlas separat diarieförs som bygglovsärenden, vilket 

skulle förklara skillnaderna i enkätsvar kontra dispensgenomgång. En annan orsak kan 

vara att arkiveringen och/eller diarieföringen är bristfällig, vilket vi fått signaler om även 

från andra kommuner i form av uteblivna uppgifter. För att få en bättre överblick över hur 
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många ansökningar som hanteras skulle Länsstyrelsen kunna ställa krav på en viss form 

av diarieföring som skulle gälla i alla kommunerna. Detta borde vara av stort intresse för 

Länsstyrelsen i form av tillsynsmyndighet.  

 

Om andelen dispenser som avslås kan nämnas att nivån ligger relativt lika mellan 

kommunerna, från 2-10% av ansökningarna avslås. Vi kan med dessa siffror inte utläsa 

om några kommuner är mer restriktiva än andra. Vi kan heller inte se samma tendens som 

Ingensand och Vilhelmsson, 2004 beskriver i sin studie141. Det vill säga att 

kustkommunerna är mer restriktiva i bedömningen än inlandskommunerna. 

 

Från det svar vi fick vid förfrågan till Naturvårdsverket framkom att rikets årliga snitt vad 

gäller avslag ligger på ca 4 %, denna uppskattning baseras på beslut inskickade till 

Naturvårdsverket under åren 2002 till 2006. Detta kan sägas ligga väl i linje med de 

uppskattningar handläggarna gjorde i enkäten. 

 

Det ter sig rätt naturligt att Söderhamn som kustkommun med en utbredd skärgård har 

många ansökningar. Det var synd att vi inte fick något svar om antalet ansökningar från 

Ljusdals kommun eftersom de överlägset har den längsta strandlängden som berörs av 

strandskyddsbestämmelser.     

 

I frågan hur många procent av ärenden som avslutas redan vid en tidig muntlig kontakt 

särskiljer sig Ockelbo och till viss del även Söderhamns kommun från de övriga. I 

Ockelbos fall beror detta troligen på att de väldigt sällan avslår ansökningar. För 

Söderhamn är orsaken svårare att identifiera. En möjlig orsak kan vara att handläggaren 

föredrar att bedöma om vissa typer av ärenden inte strider mot strandskyddets syften med 

skrivna handlingar som grund och inte direkt via exempelvis telefon.  

 

Tiderna för behandling är relativt lika för samtliga kommuner. Vid nybyggnationer ligger 

behandlingstiden på ca 2 månader om tidsåtgången för nämndebeslut inkluderas . 

Ärenden som berör redan ianspråktagen mark går dock snabbare. Troligen beror detta på 

att nämnderna delegerat detta beslutsfattande till bygg- och miljökontoren.  

 

Vid frågeställning om alla särskilda skäl väger lika tungt framkom att några av 

kommunerna anser att redan ianspråktagen mark väger tyngre. En intressant synpunkt 

framkommer när Gävle kommun svarar att redan avstyckade fastigheter för 

                                                      
141 Ingensand, Vilhelmson, 2004 
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bostadsändamål väger tungt. Enligt Naturvårdsverket rekommendationer är dock detta 

inget särskilt skäl. Men vi förstår den trängda situation handläggaren ställs inför i denna 

situation. Den sökande har i detta fall redan fått sin fastighet godkänd för uppförande av 

bostadsbyggnad från lantmäterimyndigheten. Vid vårt samtal med Eije Sjödin på 

Lantmäteriverket fick vi uppfattningen att förrättningslantmätare väntar på kommunens 

bifall, gällande förhandsbesked av bygglov samt strandskyddsdispens innan 

fastighetsbildning sker. Men troligen har detta inte skett i de fall som nämns i Gävle 

kommuns svar. Frågan som uppstår är vilket skäl kommunen anger i dispensbeslutet? 

Under granskningen av dispensbeslut uppmärksammade vi inget ärende som angav 

tidigare avstyckad fastighet för bostadsändamål som särskilt skäl. Orsaken till detta kan 

vara att en feltolkning av frågan skett och att handläggaren syftat på redan ianspråktagen 

mark.   

 

Vad gäller platsbesök vid dispensbedömning är utfallet lika mellan de flesta 

kommunerna. I de fall ärendet berör nyetableringar, görs nästan alltid platsbesök. Enligt 

vår tolkning är det denna situation som många kommuner utgått från i sina svar. När det 

gäller ärenden som berör redan ianspråktagen mark samt komplementbyggnader sker 

platsbesök förmodligen nästan aldrig. Detta är dock en fråga vi borde ha formulerat bättre 

genom ett förtydligande av att det är nyetableringar som avses, eller eventuellt delat upp 

frågan i två kategorier.  

 

Närvarande vid platsbesöken är i de flesta fall en bygglovshandläggare samt en 

handläggare av miljöfrågor. En funktion som inte alls nämns är en tjänsteman eller 

organisation som har god kunskap i frilufts- och rekreationsfrågor. Detta kan tyckas en 

aning konstigt då bevaranden av friluftsområden är en väsentlig del av strandskyddets 

syfte. Troligen anser kommunerna att denna aspekt på friluftsliv kan bedömas med 

bygglovsinspektörens kompetens, frågan är om detta är ett optimalt förfarande? 

Förmodligen är ansvarsfördelningen riktig om själva ärendehanteringen sätts i centrum, 

men för friluftslivets skull vore det att föredra om en person med specifik kompetens 

inom detta område fick lämna yttrande i ärendet. Frågeställningen kan även byggas ut 

med om dessa kompetenser finns i kommunerna eller inte? Troligtvis är det 

planeringsingenjörerna som har den bästa kännedomen vilka områden som nyttjas för det 

aktiva friluftslivet samt i rekreationshänseende. 

 

En viss splittring kan utläsas hur kommunerna ser på strandskyddet i samband med att 

ärendet även berör område som ingår i ett riksintresse. 5 av 8 kommuner anger att de 

ställer högre krav för att ge dispens i dessa områden. Enligt vårt tycke är detta en riktig 
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inställning då handläggaren förutom de gällande strandskyddsbestämmelserna måste 

beakta MB:s hänsynsregler i områden som berörs av riksintresse142. Varför tre av 

kommunerna inte ställer högre krav är svårt att säga, det gemensamma med dessa är att 

samtliga är inlandskommuner. En första tanke är att dessa inte berörs av 

riksintresseområden i någon större grad men så visade sig inte vara fallet. I Ingensand och 

Vilhelmsons studier från 2004 påvisas att ett område som förutom strandskydd även 

berörs av riksintresse, inte automatiskt har en restriktivare bedömning vid ansökningar. 

Studiens resultat visar på att antalet nybyggnationer är färre i ett område som enbart 

omfattas av strandskyddsbestämmelser143. Detta kan tyckas en aning konstigt och kan 

möjligen vara ett unikt resultat. Detta ger insikten att det inte går att dra för stora 

slutsatser om att ett område är väl skyddat bara för att det är ett område av riksintresse.  

 

Skillnader kan även utläsas på vilken syn kommunerna har på bedömningen av dispenser 

för bryggor och båtplatser. Tre av kommunerna anger att de har mildare bedömning i 

denna typ av ärende, även i detta fall är samtliga inlandskommuner. Detta kan ha många 

orsaker, men den mest troliga är att anläggningarna är av mindre slag och inte anses göra 

någon större inverkan på strandskyddets syften. 

 

Vid avslag på dispensansökan är det syftet Att trygga förutsättningarna för allmänhetens 

friluftsliv som i flest fall har påverkats på ett icke godtagbart sätt. Detta anger fem av 

kommunerna. Detta kan också ge en antydan om vilken syfte kommunerna anser väga 

tyngst. Orsaken kan vara att syftet att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 

djur- och växtlivet är relativt nyligen infört i strandskyddsbestämmelserna, vilket gör att 

rutinerna runt beaktandet av detta inte är inarbetat i lika hög utsträckning. 

 

I resultatdelen som visar vad kommunerna har för definitionen av begreppet obetydliga 

bäckar och tjärnar, hänvisar merparten av kommunerna till en kungörelse från 1975 som 

beskriver vilka insjöar och vattendrag som inte skall omfattas av 

strandskyddsbestämmelserna144. Intressant är dock att Bollnäs och förmodligen även 

Hudiksvall anser att alla vattendrag och sjöar är viktiga och skall omfattas av 

strandskyddet. Denna utgångspunkt delar dessa kommuner med Naturvårdsverket enligt 

de svar vi mottagit från dem (bilaga 3). De tillägger att små bäckar ibland kan ha ett 

större biologiskt värde än en stor älv. Med detta i åtanke inser vi hur viktigt det är att ha 

                                                      
142 Naturvårdsverket, 2005 
143 Ingensand, Vilhelmson, 2004 
144 Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 1975 
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rätt kompetens vid bedömning av miljöpåverkan. Alla kommuner utom Hofors har angett 

att speciell kompetens finns inom kommunen för att bedöma påverkan på växt- och 

djurlivet. 

