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Sammanfattning 
Världens kuster och stränder har en viktig roll i samhället, både för ekonomin, 
gröna områden för rekreation och naturliga aspekter. Viktiga aspekter som även kan 
medför negativa konsekvenser för världens stränder. I Sverige skyddas stränderna 
genom strandskyddslagstiftning, som har till syfte att trygga allmänna och enskilda 
intressen samt trygga goda förhållanden för djur- och växtlivet. 
Strandskyddslagstiftningen är en form av naturvårdföreskrifter som alltid ska beaktas 
vid fastighetsbildning. Strandskyddet är generellt vilket medför att alla stränder och 
vattendrag i Sverige berörs. Strandskyddet utgår från strandlinjen och 100 meter 
upp på land och 100 meter ut i vattnet. Vid fastighetsbildning tillämpar Lantmätare 
den berörd lagstiftning samt samråd med berörda myndigheter för att inte motverka 
strandskyddets syfte.  

Examensarbetets syfte är att analysera tillämpningen av strandskyddet i 
fastighetsbildning, utifrån lässtyrelens och Lantmäteriets beslut.  

Målet är att finna skillnaden mellan hur länsstyrelsen och Lantmäteriet tillämpar 
strandskyddslagstiftningen i fastighetsbildning. 

Metoden till studien består av en kvalitativ analys, en juridisk analys och en 
litteraturstudie. Studiens utgångspunkt låg i att granska strandskyddslagstiftningen 
utifrån lantmäteriförrättningar och länsstyrelsens yrkanden till överklagandena. 
Vilket genomfördes av den juridiska analysen samt delar av litteraturstudien. Den 
kvalitativa studien bestod av ett frågeformulär som skickades till alla medverkande 
länsstyrelser i Sverige samt intervjuer med lantmätare. Studien skulle ha genomförts 
i hela Sverige men genomfördes enbart i Hälsingland.     

Resultatet av studien visade att skillnader finns i tillämpningen av 
strandskyddslagslagstiftningen i Hälsingland. Skillnaden kan bero på att 
strandskyddslagstiftningen är svårtolkad och ger utrymme för olika tillämpningar vid 
olika fastighetsbildningsåtgärder.  

 

Nyckelord: Lantmäteriet, Länsstyrelsen, Fastighetsbildning, Strandskydd, 
strandskyddslagstiftningen.   
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Abstract  
The coasts and shoreline of the world have an important role in society, both for the 
economy, green areas for recreation and natural aspects. Important aspects that can 
also adversely affect the world's shoreline. In Sweden, the shoreline is protected by 
shore protection laws, which aims to protect public and private interests and ensure 
good conditions for animal and plant life. Shore protection laws is a form of 
conservation regulations that must always be taken into account when registration of 
property. The shore protection is generally, which means that all shore and waters 
in Sweden are affected. The shore protection starts from the shoreline and 100 
meters up to land and 100 meters into the water. When registration of property, 
the surveyors apply the applicable legislation and consult with the relevant 
authorities in order not to counteract the purpose of shore protection. 

The purpose of the thesis is to analyze the application of the shore protection laws in 
registration of property, on the decision of the country administrative board and the 
Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority, Lantmäteriet. 

The goal is to find the difference between how the county administrative board and 
the Lantmäteriet applies the shore protection in registration of property. 

The method of the study is based on a qualitative analysis, a legal analysis and a 
literature study. The purpose of the study was to review the shore protection laws 
regulations from Lantmäteriet and the county administrative board's claims to the 
appeals, which was carried out by the legal analysis and parts of the literature study. 
The qualitative study consisted of a questionnaire sent to all participating county 
administrative boards in Sweden and interviews with surveyors. The study would 
have been carried out throughout Sweden but implemented only in Hälsingland. 

The result of the study showed that there are differences in the application of the 
shore protection laws regulations in Hälsingland. The difference may be due to the 
fact that the shore protection of the is difficult to interpret, which allows for 
different applications for different registration of property. 

 

Keywords: Lantmäteriet, County Administrative Board, Registration of property, 
shore protection, shore protection laws 
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1 Inledning  
I detta avsnitt kommer studiens att bakgrunden och problematiken, syfte, frågeställningar 
och avgränsningar förtydliga studiens mening. Dessutom ges en orienterad inblick i ämnet 
från tidigare forskning och relaterade examensarbeten följt av en kort disposition.   

1.1 Bakgrund  
Stränder och kustlinje i världen har en viktig relation till städer både ekologiska, 
ekonomiska och sociala aspekter i samhället. I den omfattade världsstudien framkommer 
det att stränderna som är i anslutning till städer påverkas negativt (Martínez et al.,2007). 
För att skydda kustområden från dagens exploatering och den rådande klimatförändringen 
bör insatser göras för att bevara och skydda ständerna genom riktlinjer för hållbar 
utveckling (Martínez et al., 2007). Något som bekräftar betydelsen av att skydda 
kustområden och ständer i ett ekologiskt sammanhang är att ekosystem för många djur och 
växter är betydelsefulla (Mellbrand, Lavery, Hyndes, & Hambäck, 2011). Lindgren 
(2011) anser att i dagen samhälle försvinner värdefulla miljöer till förmån till företag. 
Detta kan ses som ett globalt miljöproblem och det är myndigheterna ansvar att beakta 
allmänna och enskilda intresse.  

Sverige har en strandlinje som omfattas både av kust och stränder, som totalt är 424 000 
km lång och kan jämföras med 10,5 varv runt jorden (Statistiska centralbyrån, 2012). För 
att bevara stränderna i Sverige har sedan 1937, i olika utredningar frågan om strändernas 
tillgång till allmänheten diskuteras. De efterföljande åren har strandskyddslagstiftningen 
förändrats och idag finns ett generellt strandskydd i Sverige enligt miljöbalken (MB SFS 
1998:808). Enligt Naturvårdsverket (2017) ska strandskyddets syfte långsiktigt verka för 
att trygga allmänhetens tillgång till stränderna samt verka för att djur- och växtliv får goda 
levnadsvillkor. Strandskyddet utgår från strandlinjen vid normaltvattentillstånd och vidare 
100 meter upp på land samt 100 meter ut i vattnet och vid utökat strandskydd gäller 300 
meter. Åtgärder som byggande, grävning m.m. inom strandområde kräver dispens från 
strandskyddet (Naturvårdsverket ,2017). 

Windrope, Quinn, Fresh, MacLennan, och Gaydos, (2016) hävdar att problematik finns 
mellan olika myndighet vid tillämpningen av kustområden, problemen som belysas kan 
vara bristande samordning och samverkan, kunskapsbrist vid tillämpningen. Detta skapar 
misstro i samhället på grund reglerna och tillämpningen anses godtyckliga i United Station 
of Amerika (U.S.A) men att många kustområden nationellt har tydlig regelhantering kring 
kustlinjer. 

I Sverige är det Lantmäterimyndighetens uppgift att vid fastighetsbildning inte motverka 
strandskyddets syfte enligt 3 kap. Fastighetsbildningslagen (FBL, SFS 1970:988). Vid 
förändringar av fastigheter ska åtgärder som avstyckning, klyvning, sammanläggning och 
fastighetsreglering inom strandskyddsområde alltid, ta hänsyn till 
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strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken. Lantmäteriet gör en bedömning om 
fastighetsbildningen berör strandskyddat område, bedöms åtgärden motverka 
strandskyddet syfte bör samråd med berörda myndigheter göras. Bedömningarna av 
strandskyddet är således en tolkningsfråga. Länsstyrelsen är en av fler myndigheter som 
ska tillvarata allmänna och enskilda intressen. Länsstyrelsen har rätt att överklaga ett 
förrättningsbeslut enligt 15 kap. FBL, om det strider strandskydds syfte enligt 7 kap. 
Miljöbalken. 

Syftet med fastighetsbildning är att samordna markanvändningen för olika ändamål, ur 
både enskilda och samhällets intressen. För att säkerställa legaliteten i fastighetsbildningen 
får endast förändringar i markanvändningen ske av myndighet eller domstolar (Julstad, 
2018).  En granskning av strandskyddslagstiftningen görs för att se om myndigheterna 
tillämpar och tolkar lagstiftningen enligt bestämmelserna.  

Strandskyddets utformning och bestämmelser finns i miljöbalkens 7 kapitel (SFS 
1998:808). Strandskyddet har en betydande roll i Sverige gällande Sveriges frilufts- och 
miljökvalitetsmål. Områden med strandskydd är viktiga för den gröna infrastrukturen som 
berikar människan med biologisk mångfald, vattenrening och vacker rekreation m.m. 
(Naturvårdsverket, 2017).  

Strandskyddets syfte framgår i 7 kap. 13 § MB.   

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och  
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

 

1.2 Problematiken 
Tidigare diskussioner hos regeringen, har lyft problemet med att kusterna börjar bli allt 
för väl exploaterad och en skärpning av strandskyddslagstiftningen bör ske (Sergell,1995). 
Otydligheter i samhällsprocessen för kustlinjer kan vara en följa av att driva den politiska 
viljan istället för att utveckla tydliga beslutskriterier (Windrope et al., 2016).  