 

För begreppet ”Lucktomt” hänvisar de flesta av kommunerna till Naturvårdsverkets 

allmänna råd från 1997145. Flera kommuner nämner att det är en bedömningsfråga 

huruvida lucktomten är ett särskilt skäl eller inte i det enskilda fallet. Att ett begrepp kan 

användas både som ett skäl för att bli beviljad dispens, samtidigt som det kan användas 

som motiv för att avslå en dispensansökan finner vi förvirrande. I dessa ärenden beror 

utfallet alltså på hur handläggaren väljer att tolka situationen, denne får med andra ord 

stor makt över beslutet.     

 

Vi är väldigt förvånade över svaren på frågan om vad kommunerna tycker om nya 

lagförslaget om ett differentierat strandskydd. Att så många som hälften av de kommuner 

som svarade på enkäten inte ens hade läst det nya förslaget är förvånande. Det tenderar 

till att kustkommunerna är mer intresserade av differentieringen. Samtliga kustkommuner 

som besvarat enkäten har läst det nya förslaget. Jämförelsevis är det en av fem 

inlandskommuner (20 %) som läst förslaget, det verkar som om det bara är Sandvikens 

kommun av dessa som har intresserat sig i frågeställningen. En intressant fråga är vad 

detta beror på, en orsak kan vara att kustkommunerna i dagsläget (2007) påverkas i högre 

grad av strandskyddsbestämmelserna än inlandskommunerna. Detta med tanke på det 

utökade strandskyddet (300 meter)vid havskusten.    

 

Alla kommuner anger dock att de är för ett differentierat strandskydd, så tydligen finns 

det ändå viss kunskap om innehållet i det nya lagförslaget. Söderhamn- och Hudiksvalls 

kommuner anser att även det nya lagförslaget är för stramt, detta beror troligtvis på att 

inga lättnader föreslås för kuststränder. Hudiksvall skriver även att de inte anser att 

lagförslaget är ett differentierat strandskydd. Varför de anser detta framgår inte men 

troligen beror det på att differentieringen nästan uteslutande berör glesbygdskommuner.  

  

Att dispensbeslutens fördelning mellan ansökningar gällande kust- samt insjöstränder, 

skiljer sig mellan Söderhamn som har 75 % ansökningar vid kusten jämfört med Gävle 

och Hudiksvall som har 50 % ansökningar vid kusten, kan ha olika orsaker. En av dessa 

kan vara att Söderhamn har en utbredd skärgård med innebörden att fler har möjlighet 

                                                      
145 Naturvårdsverket, 1997 
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och önskar att bosätta sig där. Söderhamn har även kortare strandlängder för insjöar och 

vattendrag (Tabell 3) vilket har påverkan på fördelningen.  

 

Med stöd av svaren från frågeenkäten så kan vi konstatera att handläggare av 

strandskyddsdispenser i länet har väldigt olika utbildning och bakgrund (tabell 6). 

Handläggarna kan ha flera funktioner inom den myndighet där de arbetar, förmodligen är 

det ingen som arbetar enbart med att handlägga strandskyddsärenden. Omfånget av 

uppgifter beror till stor del på kommunens storlek. Detta kan vara en möjlig förklaring till 

varför de har så olika utbildning och bakgrund. Med detta i åtanke så finns 

förutsättningarna att bedömningar av dispenser kan resultera i stora skillnader, dels 

mellan kommuner men även mellan olika handläggare inom den egna kommunen. 

 

5.7 Resultatdiskussion om intervjuer 

När kommunerna tillfrågades om de särskilda skälen bedöms på samma sätt när 

strandskyddet upphävs vid detaljplanläggning, som de gör vid enskilda 

dispensansökningarna blev svaret från Söderhamns (SÖ) och Sandvikens (SA) kommuner 

att detaljplanering innebär möjlighet att beakta större områden i sin helhet. Detta medför 

att planeraren kan tillgodose strandskyddets syften ur ett helhetsperspektiv. 

Tillgängligheten till rekreationsområden och hänsynstaganden för växter och djur kan 

exempelvis tillgodoses genom att naturmark planeras vid stränder och närliggande 

områden. På naturmark upphävs aldrig strandskyddet utan där råder bebyggelseförbud. 

Tillgängligheten för det rörliga friluftslivet kan även ökas med anläggandet av gångstigar 

och annat. Vid detaljplanering finns även en möjlighet att tillgodose yttranden från 

berörda parter. 

 

Insikten vi fick av svaren är att de särskilda skälen bedöms ur ett annat perspektiv vid 

detaljplanering. En enskild ansökan skulle ha mycket små chanser att beviljas dispens i 

ett oexploaterat område där inga särskilda skäl kan åberopas. Däremot kan en exploatör 

genom att skapa en detaljplan avsevärt förbättra möjligheterna för att få bygga i samma 

område.  

 

I och med att samtliga kommuners beslutande nämnder nästan uteslutande följer 

handläggarens yttrande i avseende på dispenser från strandskyddet, inser vi vilket stort 

inflytande den enskilde tjänstemannen har på nämndens ställningstagande. Nämndens 

beslut kan bero väldigt mycket på vilken personlig uppfattning handläggaren av 
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dispensansökningarna har. De handläggare vi pratat med har betonat att de följer lagen 

och dess syften som det är tänkt att den skall följas. Men vår åsikt är att det måste vara 

väldigt svårt för en handläggare att försöka följa en lag som kan tolkas på så många olika 

vis och samtidigt inte låta sin personliga uppfattning färga av sig på besluten.  

 

Om oenighet eller osäkerhet uppstår vid nämndens röstningsförfarande, exempelvis om 

det särskilda skälet varit otydligt, så uppger alla tre kommunerna att utgångspunkten är att 

avslå ansökan. I SÖ och Gävle kommun (GÄ) betonar de intervjuade att kraven på 

särskilt skäl måste uppfyllas för att bifall skall kunna ske. SA anger att fördelarna måste 

överväga nackdelarna, annars så avslås ansökan. Analysen av detta är att utgångspunkten 

att avslå har sin grund i att strandskyddet är delar av en förbudslag vilket innebär att skäl 

måste påvisas för att dispens skall bifallas. Sandvikens uttalande är svårare att tolka. 

 

De tre kommunerna anger att de försöker följa Naturvårdsverkets rekommendationer om 

vad ett dispensbeslut skall innehålla. SÖ och GÄ är dock självkritiska på så sätt att de 

anger att man fått påbackningar om tomtplatsbegränsningar i SÖ:s fall samt att 

utformningen kunde vara bättre vad gäller GÄ. Vår bild av hur kommunerna följer 

rekommendationerna är att det finns klara brister och att stora variationer existerar mellan 

hur kommunerna väljer att utforma besluten. En mer detaljerad analys om hur vi anser att 

besluten följer rekommendationerna följer i nästa avsnitt som hanterar granskningen av 

dispensbeslut. 

 

Kommunerna har inga egna riktlinjer vad gäller bedömandet av dispensansökningar och 

det anser vi är helt rätt. Dispensansökningarna måste enligt oss bedömas likartat över 

kommungränserna för att skapa god förståelse hos allmänheten. 

 

Alla tre kommunerna är positiva till ett differentierat strandskydd, detta framkom även i 

enkätundersökningen. Uppfattningen är att kommunerna vill ha större påverkan i beslutet 

om vilka områden som skall omfattas av strandskyddsbestämmelser och hur stor 

omfattningen skall vara. GÄ vill t.ex. ha möjligheten att upphäva strandskyddet helt i 

områden där strandskyddets syften redan är utsläckta. En metod för att åstadkomma de 

effekter GÄ efterfrågar vore att använda 3000m2-regeln som redovisas i Knapes 

rapport146. Detta innebär att kommunen slipper hantera ärenden där strandskyddet redan 

spelat ut sin roll.  

 

                                                      
146 Knape, 2005 
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Ingen av kommunerna anser att det finns möjligheter att frångå bestämmelserna i de fall 

enskilda företag eller företagsledare/chefer vill etablera sig på orten. Alla är lika inför 

lagen nämnde SA och detta förhållningssätt verkade även gälla i de andra kommunerna. 

För att underlätta vid nyetableringar använder kommunerna sig istället av detaljplanering, 

i och med detta kan konsekvenserna av etableringen bearbetas ur ett bredare perspektiv. 

Ett intressant påpekande kom dock från handläggaren i SÖ. Dennes angav att politikerna i 

nämnden kan ta andra beslut än tjänstemännen då de sitter på fler stolar.  

 

I samband med kommunernas möjligheter att skapa detaljplaner för att på så sätt 

exploatera områden som omfattas av strandskyddsbestämmelserna, kan även nämnas en 

rapport av Ingensand. Denne nämner att det ofta finns en konflikt mellan allmänhetens 

intressen av tillgänglighet till natursköna områden samt kommunernas avsikt att nyttja 

dessa för att vända negativa befolkningsutvecklingar. Ofta är det då kommunerna som går 

vinnande ur kampen genom upprättanden av detaljplaner där strandskyddet ”lättare” kan 

frångås.147 Detta stämmer väl överrens med våra erfarenheter från examensarbetet. 

 

Stora skillnader framkom vid frågan om kommunerna själva skulle vilja bestämma över 

det utökade strandskyddet istället för Länsstyrelsen som nu är fallet. SA vill gärna besluta 

om utökat strandskydd själva. GÄ tycker däremot det fungerar bra som det är. För SÖ 

spelade det ingen större roll vem som var beslutande part. 

 

Frågan om kommunerna eller Länsstyrelsen skall ansvara för beslut behandlas även i 

Knapes rapport, skillnaden är att denna diskussion angår dispensbeslut.  I rapporten 

nämner flera av de intervjuade personerna att Länsstyrelsen kan göra bättre objektiva 

bedömningar. Detta med tanke på att jävsituationer kan uppstå vid beslut på kommunal 

nivå, på grund av den politiska styrningen.148

 

 

5.8 Resultatdiskussion om granskningen av dispensbeslut 

En sammantagen analys av granskningen visar att det finns brister i utformningen av 

besluten. Bristerna varierar dock från kommun till kommun och kan i vissa fall även 

                                                      
147 Ingensand, 2002 
148 Knape, 2005 
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kopplas mot vissa handledare inom kommunerna, detta är dock inte något som antecknats 

vid vår granskning.  

 

En av bristerna i Gävle kommuns dispensutformning bestod i att vi inte kunde utläsa 

begreppet särskilda skäl i texten, t.ex. som särskilt skäl åberopas. Skälet i sig var 

emellertid redovisat vilket gör att bedömningen blir aningen snedvriden. Anmärkningen 

är ändå lätt att rätta till med ett kort tillägg i texten, förslag på hur detta skulle se ut har 

tidigare behandlats i avsnittet 4.3    

 

Översiktskartor var en annan parameter som ofta saknades i Gävle kommuns beslut, 

frågan är om de plockas bort när de skickas till Länsstyrelsen eller om de aldrig existerar? 

Parametern om tomtplatsavgränsning redovisas saknades även den i stor omfattning. 

Förmodligen beror detta på att fastighetsgränserna sammanfaller med 

tomtplatsavgränsningen i de allra flesta fall och att detta anses som en självklarhet av 

handläggaren. Gävle kommun var väldigt bra att redovisa vilken påverkan åtgärden har 

på djur- och växtlivet. 

 

På grund av det begränsade antal dispenser som hanterats i Sandviken är det statistiska 

belägget för dessa brister inte lika välgrundat. Vad som kan nämnas är att under samtliga 

fem år finns brister i redovisningen av parametrarna om besvärshänvisning finns, 

bedömning av påverkan för djur- och växtlivet samt om tomtplatsavgränsning redovisas. 

 

För Söderhamn påvisades brister för parametrarna bedömning av påverkan för djur- och 

växtlivet samt om tomtplatsavgränsning redovisas. 

 

Parametern om tomtplatsavgränsning redovisas förekommer väldigt sällan i samtliga 

kommuner, orsaken är förmodligen den som angavs i Gävle kommuns fall. Parametern 

bedömning av påverkan för djur- och växtlivet fanns med i både Söderhamns och 

Sandvikens brister, en anledning till denna brist kan vara att bedömning gjorts att 

parametern inte berörs vid vissa typer av ansökningar.    

  

Vår slutsats angående utformningar av dispensbeslut är att någon typ av samverkan borde 

ske. Detta för att försöka få en samsyn om vad som skall ingå i dispenshandlingar samt 

utformningen av dessa. Vi förespråkar även att en mall för dispensbeslutet utformas i 

samverkan mellan Länsstyrelsen och kommuner. Detta skulle göra såväl den löpande 

tillsynen samt eventuellt kommande granskningar lättare att genomföra.  
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I vissa fall så hanteras bygglovsansökan i samma ärendehandling som strandskyddet, 

denna lösning är vi ytterst tveksamma till med hänsyn till strandskyddet är en förbudslag.  

 

Slutligen skall sägas att brister i utformningen av dispensbeslut inte enbart är något som 

existerar i Gävleborgs län, även i Pettersson studie över kommuner i Uppsala län 

framkommer brister i hur de tillgodoser Naturvårdsverkets rekommendationer149. 

 

I Pettersson rapport beskrivs även en god ide om att yttranden från andra 

kontor/avdelningar som tagit del av ansökningen alltid skall ingå i beslutshandlingen.150  

 

5.9 Diskussion om slutsatser samt förslag på förbättringar 

Under arbetets gång har vi funnit skillnader i hur kommunerna bedömer dispenser. 

Exempel på detta kan ses i svarsredovisning av frågeenkäter.  

 

Bland annat framkommer att kommunerna har olika uppfattningar om alla särskilda skäl 

väger lika tungt vid bedömningen. Kommunerna gör även olika bedömningar vid 

anläggande av bryggor och båtplatser. Skillnader kan även utläsas i vilka stränder som 

omfattas av strandskyddsbestämmelserna i respektive kommun. Orsaken till detta är att 

kommunerna använder olika definitioner om vad som skall omfattas av strandskyddet.  

De flesta kommuner använder Länsstyrelsens allmänna kungörelse från 1975 som grund 

för vilka strandområden som inte skall omfattas, men några kommuner anser att alla sjöar 

och vattendrag är viktiga att skydda och därför skall omfattas av strandskyddet.  

 

Vi kan inte finna några skillnader i bedömningar om jämförelse görs mellan inlands- och 

kustkommuner. Vad som framkommer är att kustkommunerna hanterar en större mängd 

ärenden än inlandskommunerna. Slutsatsen vi drar av detta är att kustkommunerna borde 

ha bättre erfarenhet av att hantera strandskyddsdispenser, detta visade sig också till viss 

del i den granskning som skedde av dispensbeslut. 

 

Vid granskningen av dispensbeslut fick vi insikten att utformningen skiljer sig mycket 

mellan kommuner samt till viss del också mellan handläggare i samma kommun. Vi anser 

att det inte vore så svårt att tillgodose Naturvårdsverkets rekommendationer, där en 

                                                      
149 Pettersson, 2006 
150 Ibid 

74 



lämplig lösning skulle vara en för länet generell mall för dispensbeslut. Mallen bör 

innehålla både själva dispensbeslutet samt vilka handlingar som skall bifogas. Detta 

skulle underlätta såväl tillsyn som tillämpning. Problemet med en generell mall kan 

möjligen vara att vissa kommuner hanterar bygglovsansökan i samma ärende, detta är en 

lösning som vi starkt ifrågasätter. Som även tidigare studier visar så kan detta innebära att 

dispensbedömningen från strandskyddet kommer i skymundan. 

 

Svaret på den primära frågeställningen i vårat arbete är därför: Ja, skillnader finns 

mellan hur Gävleborgs kommuner bedömer dispenser från 

strandskyddsbestämmelserna. Skillnader finns även i utformningen av 

dispensbeslut.  

 

En intressant frågeställning som inte behandlas i vårt arbete är hur/om tillämpningen 

av strandskyddsbestämmelserna skulle förändras, om handläggningen av ärendena 

hanterades av tjänstemän från miljökontoren istället för som i dag, av tjänstemän på 

byggnadskontoret. 

 

Slutligen vill vi även nämna den parameter som vi insett har störst inverkan på 

dispensansökningarnas utfall, det vill säga den enskilda handläggaren. I och med att 

bestämmelserna i många delar kan tolkas på olika sätt har handläggarens personliga åsikt 

inverkan på beslutet. Med detta i åtanke föreslår vi en bättre samverkan mellan 

kommunernas handläggare för att få en samstämmighet i bedömningarna. Även den 

gemensamma mallen kan bidra till att tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna i 

Gävleborgs län förbättras.   
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Bilaga 3 
Redovisning av frågor till Naturvårdsverket. 

1. Hur många ansökningar om dispens från strandskyddet har det beviljats 

från 2002-01-01 till 2006-12-31 ? 

Den statistik vi har visar på antal inkomna ärenden varje år. Siffran inom parentes 

är antal ärenden med avslag. 

2002           ca 3000 st (dokumentation saknas) 

2003 3322 st  (118) 

2004 3835 st (136) 

2005 4171 st (dokumentation saknas) 

2006 4564 st (dokumentation saknas) 

 

 2. Hur många ansökningar om dispens från strandskyddet har det avslagits 

från 2002-01-01 till 2006-12-31 ? 

Statistiken är bristfällig men generellt kan man säga att ungefär 4 % av de inkomna 

ärendena är beslut om avslag. 

 

 3. Hur många har NV överklagat och/eller återkallat ? 

NV överklagar årligen mellan 1 - 2 % av de inkomna ärendena till Länsstyrelserna som i 

de flesta fall går på NV´s linje och upphäver kommunernas dispensbeslut. 

 

4. Vad är er definition av "obetydliga bäckar och tjärnar" ? 

NV gör ur strandskyddssynpunkt definitionsmässigt ingen skillnad mellan obetydliga 

bäckar, tjärnar, sjöar, vattendrag eller hav. Alla strandkanter omfattas generellt av 

strandskydd. Ur naturvårdssynpunkt kan små bäckar många gånger ha ett större 

biologiskt värde än en stor älv. Bedömningar måste göras från fall till fall. 

 

 5. Hur ställer sig NV om det skulle bli möjligt för kommunerna att själva  

avgöra om ett område ska ha utökat strandskydd eller att minska ner utökat 

strandskydd(200/300m) till generellt(100m) ? 