I en rapport från Naturvårdverket 2002 (Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna, 
rapport 5185) framgår det att strandskyddslagstiftningen är allt för oklara och 
svårtillämpade. Det ska ändå framläggas att det generella strandskyddet har sin styrka i att 
det är rikstäckande och okomplicerat. Trots det är inte strandskyddet så flexibelt som 
många andra områdesskydd vilket har lett till problem i tillämpningen. Strandskyddet är 
inte anpassat till det rika geografiska förutsättningarna vid stränderna, större vattendrag 
och mindre vattendrag. Ett område som innehar några mindre vattendrag medför att 
strandskyddet omfattas av en betydligt större landyta. Det finns luckor i lagstiftningen, där 
vissa byggnader och anläggningar med ändringar inte omfattas av förbuden i lagstiftningen. 
Detta kan leda till att myndigheter som Lantmäteriet, kommuner, länsstyrelser m.fl. har 
svårt att fatta enhetliga beslut.  
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I en rapport från Boverket och Naturvårdsverket (2012) en vägledning för planering och 
prövning framlade ett förlag till ändring av 7 kap. 18 § miljöbalken, vilket skulle leda 
enklare upphäva strandskyddet vid mindre vattendrag och sjöar i lägre 
exploateringsområden. Ytterligare en punkt till ändring gällande mindre vattendrag och 
sjöar, är att om området har en liten betydelse för syftet till strandskyddet kan strandskyddet 
upphävas. Rapporten framlägger även att det finns regionala och lokala skillnader i 
tillämpningen. Orsaken kan bero på att hälften av länen tillämpar den generella 
undantagen i strandskyddsbestämmelserna, vilket kan leda till olika tillämpningar i landet. 
För att förbättra och förenkla bedömningen av strandskyddets syfte behöver kvalitén på 
besluten förbättras och en kompletterad vägledning tillfogas. Enligt Schutz el al. (2016) 
framhävs även att myndigheter kan prioritera vissa intressen som rekreation och natur lite 
högra än själva lagen vid politiska prioriteringar.     

 

I propositionen (2013/14:214) Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag finns förslag till 
förändring av miljöbalken där förslagets syfte är att sprida kunskap, förståelse och 
acceptans för strandskyddet, samtidigt öka möjligheterna till att bebygga i områden vid 
mindre sjöar och vattendrag. Förslaget medför att strandskyddet blir lättare att tillämpa i 
olika situationer det vill säga strandskyddet blir differentierat.  

1.3 Syfte och mål  
I detta examensarbete kommer frågor att analyseras utefter länsstyrelsens överklagningar 
gällande om strandskyddet syfte motverkas, tillsammans med Lantmäteriets tillämpning av 
strandskyddslagstiftningen i fastighetsbildning. Länsstyrelsens uppgift är att bevaka 
strandskyddet så att det efterföljs i fastighetsbildning och Lantmäteriet ska fastighetsbilda 
utan att motverka strandskyddets syfte. Strandskyddet är generellt i Sverige och ska 
tillämpas lika av alla myndigheter. Strandskyddslagstiftningen kommer att granskats i 
förhållande till Lantmäteriet och länsstyrelsen beslut. För att kunna göra en tydligare 
bedöma av materialet kommer det att framföras i förhållande till fastighetbildningslagen 
och miljöbalken. Målet är att se om det finns skillnader i tillämpningen av 
strandskyddslagstiftningen i fastighetsbildning och vilka orsaker som ligger till grund för 
skillnaden i Hälsingland.  

1.4 Frågeställningar  
Följande frågeställningar kommer att studeras.  

I. Hur fungerar tillämpningen vid överklagan av strandskyddet 
enligt 15:8 FBL och 7:18 § MB av länsstyrelsen? 
 

II. Hur tillämpar Lantmäteriet strandskyddet i fastighetsbildningsprocessen enligt 
de grundläggande lämplighetsvillkoren i 3 kap FBL?  
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III. Hur ser de eventuellt skillnader ut vid tillämpningen av strandskyddet från 
länsstyrelsen på regional nivå och från Lantmäteriet på lokalnivå?    

1.5 Avgränsningar  
Den första avgränsningen innefattar examensarbetet omfattning på 10 veckor motsvara 15 
högskolepoäng. Arbetet kommer att innefatta alla länsstyrelser i landet för att få en 
geografiskt bredd. Studien kommer även ett lantmäterikontor i Hälsingland. Därefter 
kommer studien att avgränsas ytterligare till sex utvalda förrättningar med yttranden från 
länsstyrelsen gällande strandskyddet från Lantmäterikontoren. En ytterligare avgränsning 
är att rikta in sig på paragraf 15:8 § FBL samt 7:18 § MB. För att avgränsa ytterligare 
kommer studien att behandla avslutade förrättningar från år 2017 och överklagade 
förrättningarna är från 2017.  

Avvikelser i studien, studien var tänkt att genomföras i hela Sverige men en avgränsning 
har gjorts till Hälsingland. Även avvikelser i urvalet har gjorts, där frågor i enkäten som är 
mest relevanta för studien valdes att presenteras. Ytterligare information kommer i 
metoddiskussion i kapitel 5.1.      

1.6 Tidigare forskning  
Strandskyddet och strandskyddslagstiftningen har behandlats tidigare i vetenskapliga 
artiklar, avhandlingar och examensarbetet.    

I vetenskapliga artikeln Windrope et al. (2016) fram kommer det att problemet med 
skyddet för kustlinjerna ligger att myndigheter inte samverkar tillräckligt och att 
utarbetade och tydliga riktlinjer.  

Schutz och Myklebust (2016) anser att kustlinjen innefattar stora geografiska skillnader 
gällande biologisk mångfald, landskap, utveckling och allmänhetens tillgång till 
vattenområden beroende på region till region. Norge har därför infört riktlinjer där ett 
differentierat skydd är anpassat efter geografiska skillnader med ett starkare skydd i 
centrala platser. Martínez et al. (2007) anser att kustlinjer och stränder har en viktig roll i 
samhället globalt och att många större städer ligger intill kustlinjer där exploateringen har 
en negativ påverkan på en av världens mest värdefulla platser.  

Sergell (1995) har i sin avhandling Den attraktiva kusten belyst strandskyddet från olika 
aspekter, både en historiskbakgrund, politiskaviljor och andra konflikter som uppkom med 
strandskyddsbestämmelser. Industrialismen medförde nya utmaningar samhället och för 
kustområdena. Avhandlingen analyserar även strandskyddet i ett nationellt, regionalt och 
lokalt förhållande.    

Lindgren (2011) anser även att från den nya ändringen i strandskyddslagstiftningen 2009 
för landsbygdsutvecklingen i strandnära läge (LIS) inte alltid iakttar om områdenas 
förhållanden. Det finns stränder med låg kvalité där bad eller framkomligheten för 
allmänheten inte alls är möjlig då borde det finnas möjligheter att bebyggas dessa stränder 
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till viss del, trots att det inte alltid gynnar kommunernas utvecklingsplan. Vidare anser 
Lindgren (2011) att Sveriges kustlinjer har ett tillräckligt gott strandskydd men det borde 
inte vara för generellt, då Sverige har olika förutsättningar i landet. Vid vissa glesområden 
borde de vara lättare att bebygga enstaka byggnad men de allmänna bestämmelserna är allt 
för generellt och kan tappa sin trovärdighet. Därav bör miljöbalkens bestämmelser ändras 
med undantag av det just nämnda.       

1.7 Examensarbeten 
Det finns ett flertal olika examensarbeten som berör ämnet för gällande denna studie. 

Saranka, K. (2015) har i mastersexamen Strandskyddslagsstiftningen fördjupa sig hur 
lagändringen som skedde 2009–2010 har påverkat den värdefulla miljön för allmänheten 
kommer i konflikt med kommunala planeringar. Den nya ändringen av lagstiftningen är till 
för att trygga allmänhetens rätt att vistats ute i naturen något som i Sverige kallas 
”allemansrätten”. Det finns ständighet en konflikt mellan allmänna intresset och 
samhällsutvecklingen i strandnäraområden. 

Lundgren, E (2012) har i sitt examensarbete Fastighetsbildning inom strandskyddat område 
analyserat förrättningar i två kommuner och kommit fram till slutsatsen att 
fastighetsbildning inom strandskyddsområde inte är så enkelt. Lagstiftningen kräver större 
tolkningsutrymme då lagstiftningen i sig är begränsad, vilket skulle kunna leda till att 
bättre tillämplig av strandskyddet. En annan åtgärd skulle kunna vara ökad kunskap hos 
förrättningslantmätare för att förbättra fastighetsbildningen inom strandskyddsområden.   

Löfström, E (2011) har i sitt examensarbete Länsstyrelsens överprövningar av kommunernas 
strandskyddsdispenser framkommer det att länsstyrelsens beslut att överpröva från län till län 
skiljer sig och orsaken till det är ännu inte utrett. Det framkommer även av arbetet att 
handläggningstiderna är mellan tre månader upp till ett halvt år, något som anses vara en 
långväntetid för att få ett nytt beslut om strandskyddsdispens.  

1.8 Disposition   
I första kapitlet ges en introduktion, bakgrund, problematik, syfte, frågeställningar samt 
tidigare forskning. I andra kapitlet i den teoretiska bakgrunden redovisas strandskyddet i 
allmänhet samt fastighetsbildningsprocessen, länsstyrelsens tillsyn av strandskyddet och 
Mark och miljödomstolens roll. I tredje kapitlet finns metoder för arbetes genomförande. 
Resultatet presenterat fjärde kapitlet och består av förrättningar, juridisk analys av 
lagstiftningen, kvalitativ analys av frågeformuläret och interjuver. Avsnitten är uppdelade 
efter myndigheterna Lantmäteriet, länsstyrelsen samt mark och miljödomstolen. I femte 
kapitlet finns diskussionen kring metoden och genomförandet samt analysen från resultatet 
och i det sjätte kapitlet presenteras slutsatser och förslag till vidare forskning.  
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2 Teoretisk bakgrund  
I detta avsnitt kommer grundläggande information om strandskyddet och dess syfte att 
belysas. Tillsammans med Lantmäteriets tillämpning och länsstyrelsens tillsyn av 
Lantmäteriförrättningar och Mark- och miljödomstolen ges en inblick hur 
strandskyddslagstiftningen hanteras i fastighetsbildning.     