NV anser att kommuner med naturvårdskompetens mycket väl själva skulle kunna föreslå 

om utökat strandskydd alternativt minskning till generellt strandskydd (100 m). För att 

eftersträva en likställighet i handläggningen över landet vill NV dock förorda att 

länsstyrelserna fortfarande blir den instans som tar själva beslutet (förordnar om det ena 

eller det andra.) 
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 6. Ser NV att det borde finnas en "mall" för hur ett dispensbeslut borde 

utformas och se ut, så att alla beslut blir likartade och lättöverskådliga? 

Absolut. Vi har i våra anvisningar dessutom räknat upp ett antal uppgifter och handlingar 

som skall finnas med i ett beslut för att bl a NV ska kunna göra en bra granskning. 

Dagens beslut är tyvärr ofta undermåliga. 

 

 7. Vad menas med "synnerliga skäl" ? (vid skärpningar i riksintresseområden i nya 

lagförslaget ? 

Den frågan kan jag inte riktigt svara på då jag inte direkt kan relatera till den 

lagskärpningar ni hänvisar till. 

 

"Synnerliga skäl" skulle dock kunna vara proportionalitetsprincipen (RÅ 1996 ref. 44) 

som innebär att det måste föreligga en rimlig balans mellan vad det allmänna vinner och 

den enskilde förlorar pga inskränkningen i den enskildes egendom. 

 

 8. Hur långt framskridet hos regeringen är det nya lagförslaget angående 

"differentierat strandskydd" ? 

Departementsskrivelsen "Ett förnyat strandskydd" utarbetades under den förra 

regeringen. Huruvida den nya regeringen valt att jobba vidare med denna eller kommer 

att välja en annan väg det vet vi inte idag. Det departementet meddelat är att det 

ska komma något vid årsskiftet som visar på hur man tänker gå vidare med frågan. 

 

 9. Slutligen, får vi er tillåtelse att använda någon bild eller figur ur 

era publikationer, om vi anger källan ? 

Nej, ni får inte använda de bilder som finns i våra publikationer. Vi har köpt 

rättigheterna till dessa bilder enbart för detta ändamål och får i vår tur inte 

"låna ut" dessa utan att betala upphovsägaren, tyvärr! 
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Bilaga 4 

 
Vilken arbetsfunktion har du inom kommunen:       

Aktuell kommun:       

 

ANSÖKNINGAR 

1. Hur många dispensansökningar från strandskyddet har behandlats per år? 

2002:      2003:      2004:      2005:            2006:      

 

2. Hur många dispensansökningar avslås respektive beviljas i snitt per år? (ca i 
%) 

Ca       % avslås      Ca       % beviljas 

 

3. Hur stor del (ca i %) av ärenden avslutas efter en ”muntlig” kontakt i ett 
tidigt skede, dvs. ansökan om dispens blir aldrig inlämnad? 

Ca       % 

 

4. Hur lång tid är normalförfarandet av en dispensansökan, från det att ansökan 
kommer in tills det att sökanden får besked, om man antar att ärendet inte 
blir överklagat? 

Svar:      

 

5. Vilket/vilka är de vanligaste särskilda skälen vid ansökan om dispens från 
strandskyddet ? 

     Aktuell plats är belägen på redan ianspråktagen mark. 

     Uppförande av komplementbyggnad i nära anslutning till huvudbyggnad. 

    Uppförande av ersättningsbyggnad. 

     Platsen är avskuren från stranden, saknar därför betydelse för allmänhetens 

friluftsliv. 

    ”Lucktomt” 

    Anläggning avsedd för friluftslivets behov. 

    Båthamn, båtbrygga, båthus mm. som måste ligga vid vatten men ej ligger 

inom område med stort rekreationsvärde och ej heller påverkar djur- och 

växtlivet på icke acceptabelt sätt. 

    Annat skäl:        

BEDÖMNING 
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6. Väger alla särskilda skäl lika tungt vid bedömning av dispens? 

    Ja 

    Nej 

Om nej, nämn ett exempel på skäl som lättare kan få dispens i förhållande till ett 

annat: 

Svar:       

      

 

7. I hur stor andel av ansökningarna gör kommunen platsbesök? 

Ca        % 

 

8. Vem/vilka myndigheter är närvarande vid eventuella platsbesök? 

Svar:       

      

 

9. Ställer kommunen högre krav för att ge dispens i områden som är klassade 
som riksintressen? 

    Ja 

    Nej 

 

10. Ser kommunen hårdare eller mildare på dispenser gällande så kallade 
lucktomter, med anledning av att det redan finns närliggande bebyggelse där? 

    Hårdare 

    Mildare 

    Ingen betydelse 

 

11. Bedöms dispenser för bryggor/båtplatser med samma kriterier som för 
byggnader? 

    Ja 

    Nej, det är mildare bedömning  

    Nej, det är hårdare bedömning 

 

12. Får fritidskontoret/miljöförvaltning lämna yttranden innan beslut fattas 
rörande dispensansökningar? 

    Ja 

    Nej  
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13. Finns det någon med specialkompetens inom kommunen och den 
handläggande myndigheten om vad som är känsliga områden för djur- och 
växtliv? 

    Ja 

    Nej 

 

14. Vilken lagstiftning, med avseende på avslag av dispenser är det som tillämpas 
mest, Miljöbalken eller Plan- och Bygglagen? 

    Miljöbalken 

    Plan- och bygglagen 

 

15. Vid avslag, vilken påverkad parameter är den mest förekommande, 
friluftslivet eller bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtlivet? 

    Friluftslivet 

    Bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

 

16. Vid beviljande, har det inträffat att Naturvårdsverket överklagat och 
återkallat dispensen? 

    Ja 

    Nej 

Om ja, hur många gånger under given period:      

 

DEFINITIONER 

17. Vad har kommunen för definition på vad Naturvårdsverket anser med 
”obetydliga bäckar och tjärnar” som inte berörs av strandskyddet? 

Svar:       

      

      

18. Vad har kommunen för definition på vad en lucktomt är? 

Svar:       
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NYTT LAGFÖRSLAG 

19. Hur ställer sig kommunen till utformningen av det nya lagförslaget om 
differentierat strandskydd? 

    Lagen är fortfarande för stram       Den är för uppluckrad 

    Den är bra       Har ej läst det 

  

20. Är kommunen för eller emot ett differentierat strandskydd? 

    För 

    Emot 

 

TILLSYN 

 

21. Hur ofta eller noggrant följer kommunen upp om strandskyddet efterlevs? 

Svar:       

      

   

ÖVRIGT 

22. Hur stor är fördelningen på strandskyddsdispenser mellan kust- och 
insjö/vattendrag stränder om bägge finns representerade i kommunen? 

Ca        % kustansökningar         Ca        % ansökningar för insjö/vattendrag 

 

23. Vad har kommunens handläggare av strandskydd för utbildning och 
bakgrund? 

Svar:        

       

 

24. Anser kommunen att exploateringsgraden är genomsnittlig hög eller låg inom 
områden som berörs av strandskyddet i kommunen? 

    Hög 

    Låg 

 

25. Finns det något område inom kommunen som har utökat strandskydd 
förutom kusten?  

    Ja, ett område      Ja, flera områden 

    Nej 
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26. Om det finns ett utökat strandskydd, hur långt sträcker det sig från 
strandlinjen? 

         st område/områden om 200 meter 

 

         st område/områden om 300 meter 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

Eventuella kommentarer: 
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Bilaga 5 
 

Sammanställning av enkätsvar från kommunerna i Gävleborgs län, som utfördes i Maj 

2007. 

 

 

1. Hur många dispensansökningar från strandskyddet har behandlats per år? 

 2002 2003 2004 2005 2006
Hudiksvall se komm. se komm. se komm. se komm. se komm. 
Ovanåker Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift 
Bollnäs 16 17 26 21 21 
Söderhamn Ca 40 Ca 30 Ca 50 Ca 60 Ca 70 
Ockelbo 3 1 3 0 2 
Hofors 4 13 3 14 6 
Sandviken 7 4 3 2 3 
Gävle se komm.  se komm. se komm. se komm. se komm. 

2. Hur många dispensansökningar avslås 
respektive beviljas i snitt per år? (ca i %) 

3. Hur stor del (ca i %) av ärenden 
avslutas efter en ”muntlig” kontakt 
i ett tidigt skede, dvs. ansökan om 
dispens blir aldrig inlämnad? 

Hudiksvall ca 5 % avslås, ca 95 % beviljas ca 50-75 % 
Ovanåker ca 10 % avslås, ca 90 % beviljas ca 50 % 
Bollnäs ca 5 % avslås, ca 95 % beviljas ca 80-90 % 
Söderhamn ca 5 % avslås, ca 95 % beviljas ca 30 % 
Ockelbo ca 10 % avslås, ca 90 % beviljas ca 10 % 

Hofors 
(ca 5 % avslås, ca 95 % beviljas), 
obs författarnas konstaterande efter 
uppgifter i kommentarerna  

se kommentarer 

Sandviken ca 1 % avslås, ca 99 % beviljas ca 50 % 
Gävle ca 2 % avslås, ca 98 % beviljas ca 50 % 

4. Hur lång tid är normalförfarandet av en dispensansökan, från det att ansökan 
kommer in tills det att sökanden får besked, om man antar att ärendet inte blir 
överklagat? 

Hudiksvall Varierar väldigt olika från fall till fall. Ianspråktagen mark och 
ersättningsbyggnad behandlas snabbt. Nylokaliseringar tar ca 1 till 2 mån. 

Ovanåker 2 månader om man räknar in beslut i nämnden. 
Bollnäs 4-8 veckor. 
Söderhamn Ca 6 veckor 
Ockelbo 4-6 veckor pga. Att det är ett beslut för bygg- och miljönämnden, sen kan det 

även ta tid att få kompletta handlingar. 
Hofors 4 veckor. 
Sandviken 4 veckor för komplementbyggnader, 2 månader för nybyggnationer. 
Gävle Normalärende i genomsnitt 3 veckor från det att en komplett ansökan 

inlämnats.  
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5. Vilket/vilka är de vanligaste särskilda skälen vid ansökan om dispens från 
strandskyddet? 
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Hudiksvall x x x x x x x  
Ovanåker x x x      
Bollnäs  x     x  
Söderhamn x x       
Ockelbo x x  x x    
Hofors x x   x x x  
Sandviken  x       
Gävle x x       

6. Väger alla särskilda skäl lika 
tungt vid bedömning av dispens? 

Om nej, nämn ett exempel på skäl som lättare kan 
få dispens i förhållande till de andra: 

Hudiksvall Ja 

Naturligtvis är det lättare på en ianspråktagen tomt. 
Där borde strandskyddet för övrigt vara upphävt. 
Samma sak med ersättningsbyggnad, men där måste 
man kolla på användningssättet. 

Ovanåker Nej Redan ianspråktagen mark, kompletterings-
byggnader innebär nästan uteslutande bifall. 

Bollnäs Ja  
Söderhamn Ja  
Ockelbo Nej Ianspråktagen väger tyngre än tex. Lucktomt. 
Hofors Nej Gagnar det rörliga friluftslivet. 
Sandviken Nej Komplementbyggnad inom ianspråktagen tomtplats. 

Gävle Nej Sedan tidigare avstyckning för bostadsändamål är ett 
tungt vägande skäl, i övrigt väldigt individuellt. 

7. I hur stor andel av ansökningarna 
gör kommunen platsbesök? 

8. Vem/vilka myndigheter är närvarande vid 
eventuella platsbesök? 

Hudiksvall 

ca 100 % vid ärenden 
som inte uppförs på 
ianspråktagen tomt eller 
ersättningsbyggnader  

Bygg- och miljö 

Ovanåker ca 99-100 % Bygglovshandläggare samt naturvårdskunnig vid 
nyetableringar. 

Bollnäs ca 100 % Handläggare av ärendet samt naturvårdsansvarig 
från kommunens samhällsbyggnadskontor. 

Söderhamn ca 50 %  Miljöinspektör 

Ockelbo ca 100 % Vanligen en inspektör från bygg och en från 
miljöavdelningen. 

Hofors ca 40 % Tjänsteman och ev. ledamot Miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Sandviken ca 100 % Bygg- och miljökontoret. 

Gävle 

ca 100 % vid ny-
etableringar, ca 70 % vid 
komplementbyggnader, 
ca 50 % vid tillbyggnader.

Oftast enbart kommunen. 
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9. Ställer kommunen högre krav för att 
ge dispens i områden som är klassade 
som riksintressen? 

10. Ser kommunen hårdare eller mildare på 
dispenser gällande så kallade lucktomter, 
med anledning av att det redan finns 
närliggande bebyggelse där?  

Hudiksvall Ja Ingen betydelse 
Ovanåker Nej Ingen betydelse 
Bollnäs Ja se kommentarer 
Söderhamn Ja Ingen betydelse 
Ockelbo Ja Mildare 
Hofors Nej Ingen betydelse. 
Sandviken Nej Ingen betydelse. 
Gävle Ja Ingen betydelse. 

11. Bedöms dispenser för 
bryggor/båtplatser med samma kriterier 
som för byggnader? 

12. Får fritidskontoret/miljöförvaltning lämna 
yttrande innan beslut fattas rörande 
dispensansökningar? 

Hudiksvall Ja Ja 

Ovanåker Nej, det är mildare 
bedömning. Ja 

Bollnäs Nej, det är mildare 
bedömning. Nej 

Söderhamn Ja Nej inte fritidskontor, ja miljöinspektör 
Ockelbo Ja Ja 

Hofors Nej, det är mildare 
bedömning. Nej 

Sandviken Ja Ja 
Gävle Ja Ja 

13. Finns det någon med 
specialkompetens inom kommunen och 
den handläggande myndigheten om vad 
som är känsliga områden för djur- och 
växtliv? 

14. Vilken lagstiftning, med avseende på 
avslag av dispenser är det som tillämpas 
mest, Miljöbalken eller Plan- och 
Bygglagen? 

Hudiksvall Ja Miljöbalken 

Ovanåker Ja Miljöbalken 

Bollnäs Ja Miljöbalken 

Söderhamn Ja Miljöbalken 

Ockelbo Ja Miljöbalken 

Hofors Nej Miljöbalken 

Sandviken Ja Miljöbalken 

Gävle Ja Miljöbalken 
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15. Vid avslag, vilken påverkad parameter 
är den mest förekommande, friluftslivet 
eller bevarandet av goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet?  

16. Vid beviljande, har 
det inträffat att 
Naturvårdsverket 
överklagat och återkallat 
dispens? 

Om ja, hur 
många 
gånger 
under given 
period: 

Hudiksvall Friluftslivet Ja 2-4 
Ovanåker Friluftslivet Nej  
Bollnäs se kommentarer Ja 1 
Söderhamn Friluftslivet Ja 1 
Ockelbo Friluftslivet Ja 1-2 ggr. 
Hofors Friluftslivet Nej  
Sandviken Båda parametrarna Nej  
Gävle Båda parametrarna Se kommentarer  

17. Vad har kommunen för definition på vad Naturvårdsverket anser med 
"obetydliga bäckar och tjärnar" som inte berörs av strandskyddet? 

Hudiksvall 
Oftast så är ju dessa viktiga ur naturvårdssynpunkt. Och behandlas 
därför ofta lika som strandskydd men med hänvisning till annat lagrum 
eller plan- och bygglagen. Denna bedömning sker från fall till fall. 

Ovanåker Allt blåmarkerat på karta från Lantmäteriet (troligen ekonomiska kartan) 
ingår, resten är obetydliga. 

Bollnäs 
Allt vatten är viktigt. Inga tjärnar är obetydliga. Bäckar mindre än 0,5 
meter bred som inte är vattenförande året om bedömer vi som 
obetydliga. 

Söderhamn Vattendrag som anges med blå färg på Lantmäteriverkets topografiska 
karta i skala 1:50000 

Ockelbo I princip de som inte finns med på den topografiska kartan. 
Hofors Ingen definition. 

Sandviken 
Enligt definition i Länsstyrelsens beslut om strandskydd 1975, det vill 
säga tjärnar som anges med blå färg i 1:50000 och dubbelstreckade 
vattendrag samt GIS-skikt från Länsstyrelsen. 

Gävle 

Allt som sommartid är vattenbärande och på ekonomiska kartan i skala 
1:50000 är blåmarkerat omfattas av strandskydd. Det finns även en lista 
i Gävleborgs Läns Allmänna Kungörelser nr 67-1975. OBS i den listan 
saknas Gavleån inom gamla Gävle kommun. 

18. Vad har kommunen för definition på vad lucktomt är? 

Hudiksvall 
Precis som det låter och som naturvårdsverket har visat i broschyr. Vid 
avbrott i strandremsor som är mycket bebyggda försöker vi vara 
restriktiva 

Ovanåker Bedömningsfråga, hänvisar till Naturvårdsverkets definition. 
Bollnäs En yta som är ca 800-2000m2 omgiven av byggnader på minst två sidor. 

Söderhamn Samma tolkning som Naturvårdsverket i deras Allmänna råd 97:1 sid 
42,43 

Ockelbo En obebyggd tomt mellan två bebyggda tomter, ev. kan en mindre 
remsa finnas mellan fastigheterna. 

Hofors En lucka för att ta sig ner till stranden. 
Sandviken Kommunen har samma definition som Naturvårdsverket. 
Gävle Se fråga 10, beror på övrig exploateringsgrad. Svårbedömda fall ibland. 
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19. Hur ställer sig kommunen till utformningen av 
det nya lagförslaget om differentierat 
strandskydd? 

20. Är kommunen för eller 
emot ett differentierat 
strandskydd? 

Hudiksvall Lagen är fortfarande för stram. För 
Ovanåker Har ej läst det. För 
Bollnäs Har ej läst det. För 
Söderhamn Lagen är fortfarande för stram För 
Ockelbo Har ej läst det. För 
Hofors Har ej läst det. För 
Sandviken Den är bra. För 
Gävle Den är bra. För 

21. Hur ofta eller noggrant följer kommunen upp om strandskyddet efterlevs? 

Hudiksvall Normal tillsyn och genom anmälningar från allmänheten. Oftast 
anmälningar. Det är svårt att åka runt och leta. 

Ovanåker Tillsyn ligger på Länsstyrelsen. 
Bollnäs Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn, kommunen utför ingen tillsyn. 
Söderhamn Det efterlevs av Länsstyrelsen och inte av kommunen 
Ockelbo Vanligen genom bygglov. 
Hofors Ej vårt ansvarsområde, ligger på Länsstyrelsen. 