2.1 Strandskyddet  

2.2.1 Historiskt om strandskyddet 

Sverige är ett land som är berikat med både en lång kust och många insjöar. Kusten är en 
viktig del i natur- och kulturmiljön och i ett historiskt perspektiv har kustnära 
verksamheter haft stor betydelse för utvecklingen i landet. Både inom den sociala och 
ekonomiska sektorn, något som framhävs i avhandlingen ”Den attraktiva kusten” av Segrell 
(1995).  

I 1936 års riksdag hade två motioner väcktes gällande allmänhetens möjligheter till 
friluftsliv. År 1937 upprättades fritidsutredningen (SOU, 1940:12) där moderna 
industrialismen åstadkom en större urbanisering och behovet av bostäder och arbetarnas 
möjlighet till återhämtning i naturen var i focus. Detta ledde till att friluftslivet blev ett allt 
viktigt inslag i industrialismsamhället (Segrell, 1995).    

I propositionen (2008/09:119) framkommer det att Sverige, med sin långa kuststräcka har 
en värdefull naturtillgång och genom strandskyddet och allemansrätten är Sverige unikt 
internationellt. Schutz el al. (2016) förtydligar att många länder I Europa anser att 
kustlinjen och stränderna är viktiga. I Skandinavien finns olika kustområdesbestämmelser 
för att markanvändning och naturskydd. I Sverige finns strandskyddsbestämmelser i 
miljöbalkens 7 kap. Vidare i Prop. (2008/09:119) beskrivs begynnelsen av dagens 
strandskydd som redan i början av 1940-talet tog form av dåvarande byggnadslagen (SFS 
1947:385). Lagen gav länsstyrelsen rätten att skydda naturskönhet, växtlighet eller andra 
speciella miljöer från bebyggelser utanför stads- och byggnadsplaner. Orsaken var att 
tillgången till stränderna framför allt i tätortsområden var nära att försvinna. Därför kom 
år 1950 en tillfällig strandlag (SFS 1950:639), som kort därefter följdes av 1952 år 
strandlag (SFS 1952:382). 

Vidare i propositionen (2008/09:119) var länsstyrelsens uppgift att trygga områden med 
strandskydd, i syfte att ge allmänheten tillgång till friluvsliv fram till 1975. Åtgärder som 
skulle utföras inom dessa områden krävde tillståndsplikt. Det visade sig att lagstiftningen 
var otillräckligt vid den stora exploateringen av fritidshusbebyggelse mellan 1960–1970-
talet. 1975 skärps strandskyddet som följd av exploateringen av fritidshusbebyggelsen 
genom en ändring av naturvårdslagen (prop. 1974:166). Därav kom ett generellt förbud 
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till att bebygga i närheten till stränder vid både inlandet och vid kusten men med 
möjligheten att ansöka om dispens från det generella förbudet (Prop. 2008/09:119).  

 

2.2.2 Utökning av strandskyddsbestämmelserna  

År 1994 kom ett utöka strandskyddet som hade till syfte att inte enbart säkerställa 
allmänhetens utsikter till ett aktivt friluftsliv utan även säkerställa skydd för växt- och 
djurliv i lagen om ändring i naturvårdslagen (SFS 1994:854). Inför lagändringen 1994 
diskuterades det om möjligheten till ett differentierat strandskydd. Den 1 juli 1994 fanns 
det möjlighet att anpassa strandskyddet både till lokala och regionala förhållanden vid 
utvalda platser i landet (Sergell,1995). I Skandinavien har restriktionen av kustlinjer 
funnits länge. I Danmark finns differentierat skydd för olika områden för tätbefolkade 
områden till fritidsområden och även Norge har ett differentierat områdesskydd utarbetat 
från geografiska områden (Schutz el al., 2016).   

2.2.3 Små sjöar och vattendrag  

I propositionen (2013/14:214) la regeringen fram ett nytt förslag, att länsstyrelsen i några 
enskilda fall kan upphäva strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag. Förslaget av 
ändringen i miljöbalken ansågs av flera myndigheter att definitionen av mindre sjöar och 
vattendrag samt liten betydelse var oklart. 

År 2014 trädde nya regeländringar in för strandskyddet gällande mindre sjöar och 
vattendrag. När de nya reglerna i 7 kap.18 § MB trädde i kraft, gav länsstyrelsen större 
möjligheter att upphäva strandskyddet vid mindre sjöar och vattendag om strandskyddets 
syfte hade lite betydelse (Naturvårdsverket, 2017).  

2.2.4 Allemansrätten  

Utredningen SOU (1940:12) ” Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av 
fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning” även kallad 
”fritidsutredningen” lade grunden till dagens allemansrätt. Utredningens syfte vara att 
trygga förutsättningarna för de som inte ägde någon mark, att ta del av friluftslivet och 
rekreation m.m. År 1994 infördes allemansrätten i Sveriges grundlag (SFS 1994:1468) och 
den nu rådande lagstiftningen gällande allemansrätten återfinns i 2 kap. 15 § fjärde stycket 
Regeringsformen (SFS 2010:1408) där allmänheten genom allemansrätten ska ha tillgång 
till naturen.  

2.2.5 Djur och växtliv 

I Prop. (2004/05:150) la regeringen fram ett förslag till att utöka miljökvalitetsmålen från 
femton till sexton med målet, Ett rikt växt- och djurliv med biologisk mångfald. Något 
som framgår i 1 kap. 1 § (MB SFS 1998:808) där syftet med denna balk är ”främja en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö.”  
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2.2.6 Strandskyddsområde  

Enligt 7 kap. 13 § MB är syftet att trygga allemansrätten och växt- och djurliv i 
strandskyddsområden som innefattas av all strandlinje vid kuster, vattendrag och insjöar. 
Strandskyddsområden är normalt sett 100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd 
och omfattar både land och vattenområden. Vid speciella fall kan länsstyrelsen utöka 
strandskyddet till 300 meter för att tillgodose strandskyddets syfte för djur- och växtliv 
samt allmänhetens intresse (7 kap. 14 § MB) se figur 1.  

 
 

 
 

Figur 1. Exempel på generellt strandskydd 100 meter och utökat strandskydd maximalt 300 meter, från 
strandlinjen vid normaltvattenstånd (Illustration: Ulrika Åkerlund /Boverket, 2017). 

 

Inom ett strandskyddsområde finns det restriktioner om vilka åtgärder som få vidtas. 

Enligt 7 kap. 15 § MB ” inom ett skyddsområde får inte 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
 anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,  anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.”.   

2.2.7 Fri passage  

Allmänheten har genom allemansrätten rätt att fritt passera mellan stranden och de 
planerade anläggningarna eller byggnaderna (Boverket, 2017) Enligt Bengtsson B, (2004) 
kan lagtexten tolkas olika på vad ”olovlig väg” anses vara i områden som inte består av 
någon form av vägar, vägar anses vara körvägar, större stigar m.fl. som går att följa. 
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Däremot får inte oavsett väg eller stigar göra intrång på hemfridszonen. Hemfridszonen 
anses vara ”gård” som gårdsplan, mindre villaträdgårdar och avskärmningar av 
bostadshuset med staket eller häckar. Enligt 7 kap. 18 f § MB får i vissa fall strandskyddet 
upphävande eller dispens ges, dock inte om området har byggnader eller anläggning 
mellan sig och strandlinjen. Det området som uppkommer mellan strandlinjen och 
befintlig bebyggelse benämns som ”fri passage” och ska sträva efter strandskyddet syfte se 
figur 2. Dock gäller inte ”fri passage” om det finns anläggningar eller byggnader som till 
sin verksamhet måste finnas in till vattnet (Boverket, 2017).  

 

 

Figur 2. Fri passage mellan strandlinjen och byggnad (Illustration: Ulrika Åkerlund /Boverket, 2017). 

 

2.2.8 Upphävande och dispensen från strandskyddet 

Kommunen och länsstyrelsen kan ge dispens från strandskyddet i vissa enskilda fall. 
Kommunen ansvarar primärt för hanteringen av strandskyddsfrågor, som ofta samordnas 
med en prövning av strandskyddsdispens tillsammans med en bygglovsansökan. Dispensen 
som avser en viss åtgärd bör ha påbörjats inom två år eller avsluts inom fem år för att inte 
upphöra att gälla. Länsstyrelsen har i uppdrag att granska alla dispenser som fattas av 
kommunen, om länsstyrelsen anser att dispensen strider mot strandskyddet kommer 
dispensen att överprövas (Naturvårdsverket, 2017).  

Dispensen och upphävande av strandskydd kan ske genom följande bestämmelser i 7 kap. 
MB. Förbuden inom strandskyddsområdet finns i 7 kap. 15 § MB och undantagen till 
dispensen återfinns i 7 kap. 18 a-b MB. För att få dispens krävs det att det föreligger 
”särskilda skäl” som anges i 7 kap. 18 c § MB se figur 3 och 4. Enligt 7 kap 16 § MB 
behöver inte dispens sökas för byggnader, anläggning eller anordningar som används inom 
jordbruket, skogsbruk, fiske eller renskötsel.     

 

Enligt 7 kap. 18 c § MB anses särskilda skäl vara  

” Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 
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1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen,  

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området,  

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området,  

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller  

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.”. 