Sandviken Om vi uppmärksammas på det, tillsyn för strandskyddet är 
Länsstyrelsens ansvar. 

Gävle Tillsynen av efterlevnaden sköts av Länsstyrelsen. Vi har anmält en del 
fall till Länsstyrelsen för tillsyn. 

22. Hur stor är fördelningen på strandskyddsdispenser mellan kust- och 
insjö/vattendrag stränder om bägge finns representerade i kommunen? 

Hudiksvall ca 50/50 %. Hofors ca 100 % insjö/vattendrag. 
Ovanåker ca 100 % insjö/vattendrag. Sandviken ca 100 % insjö/vattendrag. 
Bollnäs ca 100 % insjö/vattendrag. Gävle ca 50/50 %. 
Söderhamn ca 75/25 % Ockelbo ca 100 % 

23. Vad har kommunens handläggare av strandskyddsdispenser för utbildning och 
bakgrund? 

Hudiksvall Arkitekt, Ingenjör och på miljökontoret miljöinspektör. Alla är väl insatta i 
problematiken. 

Ovanåker Tidigare konsult inom byggbranschen med allehanda uppgifter, generellt 
kunnig inom PBL och MBL. 

Bollnäs Byggnadsingenjör, stadsplanerare med ansvar för naturvårdsfrågor. 

Söderhamn Byggnadsingenjör,  fortbildning och kurser inom strandskydd. Lång 
erfarenhet beträffande strandskydd, god lokalkännedom. 

Ockelbo Samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad, arkitekt på byggsidan. På 
miljö som också är inkopplade finns miljöinspektörer. 

Hofors Arkitekt 
Sandviken Byggteknisk, arkitekt, planerare, miljö- och hälsoskyddsinspektör. 

Gävle 
Högskoleexamen av varierande art med enstaka kurser i 
strandskyddslagstiftningen (MB) ordnad av olika arrangörer, bl.a. 
Kommunförbundet, nuvarande Sveriges kommuner och landsting. 
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24. Anser kommunen att exploateringsgraden är genomsnittligt hög eller låg inom 
områden som berörs av strandskyddet i kommunen? 

Hudiksvall Låg 
Ovanåker Låg 
Bollnäs Låg 
Söderhamn Se kommentarer 
Ockelbo Låg 
Hofors Se kommentarer 
Sandviken Låg 
Gävle Låg 

25. Finns det något område som har 
utökat strandskydd förutom kusten? 

26. Om det finns ett utökat strandskydd, 
hur långt sträcker det sig från 
strandlinjen? 

Hudiksvall Ja, ett område 1st område om 200 m. 
Ovanåker Nej  
Bollnäs Ja, ett område 1st område om 200 m. 
Söderhamn Ja, ett område 1st område om 200 m. 
Ockelbo Nej  
Hofors Nej  
Sandviken Ja, flera områden 1st område om 200 m, 1st område om 300 m. 
Gävle Ja, flera områden 2st områden om 200 m 

 

Eventuella kommentarer (med frågehänvisning): 

Hudiksvall 

F1. Har ej lätt tillgång till antal ärenden. Vi har dock rätt många 
ärenden. Uppskattningsvis ca 50. 
F2. Vi har inte många ärenden med avslag, då vi har en bra rådgivning. 
Sökandena har förtroende och lyssnar till oss. 
F10. Se svar fråga 18. 

F24. Vi har ca 35 mil obebyggd kuststräcka vid havet, det borde vara 
lågt. Fågelvägen är sträckan ca 6-7 mil. 

F19 Förslaget är inget förslag till differentierat strandskydd. Det har 
varit två förslag som diskuterats. Inget av dem är acceptabelt. 
Kommunen har haft negativa synpunkter på båda förslagen.  

Ovanåker 

 
 

Bollnäs 

F2. Avser de återstående 10-20 %, se fråga 3. 
F7. Dock ej vid komplementbyggnader inom hemfridszon. 
F10. Frågan är dåligt formulerad. Lucktomter är alltid beroende av 
omgivningen. Är det sista möjligheten att ta sig till stranden? Är det 
bara en mindre samling av hus? Hur ser tillgängligheten ut på sidorna 
av befintlig bebyggelse? Lucktomter har ofta en historia varför de 
uppstod osv. 
F15. Varierar. 
F22. Kommunen saknar kustlinje. 
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Söderhamn 

 

F2. Utöver dessa strandskyddsdispenser så återkallas enstaka 
ansökningar innan dessa har prövats. 
F7. Nästan alltid vid bebyggelse utanför ianspråktagen tomt, nästan 
aldrig vid kompletteringsbyggnader inom ianspråktagen tomt. 
F9. Förutsatt att riksintresset avser naturvård. 
F10. Frågan är oklar då begreppet lucktomt förutsätter att närliggande 
bebyggelse finns. 
F24. Högst varierad exploateringsgrad inom kommunen som helhet. 
Hög exploatering gäller dock för vissa havsvikar och havsområden där 
bebyggelselokalisering påbörjades under 1940-1950 talet. 
F26. Ljusnan inklusive sjöarna Bergviken och Marmen 

Ockelbo 

 
 

Hofors 

 

F2. Av alla dispenser år 2002-2006 har 2 st avslagits. 
F3. Statistik finns ej. 
F24. Hofors har i stort låg exploatering, därför är frågan svår att 
besvara. 

Sandviken 

 

F1. Redovisade ansökningar är endast de som är rubricerade med 
strandskydd. Troligen, eller sannolikt är det betydligt fler. Ärendena 
rapporteras in till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, varför de bör ha 
mer tillförlitlig statistik. 

Gävle 

F1. Vårt diarium medger inte att ta ut de uppgifterna på ett enkelt sätt. 
F3. Tolka siffrorna rätt då det i siffrorna även ingår 
komplementbyggnader mm inom redan etablerade tomter. 
F10. Varje lucktomt bedöms individuellt och är beroende av 
bebyggelsetrycket på platsen. Vi använder oss av Naturvårdsverkets 
råd 90:5 och försöker tolka intentionen i dessa. 
F12. Alltid i samband med nyexploatering men inte alltid vid 
komplementbyggnader inom etablerade tomter. 
F16. Känner inte till att NV skulle överklagat ärenden i Gävle kommun 
men det har säkert hänt. 
F19-20. Min egen personliga bedömning som inte är förankrad hos 
politikerna. 
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Bilaga 6 
Intervjufrågor och sammanställning av intervjusvar för Gävle kommun Onsdagen den 2/5 

2007 kl.08.00. Medverkande från Gävle kommun vid intervjun var: 

Matti Lappi  Byggnadsinspektör 

 

 

Frågor 

1. Hur ställer sig kommunen till att försöka ha en restriktiv hållning till dispenser från 

strandskyddet när man försöker vara en havsstad, med attraktivt kustnära boende ? 

2. Kan det finnas risk för en ”intressekrock” när kommunen väljer att exploatera t.ex. 

Furuvik och Norrlandet samtidigt som man ska besluta om dispenser från strandskyddet ? 

3. Anser kommunen att det är ett problem vid behandling av dispenser från strandskyddet 

i sjöar och vattendrag som ligger i två eller flera kommuner, t.ex. Storsjön som ligger 

mestadels i Sandvikens kommun ? 

4. Om kommunen skulle få högre anslag, skulle lagen kunna efterlevas bättre och 

”svartbyggen” kunna upptäckas snabbare och inom eventuell preskriptionstid ? 

5. Förekommer det att särskilda skäl för dispenser bedöms på ett annat sätt när en ny 

detaljplan ska upprättas ? 

6. Måste kommunen alltid vara eniga i besluten, eller är det majoritetsbeslut ? 

7. Vilken policy har kommunen vid osäkerhet/oenighet, avslå eller bifalla ? 

8. Händer det att handläggare och den beslutande nämnden har skilda åsikter om vad som 

är giltiga och godtagbara skäl vid ett dispensärende ? 

9. Följs Naturvårdsverkets rekommendationer om vilket innehåll och hur besluten ska 

anges i en strandskyddsdispens? 

10. Har kommunen satt upp några egna riktlinjer som ska följas utöver de lagar och 

restriktioner som redan finns ? 

11. Vilka förändringar önskar kommunen se i den nya lagstiftningen om strandskydd ? 

12. Finns det någon tendens till att kommunen söker ”kryphål” i lagstiftningen för att 

skapa attraktiva havs- och sjönära tomter ? 

13. Har kommunen mer överseende vid ansökan om dispens från strandskydd när 

företag/chefer utifrån ansöker, för att flytta till/etablera sig på orten ? 

14. Ungefär i % hur stor andel av stränderna i kommunen anser ni är ianspråkstagen ? 

15. Skulle kommunen  vilja att beslutsfattandet om utökat strandskydd låg på kommunens 

ansvar och inte som nu, hos Länsstyrelsen ? 
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Svar 

1. Det framgår det att det finns ett motsatt förhållande men det är fortfarande lagen 
om strandskydd som gäller. Men för att skapa strandnära boende så upprättas nya 
detaljplaner som medger detta t.ex. Norrlandet. Vid upprättande av nya 
detaljplaner så lämnas en korridor närmast vattnet som ej får bebyggas. 