 

 
Figur 3. Dispens kan ges då fastigheten är skild från vattnet genom en större väg (Naturvårdsverket & 

Boverket, 2012. Illustration: Ulrika Åkerlund). 
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Figur 4. Dispens kan medges om det finns fri passage till vattnet och fastigheten är avskärmad från vattnet 
och att inga biologiska värden finns på platsen (Naturvårdsverket & Boverket, 2012. Illustration: Ulrika 

Åkerlund). 

 

2.3 Allmänt för fastighetsbildning 
Vid nybildning eller ombildning av fastighet, oavsett om det handlar om avstyckning, 
sammanläggning, klyvning eller fastighetsreglering ska lämplighetsvillkor vara uppfyllda 
(Lantmäteriet, 2017). En bedömning görs alltid i fastighetsbildning för att se om 
fastigheten är lämplig för sitt ändamål, exempel för bostad eller för industriändamål 
(Julstad, 2018). Enligt 3 kap. 1–3 §§ fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) finns de 
allmänna lämplighets- och planvillkor som är grunden till att kunna genomföra en lämplig 
fastighetsbildning. Lantmäteriets uppgift är att tillämpa villkoren så att det uppfyller syftet 
med lämplig fastighetsbildning (Lantmäteriet, 2017). Villkoren är inte dispositiva, det vill 
säga fastighetsägarna kan inte frångå dessa trots att de är överens (Julstad, 2018). 

I 3 kap. 1 § FBL framgår det att de allmänna lämplighets- och planvillkoren omfattas av 
både ett lämplighetskrav, ett varaktighetskrav och ett aktualitetskrav. I 3 kap. 2 § FBL 
finns planvillkoren som styr hur fastighetsbildningen ska utformas inom detaljplan och 
med områdesbestämmelser, dock kan mindre avvikelse göras gällande 
naturvårdsföreskrifter. Vidare i 3 kap. 3 § FBL får inte fastighetsbildning ske om det skulle 
försvåra ändamålsenlig användning av området utom detaljplan. 

2.3.1 Strandskydd vid fastighetsbildning  

Vid fastighetsbildning ska särskild hänsyn till strandskyddet tas. Strandskyddet är en form 
av naturvårdföreskrift enligt 3 kap. 2 § andra stycket FBL. 
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” Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för bebyggande eller 
användning av mark än de som avses i första stycket ska fastighetsbildning ske så att syftet 
med bestämmelserna inte motverkas. Om det på grund av ett särskilt tillstånd får uppföras 
en byggnad eller vidtas en annan därmed jämförlig åtgärd i strid mot en sådan 
bestämmelse, hindrar det som nu har sagts inte fastighetsbildning som behövs för att 
tillståndet ska kunna utnyttjas. Lag (2014:205).”. 

 

Vid fastighetsbildning tillämpas strandskyddsbestämmelserna så att syftet med 
strandskyddet inte motverkas. Vid varje förrättning som berörs av strandskyddsområde är 
det viktig att samråda med andra myndigheter som länsstyrelsen och kommunen för att 
inhämta synpunkter. Enligt Lantmäteriets (2017) handbok FBL är det till stor vikt att 
inhämta yttrande som kan ligga till grund för vidare fastighetsbildning. Undantag från 
bestämmelsen kan ske med ett särskild medgivande från myndigheter som t.ex. för 
strandskyddsdispens enligt 7 kap. MB (Lantmäteriet, 2017).  

2.3.2 Fastighetsbildning enligt FBL 

Vid fastighethetsbildning tillämpas 3 kap. 2 § FBL för strandskydd. En viss vägledning kan 
fås utav 7 kap. 18 c § MB. där särskilda skäl vid prövningen gällande upphävande eller 
dispens kan tänkas undgå om området, redan är ianspråktaget och syftet med 
strandskyddet saknar betydelse eller genom att en väg, bebyggelse, järnväg eller annan 
exploatering skiljer området från strandlinjen.  

2.3.3 Lantmäteriets utredning, samråd och beslut  

Lantmäteriet (2017) beskriver att utredning av lämpliga fastighetsbildning ska de allmänna 
och de enskilda intressena vara utredda om det berörs av åtgärden. Berörs de allmänna och 
enskilda intressena av åtgärden ska Lantmäteriet samråda med berörda myndigheter samt 
sakägare. Bestämmelsens syfte är belysa de negativa konsekvenserna som kan uppkomma, 
inte att hindra fastighetsbildning. Om fastighetsbildning nekas till följd av villkoren i 3 kap. 
3 § FBL ställs det höga krav på vilket underlaget som ligger till grunde för beslutet 
(Lantmäteriet, 2017). Enligt 4 kap. 17 § andras stycket FBL är Lantmäteriet skyldig att 
redovisa skälet till beslutet, så att berörda sakägare har möjlighet att överklaga beslutet.  

2.3.4 Lantmäteriets utredning av strandskydd  

Fastighetsbildning som sker utanför detaljplanelagt område ska i första hand använda 
befintliga översiktsplaner som underlag för planmässig bedömning (Lantmäteriet, 2017). 
För att säkerställa ställningstagandet inom det aktuella området bör Lantmäteriet samråda 
med aktuell myndighet, som är ansvarig för markanvändningen och de bestämmelserna 
som tillämpas inom området enligt 4 kap. 25 § FBL. Lantmäteriet ska samråda med 
kommunen gällande plan- och bebyggelsefrågor och vid naturvårdsbestämmelser i första 
hand länsstyrelsen (Julstad, 2018).  
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2.3.5 Fastighetsbildning för befintlig och ny bebyggelse  

När det gäller ny bebyggelse i fastighetsbildningen krävs det i de flesta fallen att åtgärden 
prövas genom ett särskilt tillstånd som exempel förhandsbesked eller bygglov innan ett 
förrättningsbeslut kan fattas (Lantmäteriet, 2017). Lantmäteriet kan genom ett förelägga 
be sakägaren att komplettera ansökan med behörigt tillstånd för vidare handläggning enligt 
4 kap. 25 § andra stycket FBL. Enligt 3 kap. 2 § andra stycket FBL kan ett sådant tillstånd 
vara ett föreläggande som gäller strandskyddsdispenser. 

Vid befintlig bebyggelse är det sällan problem att genomföra fastighetsbildning i enlighet 
med 3 kap 3 § FBL så länge inte markanvändningen inte har ändrats. Däremot är det 
viktigt att undersöka vilken lovlig användning en byggnad innehar (Lantmäteriet, 2017). 

2.3.6 Prövningsordningen 

I fastighetsbildningen krävs det ibland ett medgivande, då olika bestämmelser vars syfte 
inte får motverkas vid byggande eller ändrad markanvändning som exempelvis 
strandskyddet. Finns det redan ett tillstånd eller dispens enligt speciallagstiftning är det 
ledande för fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § andra stycket FBL (Lantmäteriet, 2017). 

En sakägare befrias inte från kravet att inhämta tillstånd eller dispens från 
speciallagstiftningen då ett fastighetsbildningsärende påbörjat. Inhämtas inget medgivande 
utan att fastighetsbildning påbörjat, kan det leda till att prövningen görs två gånger. 
Prövningens huvuddrag handlar om att klargöra om fastighetsbildningsåtgärden fordrar 
dispens, tillstånd eller medgivande (Lantmäteriet, 2017). 

Två typfall vid fastighetsbildning inom strandskyddsområde kan skilja sig något i 
prövningsordningen.  

Som tidigare nämnt bör Lantmäteriet rekommendera att ansöka om dispens redan vid 
början av förrättningen, då extra förrättningskostnader kan undvikas. Uppkommer det 
under förrättningen behov att söka dispens ska lantmätaren rekommendera att söka 
dispens snarast och när prövningen avgjord och dispens gets kan förrättningen fortsätta 
(Lantmäteriet, 2017). 

Typfall I.  Tillstånd och dispens fodras enligt speciallagstiftning.  

Lantmäteriet kan fastighetsbilda om dispens finns. Finns inte dispens kan Lantmäteriet 
samråda med berörda myndighet enligt 3 kap. 2 § andra stycket första meningen FBL och få 
myndighetens medgivande, om den sökande inte vill att dispens- och tillståndsfrågan 
prövas enlig MB. Motverkas syftet ställs förrättningen in (Lantmäteriet, 2017).  

Typfall II. Tillstånd och dispens fodras inte. 

När dispens inte behövs för speciallagstiftning kan fastighetsbildning prövas enligt 3 kap. 2 
§ andra stycket första mening efter samråd med berörda myndigheter. Om dispens har getts 
fast att det ej var nödvändigt kan ska prövningen ske enligt 3 kap. 2 § andra stycket andra 
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meningen som i fall i ovan, dock behöver inte Lantmäteriet pröva om 
strandskyddsbestämmelserna motverkas (Lantmäteriet, 2017). 

2.3.7 Lantmäteriet samråd med andra myndigheter 

Lantmäteriet gör olika bedömningar utefter 3 kap. 2 § andra stycket första meningen FBL 
om syftet med bestämmelsen motverkas i fastighetsbildningen eller ej. För att fatta ett 
beslut där bestämmelsen motverkas måste Lantmäteriet kunna redogöra på vilket sätt 
fastighetsbildningen motverkar bestämmelsen. Lantmäteriet lägger stor vikt i att samråda 
med aktuella myndigheter inför ett ställningstagande. Om myndigheten tillstryker kan 
normalt fastighetsbildning ske, om myndigheten anser att syftet till bestämmelserna 
motverkas bör förrättningen ställas in. Vid inställd förrättning är det viktigt att redovisa 
motivering och åsikter från samrådsmyndigheten (Lantmäteriet, 2017).   