 
2. Ja, men det löses ofta med upprättande av detaljplan, då går det att hantera 

helheten på ett bättre sätt 
 
3. Nej, det anses inte föreligga några skillnader i bedömningen. Angående 

bedömningar i Storsjön så uppfattar Gävle kommun att även Sandvikens 
kommun har likvärdig syn på strandskyddet. 

 
4. Ja, då skulle kommunen kunna vara ute och jaga olovliga företeelser, detta görs 

inte idag och anses inte heller som ett givande arbete. 
 
5. Vet ej, för detaljplaner handläggs av andra personer inom kommunen. 
 
6. Det är majoritetsbeslut som gäller. Han påpekar att det är viktigt att skriva tydliga 

yttranden, för de som sitter i nämnden är ofta lekmän inom området. 
Nämndemännen får yttrandet ca 1 före möte för att försöka förstå och sätta sig in 
ärendet. 

 
7. Det avslås snarare än beviljas, han betonar att dispenser inte får beviljas om de 

inte uppfyller kraven.  
 
8. Det händer, handläggare kan bli åsidosatt av nämnden vid t.ex. otydliga 

redovisning av särskilda skäl. 
 
9. Vi kan bättre. 
  
10. Nej. 
 
11. Jag har inte läst det nya förslaget men känner till frågeställningar om 

differentierat strandskydd, t.ex. att vissa sjöar skulle fråntas det generella 
strandskyddet. Personligen så skulle jag vilja ha differentierat strandskydd, som 
t.ex. att områden som redan är hårt exploaterade och där syftet med strandskyddet 
inte kan uppnås (där det redan är ”kört”) borde det vara lättare att få dispens. 
Samtidigt skulle områden som är speciellt värd att beskydda/bevara vara belagd 
med en restriktivare syn på dispenser. 

 
12. Nej.  
 
13. Nej, det skulle inte gå att sköta ett ärende på det viset, då skulle handläggaren 

vara ute på hal is. Ärenden hanteras helt utifrån lagen, inte efter personer. Han 
tillägger att nya företagsetableringar är prioritet ett i kommunen, men då hanteras 
strandskyddet via upprättande av detaljplan. 

 
14. Ca 1 %. Han påpekar att det finns väldigt mycket oexploaterade stränder i 

kommunen. 
 
15. Nej, han tycker att det fungerar bra i dagsläget med att kommunen tar besluten 

och tycker personligen att det är skönt att ha en fristående tillsynsmyndighet. 
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Bilaga 7 
Intervjufrågor och sammanställning av intervjusvar för Sandvikens kommun. Torsdagen 

den 3/5 2007 kl.10.00. Medverkande från Sandvikens kommun vid intervjun var: 

Monica Lindström Planingenjör 

Bashir Hajo  Arkitekt 

Håkan Göras  Byggnadsinspektör 

 

Vid rådfrågan i vissa frågor medverkade även: 

Tommy Stenergard Miljö- och hälsoskyddschef 

Anna-Maria Häggblom Stadsarkitekt 

 

Frågor 

1. Är kommunen särskilt restriktiv angående dispenser från strandskyddet i Storsjön med 

tanke på att fler privata avloppsanläggningar i närhet av vattnet kan bidra till att 

algblomningen ökar? 

2. Anser kommunen att det är ett problem vid behandling av dispenser från strandskyddet 

i Storsjön, med tanke på att östra delen av sjön ligger i Gävle kommun ? 

3. Anser kommunen att Sandvikens- och Gävle kommun bedömer de särskilda skälen 

som anges vid dispensansökningar från strandskyddet i Storsjön likartat ? 

4. Om kommunen skulle få högre anslag, skulle lagen kunna efterlevas bättre och 

”svartbyggen” kunna upptäckas snabbare och inom eventuell preskriptionstid ? 

5. Förekommer det att särskilda skäl för dispenser bedöms på ett annat sätt när en ny 

detaljplan ska upprättas ? 

6. Måste kommunen alltid vara eniga i besluten, eller är det majoritetsbeslut ? 

7. Vilken policy har kommunen vid osäkerhet/oenighet, avslå eller bifalla ? 

8. Händer det att handläggare och den beslutande nämnden har skilda åsikter om vad som 

är giltiga och godtagbara skäl vid ett dispensärende ? 

9. Följs Naturvårdsverkets rekommendationer om vilket innehåll och hur besluten ska 

anges i en strandskyddsdispens? 

10. Har kommunen satt upp några egna riktlinjer som ska följas utöver de lagar och 

restriktioner som redan finns ? 

11. Vilka förändringar önskar kommunen se i den nya lagstiftningen om strandskydd ? 

12. Finns det någon tendens till att kommunen söker ”kryphål” i lagstiftningen för att 

skapa attraktiva havs- och sjönära tomter ? 

13. Har kommunen mer överseende vid ansökan om dispens från strandskydd när 

företag/chefer utifrån ansöker, för att flytta till/etablera sig på orten ? 
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14. Ungefär i % hur stor andel av stränderna i kommunen anser ni är ianspråkstagen ? 

15. Skulle kommunen vilja att beslutsfattandet om utökat strandskydd låg på kommunens 

ansvar och inte som nu, hos Länsstyrelsen ? 

 

 

Svar 

1. Svaret blir ganska utdraget, och att i första hand så är det en bygglovsfråga. Vid 

nyetableringar av bostäder så har kommunen ett restriktivt synsätt, däremot vid 

komplementbyggnader som kommunen har delegerad beslutsfattning från nämnden och 

redan ianspråktagen mark så är det svårt att inte bevilja dispens. Men det utförs prövning 

i samtliga fall och det är de särskilda skälen som gäller. De påpekar att vid ärenden som 

gäller lucktomter så blir det alltid diskussioner, samt att på 1970-talet var det mycket lätt 

att få dispens, men de sista tio åren så har kommunen haft restriktivare hållning vad gäller 

dispenser. 

 

2. De svarar att de aldrig har upplevt det som ett problem. De anser att lagen är så tydlig 

så att den inte kan tolkas på olika sätt, däremot så har Forsbacka som ligger i Gävle 

kommun högre byggrätter än övriga Storsjön som ligger i Sandvikens kommun. 

 

3. Ja, naturligtvis. 

 

4. Även här svarar de ja, naturligtvis. De medger att vid planläggning upptäcks många 

”svartbyggen”, dessa föreläggs då med förhöjd avgift, upp till 4 gånger bygglovsavgiften. 

De säger också att det kan vara ett sätt att få dispens på. 

 

5. De svarar att kommunen har bättre möjligheter till att göra förbättringar och ser det 

som en större helhet samt bereds möjlighet att tillgodose alla yttranden när en detaljplan 

upprättas. En miljöbedömning görs till alla planer och efter kontakt med 

Naturvårdsverket så uppfattar de att syftet med växt- och djurlivet väger tyngre än det 

rörliga friluftslivet. 

 

6. Svaret blir att det är Bygg- och Miljönämnden som tar besluten och att det är 

majoritetsbeslut som gäller. De förklarar också att handläggaren måste delge den sökande 

om inte beviljande av dispensen kommer att rekommenderas till nämnden. De säger att de 

kan inte erinra sig om att nämnden beviljat en ansökan där handläggaren rekommenderat 

att den ska avslås. 
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7. Ingen av oss som intervjuade kunde urskilja ett svar på den frågan. 

 

8. De kan inte erinra sig om att det har hänt, samt att miljöpartiets företrädare nästan alltid 

reserverar sig mot nämndens beslut och anser att det inte finns något giltigt skäl. 

 

9. Ja, och att det är Naturvårdsverkets särskilda skäl de följer. 

 

10. Nej, men de skulle vilja kartera och skydda vissa områden runt t.ex. sjöar med 

områdesbestämmelser för att hindra bebyggelse, samtidigt som andra områden runt 

samma sjöar kan tillåta bebyggelse. 

 

11. De önskar ett generellt strandskydd på 100 meter, samt att kommunen själva skulle få 

avgöra om något område borde ha utökat strandskydd. 

 

12. Finns det inte särskilda skäl så finns det inte, sen spelar det ingen roll om det är en 

chef.  

 

13. De svarar att det har förekommit. Det har funnits ärenden där kommunen har släppt 

på dispenskraven, då med tanke på fler arbetstillfällen som bidrar med utveckling samt 

tillväxt för kommunen som helhet. 

 

14. Tommy Stenegard svarar att det är ca 10 % totalt. Han påpekar att det är enligt 

cirkelmetoden ungefär 44 % av Storsjön som är ianspråktagen. Den del av sjön Öjaren 

som ligger i Sandvikens kommun är också till stor del ianspråktagen. Med cirkelmetoden 

menas 100 meter runt hus. 

 

15. Ja, vid en följdfråga om de har kompetens för sådana beslut så svarade de att vid 

behov kunde de anlita kommunekologer vid de olika besluten. Även andra experter inom 

området kunde utökas vid behov. Efter deras beslut kunde fullmäktige godkänna frågan. 
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Bilaga 8 
Intervjufrågor och sammanställning av intervjusvar för Söderhamns kommun Onsdagen 

den 2/5 2007 kl.13.15. Medverkande från Söderhamns kommun vid intervjun var: 

Håkan Broman Förste byggnadsingenjör 

 

 

Frågor 

1. Kan det finnas risk för en ”intressekrock” när kommunen väljer att sälja ut lucktomter i 

Söderhamns skärgård samtidigt som man ska besluta om dispenser från strandskyddet ? 