Enligt 4 kap. 25 § FBL är Lantmäteriet skyldig att samråda med berörda myndigheter 
gällande fastighetbildningsåtgärden, där skyldigheten ligger i att belysa de allmänna 
intressena. Lantmäteriets samrådsskyldighet innebär inga begränsningar i arbete, 
Lantmäteriet har egen beslutsrätt och samråder när det behövs. Vid samråd med 
länsstyrelsen bör alla Lantmäterier i länet finna ut rutiner samt principer för 
samrådsprocessen för att underlätta handläggningen (Lantmäteriet, 2017).  Se figur 5.  

 

Figur 5.  Beskriver fastighetsbildningsplan för sakägare och andra myndigheter. Egen figur baserad på 
(Lantmäteriets, 2017.s 351) 
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2.3.8 Beslut     

Enligt Julstad (2018) när förrättningsbeslutet är fattat har Lantmäteriet en vecka på sig att 
skriftligen underrätta berörda sakägaren. En sakägare som har rätt att överklaga kan vara 
både en fastighetsägare, kommunen eller länsstyrelsen m.fl. Sakägare har sedan fyra 
veckor på sig att överklaga ett förrättningsbeslut enligt 15 kap. 6–8 §§ FBL. De 
överklagade beslutet ska prövas av mark och miljödomstolen i respektive område enligt 15 
kap. 1 § FBL. ” Mål som överklagas enligt bestämmelserna i detta kapitel (fastighetsbildningsmål) 
skall prövas av mark- och miljödomstolen”. 

Enligt 15 kap 8 § första stycket FBL.  

”Finner länsstyrelsen att tillstånd- eller fastighetsbildningsbeslut strider mot sådan 
bestämmelse i denna lag som meddelats till förmån för allmänt intresse, får länsstyrelsen 
överklaga beslutet på sätt och inom tid som gäller för sakägare.”. 

2.4 Länsstyrelsen  

2.4.1 Länsstyrelsen är en tillsynsmyndighet  

I handboken om Strandskydd - en vägledning för planering och prövning från Naturvårdsverket 
& Boverket (2012) är det länsstyrelsen ansvar att se syftet med strandskyddslagstiftningen 
efterföljs så att, strändernas värde för biologisk mångfald och friluftslivet bevaras för 
kommande generationer. Ansvaret innefattar även att förhindra olovliga byggnader och 
anläggningar, samt sprida kunskap och information om strandskyddslagstiftningen. Den 
övergripande tillsyns ansvaret för strandskyddsområden som omfattas av 7 kap MB utövas i 
enlighet med vad regeringen har bestämt enligt 26 kap 3 § första stycket MB.  

I handboken om Strandskydd - en vägledning för planering och prövning från Naturvårdsverket 
& Boverket (2012) har beslut om strandskyddsdispens en stor inverkan för tillsyn och 
uppföljning av tillsynsmyndigheten. Därav är finns ett antal krav som ska uppfyllas innan 
beslut om dispens ges, några av dessa punkter kan var:  

• Grundläggande uppgifter som personuppgifter, fastighetsbeteckning. 
• Avser dispensen byggnad, anläggning eller anordning ska åtgärden vara inritad på 

en karta som en översiktskarta eller situationsplan. 
• På kartan ska fri passage vara markerad. 
• Finns det områdesskydd enligt 7 kap. MB eller naturvårdsavtal ska dessa uppgifter 

ingå. 
• En beskrivning ska finnas av områdets värden för djur- och växtliv samt friluftsliv, 

en bedömning utifrån byggnader eller anläggningars inverkan på 
strandskyddsområdet samt hur den biologiska mångfalden påverkas och hur 
tillgängligheten för allmänheten berörs i strandskyddsområdet.  

• En bedömning ska göras för inskränkning av den enskilds rätt enligt 7 kap. 25 § 
MB.  
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2.4.2 Länsstyrelsens granskning av förrättningsbeslut gällande strandskydd 

Länsstyrelsen har i uppgift att beakta allmänt intresse vid fastighetsbildning så att 
bestämmelserna efterföljs i FBL. Motverkas bestämmelserna kan länsstyrelsen överklaga 
tillstånd- och fastighetsbeslut främst utifrån villkoren i 3 kap FBL (Lantmäteriet, 2017). 
Utgångspunkten för att överklaga fastighetsbildningsbeslut av allmänna intressen finns i 15 
kap. 8 § första stycket FBL. Vid överklagande bör länsstyrelsen finna ett ställningstagande 
om lantmäteriets beslut är lagligt grundat samt motiveringen till beslutet (Lantmäteriet, 
2017).  

2.5 Mark- och miljödomstolen 
Sveriges Mark- och miljödomstolar (MMD) bildades 2011 och ersatte de tidigare 
fastighetsdomstolarna och miljödomstolarna. Det finns fem domstolarna i Sverige är en del 
av tingsrätterna i Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå och Östersund. Domstolarna 
handlägger mål exempel som vatten- och miljöfrågor, plan- och byggärende och 
fastighetsbildning (Sveriges Domstolar, 2016). 

Enligt Sveriges Domstolar (2016) inleds målen när en överklagan inkommit från en 
förvaltningsmyndighet eller kommunen som exempel strandskyddsdispens. Målen avgörs 
både med juridisk och expertkunskapen inom verksamhetsområdena och döms av lagfaren 
domare tillsammans med tekniska rådet.  

Wenander (2016) beskriver att svenska myndigheter fattar beslut som grundar sig på 
myndighetsföreskrifter och de har liknande status som lagar och förordningar. Ett sätt att 
kontrollera rättsstatens maktutövning är att överklaga besluten som sedan grundligt 
överprövas. Vidare anses det att domstolarna som gör överprövningen av besluten har en 
betydande roll i svenska rättssamhället. Något som även framhävas i artikeln av Ekbäck 
(2009) där lantmäteriförrättningar kan överklagas till domstolar. 

2.6 Hållbar utveckling  
I rapport av FN ”Transforming our World” United Nations (2015) framgår det hur 
värdefulla miljöer som stränder och kustlinjer ska bevara i ett globalt perspektiv. Hållbar 
utveckling eftersträvas enligt de olika delmålen som definieras av FN. I delmålen 14 och 
15 hanteras hållbar utveckling gällande havet och den biologiska mångfalden på land. 
Examensarbetets studie gällande strandskyddslagstiftningen går i linje med både FN:s 
delmål 14 och 15 där hav och bilologiskmångfald har starkt anknutet till strandskyddets 
syfte i 1 kap. 1 § MB.   

 



 

 18 

3 Metod  
I följande avsnitt kommer metoden för studien att förklaras och förtydligas så att syftet 
med studien kan genomföras. Frågeställningarna I, II och III i studien, kommer att till stor 
del att besvaras genom kvalitativ metod, litteraturstudie och den juridiska metoden vilket 
kommer att presenteras utförligare i 4 kapitlet resultatet. 

3.1 Litteraturstudie  
Materialet i studien är inhämtad från vetenskapliga artiklar, lagstiftning, myndigheters 
hemsidor och deras publikationer. För att finna informativa om aktuella artiklar inom 
ämnet har ett strukturerat tillvägagångsätt genomförts med sökningsmotorerna där 
filtreringen har avgränsat artiklarna med Preview-Only och Peer Reviewed. För att finna de 
vetenskapliga artiklarna har sökmotorerna Discovery och Springer Link använts. Tre 
sökord användes som huvudord i det första steget de är, coastal, shore och costline och i 
till dessa sökord har i andra steget lagts till, protection, coastline, environment, 
ecosystems och management. De artiklar som har använts har kritiskt granskats för att ge 
trovärdighet (Gastel & Day, 2016).     

3.2 Strategi 
Metoden bygger främst på kvalitativ metod där frågor till myndigheter kommer att bestå i 
ett frågeformulär. Frågorna är kopplad till syftet och ska i den möjligast mån försöka 
klargöra syftet i studien. Några interjuver kommer att genomföras för att ge en tydligare 
bild av verkligheten. Studien kommer att kompletteras med en juridisk metod vid svagt 
underlagsmaterial. Vid genomförandet av studien kommer alla länsstyrelser och några 
Lantmäterier att bli kontaktade och tillfrågad om de vill medverka i studien. Vid kontakt 
tillfället ska uppgifter om studiens syfte och frågeställningar framgå tydligt i ett följebrev.  

Materialet i studien kommer att hämtas från sex Lantmäteriförrättningar, överklagade 
förrättning av länsstyrelsen, frågeformulär, samt från de intervjuer som har genomförts, 
för att försöka besvara föreställningarna i syftet. Frågorna kan förhoppningsvis ge klarhet i 
hur länsstyrelsen och Lantmäteriets gör sina bedömningar gällande strandskyddet.  

Avgränsningar kommer att göras beroende på hur många överklagande ärenden som finns 
kopplade till strandskyddet och inom den tiden för examensarbetet. De dokumenten som 
ska användas kommer att inhämtas hos länsstyrelsen samt Lantmäteriet, dokumenten 
kommer att vara ifrån 2017. Dokumenten kommer att fås genom mail eller post.  

Om studiens material blir för svag på grund av låg svarsfrekvens, kommer studien att 
främst inrikta sig på en juridisk metod, där lagstiftningen grundligare tillsammans med 
förrättningsakter och litteraturstudien utgör grunden. Syftet och frågeställningar kommer 
delvis att behöva formulera om. Materialet till analysen och resultatet kommer då främst 
att bestå i litteratur och lagstiftning.    
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Denna studie genomfördes med en kvalitativ metod som är mer inriktad på öppnafrågor 
med verbala svar medan den kvantitativa metoden inriktat på slutna frågor. Därefter 
valdes att använda en induktiv metod där data kunde samlas och därefter analyseras till ett 
slutligt resultat (Biggham, 2015). Denna metod har använts för att materialet till studien 
kommer utav olika tjänstemäns tolkningar och tillämpligare av strandskyddslagstiftningen. 
Vilket kan bäst studeras genom öppnafrågor där utrymme finns för individuella svar.  

3.3 Geografiskt urval och avgränsning  
För studiens syfte har alla länsstyrelser i landet blivit valda för att få en övergripande bild 
av hur länsstyrelsen på regional nivå behandlar strandskyddsfrågan. Därefter valdes ett 
lokalt Lantmäteriet i Hälsingland ut. Hälsingland valdes ut på grund av närheten till både 
geografiskt läge, intervjuer och möjligheter till att medverka i sen syn på plats. Sex 
förrättningar från Lantmäterikontoret valdes ut gällande strandskyddslagstiftningen där 
strandskyddet ansågs tillämpas olika i fastighetsbildningen. Dessutom kommer några 
överklagade förrättningar att granskas utefter tillgången. Analyserna i studien bestod av 
materialet från motiveringarna från lantmätare samt yttrandet från länsstyrelsen om 
strandskyddets syfte motverkas eller ej motverkas.   

Avvikelsen av urvalet har gjort se kapitel 5.1.1 

3.4 Kvalitativ metod  

3.4.l Enkätundersökningen  

Undersökningen inledes med i första steget att kontakta alla länsstyrelser i landet för att 
upprätta kontakt med någon sakkunnig inom området om strandskyddets frågor. Vid 
vidare kontakt i andra steget med sakkunnig inom området skickade ett informationsbrev 
om studiens syfte samt ett frågeformulär gällande frågor kring strandskyddets tillämpning.  

Frågorna i formulären bestod i 10 stycken frågor där frågorna har formats utefter syftet 
och till vilken myndighet som besvara frågorna. Frågeformuläret 1 mailades ut till samtliga 
länsstyrelsen för att ge en övergripande helhet i Sverige med goda möjligheter till 
kvalitativa data som kan analyseras (se bilaga A). Frågeformulet 2 bestod av 10 frågor och 
mailades ut till Lantmätaren på det utvalda kontoret för att läsa igenom frågorna innan 
intervjuer (se bilaga B). Dessa frågor är i likhet med frågeformulär för länsstyrelsen och 
har en vinklig till lantmäterimyndighetens sida. Svaren presenteras sedan i resultatet samt 
analyseras och diskuteras. För att göra det tydligt för alla inblandade myndigheter och för 
att få bättre svarsfrekvens gavs en svarstid på två veckor, från den dagen då frågorna 
mailades ut (Andersen, 1998).    

Avvikelsen av urvalet har gjort se kapitel 5.1.2 
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3.5.2 Intervjuer 

Studien genomföras med en kvalitativ metod där en enkät med frågorna bestod av öppna 
frågor där myndigheterna hade möjlighet att (Biggham, 2015). I en empirisk metod kan 
intervjuerna, som baseras på semistruktur ge en tydlig och god struktur på utförandet av 
intervjuerna. Samtidigt finns det även möjlighet till vidare utveckling av de öppna frågorna 
(Doody & Noonan, 2013). De kontaktade hade även möjlighet att se de utvalda frågorna 
som låg till grund för kommande intervjuer. Intervjuerna genomfördes både med 
telefonsamtal och på plats. Att genomföra telefonintervju kan ses som en eventuell brist i 
informationen då de naturliga mötena ansikte mot ansikte uteblir anser Irvine och 
Sainsbury (2013). De intervjuade spelades in för att säkerställa svaren från respondenten. 
De intervjuade fick se resultatet innan det presenterades, några korrigeringar gjordes i 
svaren.  

3.6 Synen  
En syn genomföras av Mark- och miljödomstolen från Östersund i Nordanstigs kommun, 
gällande ett överklagat förrättningsbeslut inom strandskyddat område akt 2132–2017/33 
(Lantmäteriet, 2017a). Vid medverkan på plats gav synen en bredare förståelse för den 
gällande strandskyddslagstiftningen och dess problematik vid tillämpning av 
strandskyddslagstiftningen i fastighetsbildning. För bättre förståelse av tillämpningen för 
strandskyddet kommer även den kvalitativ metod i form av interjuver samt en syn att 
medföra en för bredare förståelse i ämnet (Cairney & Denny, 2015).  

3.7 Juridik metod  
En juridiks metod kommer även att användas vid granskningen av fastighetbildningslagen 
och miljöbalken. En juridisk metod använder sig utav lagar, rättspraxis, författningar, 
juridiks doktrin (Bernitz et al. 2014).  

Vidare kommer den svenska lagstiftningen kring strandskyddet att granskas i form av 
förarbeten från olika propositioner och lagkommentarer. De lagstiftningar gällande 
strandskyddet gäller främst inom miljöbalken och fastighetbildningslagen. För att binda 
ihop studien har även rapporter om strandskydd utgivna av bl.a. av Naturvårdsverket samt 
Lantmäteriets handbok FBL samt förrättningsakter använts, för att skapa en tydlig bild av 
hanteringen, tillämplige och yttrandet om strandskyddet. Genom att granska sex 
förrättningar och överklagade förrättningar med yttrande och grunden till överklaganden 
kommer lagrum alltid att ges, därav är vikten att kunna knytta samman dessa metoder till 
ett väl analyserat resultat. Enligt Biggam (2015) kan kombination av både en juridisk och 
en empirisk metod bidra till både djupare och bredare resultat. 

Statistik som är hämtad från Mark- och miljödomstolarna hämtades vid mailkontakt med 
berörd myndighet och redovisas och presenteras i 4 kapitlet.  
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4 Resultat 
Resultatet bygger på både en kvalitativ metod och en juridisk metod för att besvara 
frågeställningarna. Resultatet som presenteras av den Juridiska metoden bygger på 
lagstiftningen för 15 kap. 8 § FBL samt 7 kap. 18 § MB samt förrättningsakter. Den 
kvalitativa metoden grundar sig på en enkätundersökning och intervjuer.  

4.1 Juridiska metod av lagstiftning  

4.1.1 Tillämpning av fastighetsbildningslagens 

I prop. (2013/14:58) gavs förslag på att effektivisera Lantmäteriets handläggning genom 
att lantmätaren i tidigt skede kunna begära in tillstånd som behövs för att genomföra 
fastighetsbildningen. Genom att samordna tillstånden kan dubbla prövning undvika. Det är 
upp till enskilda lantmätare att begära in aktuellt prövningstillstånd enligt 3 kap 2 § andra 
stycket, om lantmätare anser att strandskyddets syfte motverkas. Motverkas inte syfte med 
kan fastighetsbildning genomförs. Lagändringen träde ikraft 2014 och skulle medföra 
effektivare handläggning bland annat hos länsstyrelsen men även bättre förutsägbarhet i 
besluten. Vidare i prop. (2013/14:58) anses det att dåvarande lag innebar vissa 
olägenheter och otydligheter kring medgivandeprövning. I 3 kap 2 § andra stycket anser 
Bonde, Dahlsjö och Julstad (2017) att bestämmelsen främst handlar om förhållandet 
mellan FBL och bestämmelserna i 7 kap. MB om skydd för naturen. Där bestämmelserna 
gäller för markområdet vid olika bebyggelser eller annan användning i övrigt. Skyldigheten 
att tillämpa särskilda bestämmelser i jämförelsen med första stycket anses som något svagare 
då avsikten med denna bestämmelse är en form av förbud. Bestämmelsen är inte 
tillräckligt tydlig och uttrycks i stället att tillämpningen få avgöras utav speciallagstiftning 
t.ex. 7 kap MB (Bonde et al., 2017). 

I 15 kap. 8 § första stycket förtydligar Bonde et al. (2017) att länsstyrelsen har 
fullföljdsrätt till att utreda om allmänhetens rätt till allmänt intresse grundligt blir utreda 
vid uppkomsten av problem i fastighetsbildning. Fullföljdsrätten avser enbart fastighets- 
och tillståndsbeslut som gäller för samtliga bestämmelser med några materiella undantag i 
FBL. Bonde et al. (2017) menar att överklagan inte kan ske om det finns osäkerhet i 
förrättningsbeslutets giltighet. Även om länsstyrelsen anse att det finns en bättre lösning 
ur allmänhetens vinkel kan fullföljden inte utövas (Bonde et al., 2017). 

4.1.2 Tolkning enligt miljöbalken  

I prop. (2013/14:214) förtydligas syftet till förslag av förändringar i miljöbalken, så att 
bebyggelse i strandnära områden i större utsträckning möjliggöras vid mindre sjöar och 
vattendrag. Länsstyrelsen utgår alltid från det generella strandskyddet men får genom 
förslaget möjlighet att upphäva strandskyddet vid mindre sjöar och mindre vattendrag om de 
har liten betydelse för strandskyddets syfte. Förslaget kan leda till att bebyggelse kan 
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uppföras inom strandskyddsområden. I rapport från Boverket och Naturvårdsverket 
(2012) som användes som ett underlag till denna proposition fanns fyra alternativ till 
förändringen av strandskyddsbestämmelsernas tillämplig ett av dessa var att upphäva det 
generella strandskyddet vid sjöar mindre än en hektar och vattendrag som är högst två 
meter breda. Enligt de remissinsatserna i prop. (2013/14:214) till detta förslag framkom 
det att ett förtydligande av definitionen av liten betydelse, mindre sjöar samt mindre vattendrag. 
Lagrådet ansåg om inte definitionen förtydligas, är det fritt för olika tolkningar av 
bestämmelserna.   