2. Har det någon inverkan på dispensgivningen från kommunens sida att Söderhamn har 

en stor skärgård med ett utbrett friluftsliv ? T.ex. att det är svårare/lättare att få dispens 

tack vare skärgården och dess alla öar. 

3. Finns det samverkan mellan den egna och grannkommuner för att ha en likartad 

bedömning av dispenser från strandskydd vid vattenområden som ligger i två eller fler 

kommuner ? 

4. Om kommunen skulle få högre anslag, skulle lagen kunna efterlevas bättre och 

”svartbyggen” kunna upptäckas snabbare och inom eventuell preskriptionstid ? 

5. Förekommer det att särskilda skäl för dispenser bedöms på ett annat sätt när en ny 

detaljplan ska upprättas  ? 

6. Måste kommunen alltid vara eniga i besluten, eller är det majoritetsbeslut ? 

7. Vilken policy har kommunen vid osäkerhet/oenighet, avslå eller bifalla ? 

8. Händer det att handläggare och den beslutande nämnden har skilda åsikter om vad som 

är giltiga och godtagbara skäl vid ett dispensärende ? 

9. Följs Naturvårdsverkets rekommendationer om vilket innehåll och hur besluten ska 

anges i en strandskyddsdispens? 

10. Har kommunen satt upp några egna riktlinjer som ska följas utöver de lagar och 

restriktioner som redan finns ? 

11. Vilka förändringar önskar kommunen se i den nya lagstiftningen om strandskydd ? 

12. Finns det någon tendens till att kommunen söker ”kryphål” i lagstiftningen för att 

skapa attraktiva havs- och sjönära tomter ? 

13. Har kommunen mer överseende vid ansökan om dispens från strandskydd när 

företag/chefer utifrån ansöker, för att flytta till/etablera sig på orten ? 

14. Ungefär i % hur stor andel av stränderna i kommunen anser ni är ianspråkstagen ? 

15. Skulle kommunen vilja att beslutsfattandet om utökat strandskydd låg på kommunens 

ansvar och inte som nu, hos Länsstyrelsen ? 
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Svar 

1. Han svarar att det får inte finnas, och att begreppen måste hållas isär. Först sker en 

handläggning sedan fattar nämnden beslut i frågan. Ärenden gällande 

kompletteringsbyggnader och smärre utökning av tomter beslutar tjänstemännen på 

Bygg- och Miljökontoret om själva med delegation från nämnden. Om det blir fråga om 

upprättande av detaljplan så är det Länsstyrelsen som fattar beslut angående dispenser 

från strandskydd. Vidare tillägger han att det är ytterst sällan nämnden går emot ett 

tjänstemannayttrande. Slutligen så tillägger Håkan att strandskydd inte ska vara politiskt, 

och att alla beslut går vidare till Naturvårdsverket och naturskyddsföreningen där 

möjlighet ges till eventuella överklaganden. 

 

2. Ja, detta med förklaringen att där skärgården är bebyggd i form av komplement- och 

ersättningsbyggnader eller lucktomter, där den redan är exploaterad kan det vara lättare 

att få dispens. Slutligen tillägger Håkan att i princip så skall inte ny bebyggelse släppas 

fram i obebyggda områden. 

 

3. Svaret blir att det inte finns någon systematisk samverkan inom tillämpningen av 

lagen. Om detaljplanering skall ske vid angränsande områden så hörs berörda kommuner 

om deras åsikter. 

 

4. Kommunen har ej tillsynsansvar. Om information inkommer från enskilda om 

misstänkta åtgärder inom strandskyddet så tar kommunen kontakt med vederbörande och 

ber denna lämna in dispensansökan om det krävs. 

 

5. Egentligen så ska det vara samma bedömning. Båda åtgärderna ska pröva lämplighet, 

men vid detaljplaneläggning tas dock ett bredare grepp som kan göra att särskilda skäl 

kan bedömas olika. Översiktplanen kan ligga som grund för bedömningar vid 

detaljplaneringen. Han tillägger att Länsstyrelsen har den yttersta beslutsrätten vad gäller 

strandskydd vid planläggning, men de brukar ta beslut efter kommunens 

rekommendationer. 

 

6. Han svarar att det är majoritetsbeslut som gäller och att ordförande har utslagsröst. 

 

7. Kommunen utgår från ett avslag om det inte finns särskilda skäl. Det räcker inte att 

sökanden säger att särskilt skäl föreligger, det skall handläggaren avgöra. 
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8. Det händer ytterst sällan, nämnden brukar lyssna till handläggarens rekommendationer. 

 

9. De har fått påbackningar tidigare om t.ex. tomtplatsbeskrivning. Han påpekar dock hur 

viktigt det är att vara tydlig i besluten, hur de utformas är ganska personligt. Det finns tre 

handläggare inom området och mallar har utarbetats eftersom. 

 

10. Nej, de tillämpar lagen som den är. 

 

11. Han har inte läst det nya förslaget så mycket, men kommunen vill gärna se ett 

differentierat strandskydd. Denna åsikt har framförts i samverkan mellan Hälsinglands 

kommuner. Håkan påpekar att kommunen skall kunna påverka och ha en betydande roll 

till hur differentieringen skall utformas, men vem som tar det slutgiltiga beslutet har 

ingen betydelse. Kommunen anser att ett studium bör ske av varje sjö och vattendrag. 

Han tillägger slutligen att det pågår en översyn av kustplan längs hela Bottenhavskusten, 

samt att stadsarkitekten har påbörjat arbetet i den egna kommunen. 

  

12. Områden som är svåra att finna annan användning för, kan kommunen som 

markägare försöka att hitta skäl för att kunna bebygga marken. Detta under förutsättning 

att skäl finns.   

 

13. Nej, det är likhet inför lagen. Men politiker kan ta andra beslut än tjänstemän, (de 

sitter ju på flera stolar) men det sker väldigt sällan.  

 

14. Ca 5 %. Han menar att det beror på vad som är ianspråktagen mark, slutligen tillägger 

han att det är högst 5 %. 

  

15. Det spelar ingen roll. Däremot så vill kommunen vara med och ha möjlighet att 

påverka beslut om differentiering bland annat. 
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Bilaga 9 
Gävle kommuns dispensbeslut 

 
Redovisning anges i % om besluten innehåller de utvalda parametrarna  

 År 
Parametrar 2002 2003 2004 2005 2006
Om åtgärd är inritad på karta 89 78 80 82 68
Om översiktskarta finns 65 54 40 71 36
Bedömning av påverkan för djur- och 
växtlivet 96 80 100 94 93
Om särskilda skäl finns redovisad 4 0 0 18 0
Om tidsvillkor finns 96 91 90 85 93
Om tomtplatsavgränsning redovisas 12 4 0 9 7
Om besvärshänvisning finns 81 59 55 77 86
      
Totalt antal dispenser 26 46 20 34 28
      
Summa 154 
 

Sandviken kommuns dispensbeslut 
Redovisning anges i % om besluten innehåller de utvalda parametrarna  

 År 
Parametrar 2002 2003 2004 2005 2006
Om åtgärd är inritad på karta 0 100 72 61 60
Om översiktskarta finns 100 67 44 72 50
Bedömning av påverkan för djur- och 
växtlivet 0 0 56 17 20
Om särskilda skäl finns redovisad 39 0 44 89 100
Om tidsvillkor finns 46 33 94 83 50
Om tomtplatsavgränsning redovisas 23 0 50 28 40
Om besvärshänvisning finns 0 0 0 17 0
      
Totalt antal dispenser 13 3 18 18 10
      
Summa 62 
 

Söderhamn kommuns dispensbeslut 
Redovisning anges i % om besluten innehåller de utvalda parametrarna  

 År 
Parametrar 2002 2003 2004 2005 2006
Om åtgärd är inritad på karta 81 86 91 82 84
Om översiktskarta finns 89 86 98 98 100
Bedömning av påverkan för djur- och 
växtlivet 25 27 33 54 48
Om särskilda skäl finns redovisad 92 77 70 82 82
Om tidsvillkor finns 92 96 100 100 100
Om tomtplatsavgränsning redovisas 17 41 37 59 53
Om besvärshänvisning finns 86 91 72 95 98
      
Totalt antal dispenser 36 22 43 56 61

Summa 218 
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Bilaga 10 

 
Gävle kommun 

Stapeldiagram över de utvalda parametrarna som bör finnas i ett dispensbeslut 
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Om besvärshänvisning finns
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Bilaga 11 

 
Sandvikens kommun 

Stapeldiagram över de utvalda parametrarna som bör finnas i ett dispensbeslut 
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Om besvärs- hänvisning finns
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Om åtgärd är inritad på karta
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Bilaga 12 

 
Söderhamns kommun 

Stapeldiagram över de utvalda parametrarna som bör finnas i ett dispensbeslut 
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Om besvärs- hänvisning finns
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