 Förändringen bestod i 7 kap. 18 § 2 p. MB  

”strandskyddet gäller vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och områdens betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syfte är liten” samt enligt 18 § andra stycket ”får göras endast om 
sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om 
vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. Ett upphävande enligt första stycket 
3”   

Enligt Bengtsson, Bjällås, Rubensson och Strömberg (2017) anser de att förändringen av 7 
kap. 18 § 2 p. MB kan vara en tidigare önskan om ett differentierat strandskydd som skulle 
vara mer formbart i samhällsutvecklingen och framförallt för landsbygden. Motivet till ett 
mer formbart strandskydd ansågs, att inte mer än nödvändigt tillämpa bestämmelsen för 
att uppnå syftet, detta skulle medföra ett mer hållbart strandskydd där mindre åtgärder 
som bryggor kan uppföras i mer glesbefolkade områden. Vidare förklara Bengtsson et al. 
(2017) att bestämmelsen gäller enbart mindre vattendrag som max har 2 meters bredd 
samt mindre sjöar som omfattar mindre än ett hektar, gränsen är inte exakt utan 
tolkningar får göras av rättspraxis.   

Enligt 7 kap. 18 c § MB ska särskilda skäl finnas för att ge dispens eller upphäva 
strandskyddet inom gällande områden. Enligt Bengtsson et al. (2017) anser att denna 
paragraf ska vara uttömmande. Det finns inga självklara dispensskäl, som att området 
saknar särskilda värden för strandskyddets eller att åtgärden gäller i närheten till befintlig 
bebyggelse eller att åtgärden avser näringsverksamhet eller att områdets terräng är 
olämplig och aldrig blir besökt. I det enskilda fallet kan vissa synpunkter spela in vid 
prövning av dispens dock inte om dispensskäl saknas, för då enligt 18 c § MB beviljas inte 
dispens. Något som kan anses begränsa intresseavvägningen som följd av de nya reglerna 
(Bengtsson et al., 2017).  

Vidare i 18 c § p 1 MB anser Bengtsson et al. (2017) att punkten i vissa fall är tveksamma 
när det handlar om åtgärden eller bebyggelsen, alls påverkar allemansrätten. Punkten 
syftar främst till tomtområdet kring befintliga bostadshus samt komplementbyggnader 
kring bostadshuset. Andra skäl som inte godtas kan vara ett förfallet hus som därav saknar 
hemfridszon men även jordbruksmark anses inte som ianspråktaget. Bebyggelse i 
anslutning till fastigheten anses inte automatiskt medför att marken är ianspråktagen 
(Bengtsson et al., 2017). 
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I 18 c § 2 p MB förtydligar Bengtsson et al. (2017) skäl till att pröva dispens där området 
är avskilt från strandlinjen genom bebyggelse, en väg, järnväg eller annan verksamhet. Det 
som inte betraktar som avskiljande utav bestämmelserna är oländig terräng, sänkor, 
hyggen och branter. Bestämmelserna anses mjukna i förhållandet till avskildbebyggelse 
men däremot bedöms inte en smal landsväg vara tillräckligt avskiljandefaktor eller flera 
byggnader i närheten till stranden och inte heller åkermark vara skäl nog. Bengtsson et al. 
(2017) finner däremot att en 700 meters sträcka med en bostadsbebyggelse med två 
mindre vägar anses ha tillräckligt avskiljandeeffekt. I MÖD:s dom M 1899–14 (2014) 
finner domstolen att avskiljande från mindre väg är ett giltigt skäl till dispens enligt 7 kap. 
18 c § 2 p MB.  

I 7 kap 18 f § MB anser Bengtsson et al. (2017) att första stycket är en betydelsefylld 
förstärkning av strandskyddet trots att bestämmelsen kan upphävas, måste alltid ett 
område intill strandlinjen lämnas för fri passage för allmänheten samt för djur- och växtlivs 
livsvillkor. Syftet med bestämmelsen är att reglera tillgången till stranden i obebyggda 
områden där dispens ges, så att allmänheten fritt kan passera intill strandlinjen. Bengtsson 
et al. (2017) förtydligar att bestämmelsen inte är ett legitimt skäl till dispens. Utan att 
kravet från allmänna bestämmelser ska vara uppfyllda innan dispens kan ges, om inte 
byggnaden eller anläggningen måste ligga vid vattnet som t.ex. bryggor  

Fria passagesområdet som ska trygga allmänhetens vistelse vid stranden bör omfatta minst 
ett tiotal meter med reservation på områdets utformning. Fri passage är främst inriktat till 
att allmänheten kan passera vid stranden men området ska även om förutsättningar finns, 
ges plats för bad och rastning med hänsyn till tidigare bebyggelsen (Bengtsson et al., 
2017). Vidare 18 f § andra stycket framkommer det att dispens alltid ska ges i den 
omfattningen där mark avsedd för tomt eller för ett bestämt ändamål. Dispensen kan även 
omfattas av andra markområden och byggnader som inte den sökande har anknytning till. 
Komplementbyggnader bör inte ta mer mark i anspråk än vad som behövs för dispensen. 
Tomtplatsbestämningen kommer alltid att vara olika och tomtytan bestäms främst utav 
hur vida området närmiljö är utformad, ett fritidshus bör högst ha en area på 2000 
kvadratmeter (Bengtsson et al., 2017). I domen från MÖD, F 8418–15 (2016) kommer 
domstolen fram till att två avstyckningar inte påverkar allmänhetens tillgång till stranden 
trots att byggnaderna ligger inom 10 meter från stranden men på en höjd på 6 meter och 
därav kommer inte tomtplatsen att innefatta stranden och fri passage kan ge till 
allmänheten 
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4.2 Statistik från mark-och miljödomstolarna  
Nedan presenterar varje domstol statistik på hur många inkomna fastighetsmål gällande 
strandskydd år 2015, 2016 och 2017 se tabell nedan. 

Tabell 1. Antal inkomna fastighetsmål per år mellan 2015–2017 till MMD. Källa statistik hämtad av E-
post av (Enskilda MMD, personlig kommunikation, 14 maj, 2018).  

 

4.3 Förfarandet vid mark- och miljödomstolen 
I Lantmäteriets handbok (2017) förtydligas förfarandet vid Mark- och miljödomstolen där 
sammansättningen av domstolarna utgår från lagen (SFS 2010:921) om mark- och 
miljödomstolar och förfarandet tillämpas genom lagen (SFS 1996:242) om 
domstolsärenden (ärendeslagen). Vid fastighetsbildningsmål kompletteras reglerna i 
ärendeslagen med fastighetsbildningslagens 15–16 kap. När skrivelsen om överklagan 
inkommit till Mark- och miljödomstolen ska kallelse till sammanträde ske. 

Enligt 16 kap 5 § FBL vid överklagande gäller ett allmänt intresse bör länsstyrelsen kallas 
till sammanträde enligt andra stycket. 

”I målet ska sammanträde hållas. Om en sakägares närvaro uppenbarligen är utan betydelse 
för hans eller hennes rätt och även i övrigt saknar betydelse för målets avgörande, behöver 
sakägaren inte kallas till sammanträdet. 

Har talan fullföljts av en företrädare för ett allmänt intresse, ska denne kallas till 
sammanträdet. När en sakägares överklagande rör ett allmänt intresse, kallas länsstyrelsen 
eller, om målet avser sådan fastighetsbildning som anges i 15 kap. 8 § andra stycket, en 
sådan nämnd som avses i 4 kap. 15 § tredje stycket.  

En företrädare för eller tjänsteman vid en myndighet vars verksamhet berörs av målet kan 
kallas för att lämna upplysningar. För detta ändamål kan även förrättningslantmätaren 
kallas.    

  Kallelser ska delges.”  

 

 Antal fastighetsmål inkommen till MMD  
År 2015 2016 2017 
Umeå  20 20 17 
Vänersborg 173 153 177 
Växjö 80 85 136 
Östersund 21 23 33 
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4.4 Syn och sammanträde på plats  
I enlighet med Lag (SFS 2010:921) om mark- och miljödomstolar 3 kap 4 § kan rätten, om 
det är lämpligt ge uppdrag till ledamöter om att utföra en undersökning på plats, parter i 
målet ska ges tillfälle att närvara och kallas till sammanträde vid undersökningen. I 3 kap 5 
§ lag om mark- och miljödomstolar ges rätten för mark- och miljödomstolen att på stället 
hålla syn, vid behov. Begreppet syn i rättegångssammanhang kan beskrivs som ett 
bevismedel, vilket innebär att en besiktning av en egendom eller plats sker på stället 
exempelvis fastighetmål gällande strandskyddet enlig MB (Sveriges Domstolar, 2017). 

4.4.1 Överklagad lantmäteriförrättning akt 2132–2017/33  

Förrättningen gäller en fastighetsreglering för ett mindre markområde från 
jordbruksfastigheten 20:1 till bostadsfastigheten 11:7, området är inte är planlagt. Båda 
fastigheterna är efter fastighetsregleringen lämpad för sina ändamål. Fastighetsbildningen 
sker inom strandskyddat områden men strandskyddsbestämmelserna motverka inte. 
Samråd med byggnadsnämnden i Nordanstigskommun har gjorts men ej med 
länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen överklagar förrättningen på följande grunder: att syftet till för strandskyddet 
motverkas enligt 7 kap. 18 f § MB. Länsstyrelsen befarar att genom fastighetsreglering 
hindras allmänheten från strandområdet som ska regleras. Länsstyrelsen hänvisar till 
lantmäteriets handbok FBL där åtgärden strider mot 3 kap. 1 § FBL samt 3 kap. 2 § andra 
stycket och därav bör förrättningen upphävas.     

Mark- och miljödomstolen i Östersund har kallat till syn för att avgöra om 
strandskyddsbestämmelsernas syfte motverkas.  

Den 2018-05-14 kl. 13 inleds synen med att öppna sammanträde med berörda sakägare, 
Mark och miljödomstolen, Länsstyrelsen och författaren till detta studie. Protokoll fördes 
och är grunden till detta stycke se bilaga. Inledningen av sammanträdet framförde de 
sakägaren sitt yrkande som återfinns i förrättnings akten 2132–2017/33 (Lantmäteriet, 
2017a). 

Länsstyrelsens synpunkt vara att det inte fram gick i utredningen att markområdet sedan 
tidigare har varit arronderat samt att området rymde ett utedass. I övrigt vidhöll 
länsstyrelsen sitt yrkande över den överklagade av förrättningen. Syn gjordes av det 
aktuella området, området består av omkring 12 meter brett och lika långt som befintlig 
fastighet mellan gäststugan och utedasset se figur 6 samt figur 7. Vid syn granskades 
området utefter närheten till vattnet samt om området anses i anspråkstaget enligt 7 kap 
MB. I slutet av sammanträdet kunde nytillkomna synpunkter lämnas men inga nya 
synpunkter tillkom. Mark och miljödomstolen kommer att lämna beslut senast den 2018-
06- 29.  

Övrig kommentar enligt min uppfattning från synen på plats, var till strandskyddet ansågs 
vara svårt att tillämpa inom olika vattenområden. Strandskyddskyddet har en starkställning 
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och väl skyddat i lagstiftningen trots att lagstiftningen kan ses som ofrombar. Enligt min 
uppfattning ansågs lagändringarna i miljöbalken 2009/10 gällande LIS-områden har fått en 
motsatteffekt då strandskyddet tillämpas blivit mer restriktivt. 

Vid synen på plats framkom det att en ytterligare avstyckning intill det område som i 
denna syn skulle fastighetsreglering vilket varken länsstyrelsen eller Mark- och 
miljödomstolen hade kännedom av.  

 

Figur 6. Fastigheten 11:7 vill fastighetsreglering in grått området 1, en del av fastigheten 20:1, på området 
finns ett utedass som är markerat med rött och på befintligt tomt finns en gäststuga. Eget markerade rött. 

Karten är hämtad ur akt 2132–2017/33 (Lantmäteriet, 2017a) upprättad av 

 

 

Figur 7. Området där fastighetsåtgärden är markerad med grått i figur 6 mellan utedasset från vänster som är 
markerat med rött och gäststugan från höger i figur 6. Avståndet är omkring 12 meter och utedasset har 

funnits sedan år 1962.    
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4.5 Länsstyrelsen regionalt  
Enkäten mailades ut till de länsstyrelsen som valde att vara medverka i studien. Av alla 21 
länsstyrelsen valde 19 att medverka i studien. Resultatet presenteras i löpande text och 
kommer att vara en sammanställning av enkätens svar från de utvalda frågorna.  

4.5.1 Frågeformuläret: överklaganden av förrättningsbeslut gällande 
strandskydd.  

4.5.2 Delfråga 1. Det är 14 av 19 länsstyrelsen har valt att svarat på denna 
fråga.  

Vilken är den vanligaste orsaken, till att länsstyrelsen överklagar ett förrättningsbeslut inom 
strandskyddsområde i samband med fastighetsbildning och hur ofta har länsstyrelsen överklagat ett 
förrättningsbeslut under 2015, 2016 och 2017. 

Sammanfattningsvis för de länsstyrelsen som valde att svarade på frågan framkommer det 
att överklagningar av förrättningsbeslut inte är så vanligt. Dock är två av de vanligaste 
orsakerna till överklagningar, avstyckning och utökning av befintlig bostadsfastighet som 
strider mot strandskyddets syfte. Andra orsaker till ett överklagande kan vara beslut om 
dispens från strandskyddet, bygglov, tomtplatsavgränsning där fri passages ska säkerställas 
inte finns. I vissa fall kan ett förhandsbesked saknas, något som anses vara en förutsättning 
vid bedömningen om fastigheten är varaktigt lämpad för sitt ändamål. Vid avstyckning kan 
den tidigare markanvändningen som jord- och skogsbruksmark vara en orsak till att 
överklaga en förrättning, då den avstyckade fastigheten inte är lämplig för sitt ändamål 
eller påverkar jord- och skogsbruksmarkens användning påverkas negativ. 
Markanvändningen av hästhagar vid överstora bostadsfastigheter kan vara en annan orsak 
till att överklaga.  

Sammanfattningsvis av de överklagade förrättningsbesluten från länsstyrelsen år 2015, 
2016, och 2017, framgick det att de flera länsstyrelser i landet inte hade överklagat några 
lantmäteriförrättningar alls och några länsstyrelser hade mellan 

År 2015, 1–3 stycken, År 2016, 1–7 stycken och under År 2017, 1–9 stycken.  

4.5.3 Delfråga 3.  13 av 19 Länsstyrelsen som har valt att svarat på denna fråga.  

Förutom de lagar som reglerar strandskyddet, finns det några andra riktlinjer eller styrdokument som 
kan förenkla hanteringen av strandskydd i en förrättning? Om inte, tror ni att det skulle underlätta 
hanteringen av strandskydd i en fastighetsbildningsprocess?   

Sammanfattningsvis av vad länsstyrelsen anser kunna vara till stor nytta i hanteringen av 
strandskyddet i fastighetsbildningsprocessen. Länsstyrelserna i landet har angett flera saker 
som kan vara till nytta. De dokument som finns till vägledning och hjälp är både 
Lantmäteriets Handbok FBL, Naturvårdsverket handbok gällande strandskydd men även 
Boverket och Naturvårdsverket hemsidor har bra information gällande strandskydd. 
Strandskyddsdelegationens hemsida ger bra vägledning i hur rättspraxis gällande 
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tolkningen av strandskyddet kan tillämpas. En länsstyrelse hade i samarbete med 
Lantmäteriet upprätta ett dokument med rutiner för principsamråd med tydliga riktlinjer 
och rekommendationer hur de tillsammans kunde förenklas handläggning och skapa 
samsyn vid frågor som normalt uppkommer vid enskilda ärenden. Dokumentet 
principsamråd har efter 2018-01-01 upphört att gälla och ersatts med de nya nationella 
rutinerna för hur länsstyrelsen och Lantmäteriet ska samarbeta. De nya rutinerna för 
samarbetet anses inte så detaljerade som tidigare dokument men ett övergripande 
samarbete för att försöka lösa problem på nationellnivå, troligtvis kommer 
strandskyddsfrågan vara först ut i diskussionen. 

Länsstyrelserna har även gett olika förslag på hur strandskyddsfrågan i fastighetsbildningen 
kan underlättas. Tydligare process för alla inblandande, dock framkommer det att samråd 
sker i många fall med länsstyrelsen med få överklagade förrättningsbeslut. Ytterligare 
utbildning för lantmätare i strandskyddprocessen för att bli mer insatt i 
strandskyddsbestämmelserna. Det framkommer att vissa län har särskilda undantag för små 
bäckar och vattendrag vilket kan underlätta fastighetsbildningen, detta medför att i olika 
län tillämpas strandskyddet olika. För att få en enhetligt tillämplig av 
strandskyddsbestämmelserna bör alla länsstyrelser tillämpa samma reglemente. Vilket 
skulle medföra att lantmätaren lättare kunde hanterar strandskyddet i olika län och att 
allmänheten lättare kunde förstå strandskyddet syfte.  

Ett nationellt samarbete mellan Lantmäteriet och länsstyrelsen har inletts vid årsskiftet 
2018 för att öka principöverenskommelse om hur och när Lantmäteriet bör samråda med 
länsstyrelsen. Arbetssättet ska leda till en mer enhetligt och digital nationell handläggning 
av ärenden som prövas hos respektive myndighet.      

4.5.4 Delfråga 4. Det är 4 av 19 Länsstyrelsen som har valt att lämna en åsikt 
på denna fråga.  

Övrigt - Under denna punkt finns möjligheten för er att kommentera frågorna i enkäten eller 
framföra era åsikter om överklagandeprocessen eller strandskyddet i allmänt. 

Sammanfattningsvis har nästan ingen av länsstyrelserna val att ge övriga kommentarer 
gällnade strandskyddet. Det som framkommer under denna punkt är att samrådet med 
länsstyrelsen, både fungerar bra men att önskemål att Lantmäteriet samråder i större 
utsträckning. Om Lantmäteriet i större utsträckning samråder med länsstyrelsen kan 
överklagade förrättningar undvikas vilket anses som en vision. 

Det framkommer i fåtal fall ibland oklarheter om hur länsstyrelsen i sin övergripande roll 
ska hanterar fastighetsbildning, strandskydd och byggnationer. Exempelvis när 
kommunerna gjort sin bedömning av att strandskydd inte råder och avvisar 
strandskyddsdispensensansökan fast att länsstyren anser att strandskydd råder. Problemet 
för länsstyrelsen är att pröva ett avvisat beslut, då befogenheten av överprövningar gäller 
beviljat strandskyddsdispens, fast att ett avvisat beslut har i princip samma rättsverkan som 
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ett beviljat. Ett avvisat beslut behöver heller inte skickas till länsstyrelsen och förmodligen 
blir det svårt att överklaga ett sådant beslut för länsstyrelsen.  

En bidragande faktor som påverkar strandskyddet är att i vissa kommuner finns ett tryck 
på att exploatera och vilja att tillfredsställa kommuninvånarna vilket kan medför en svår 
balansgång mellan kommunens vilja och strandskyddslagstiftningen. Det ska framläggas att 
utrymmet för andra tolkningar av hanteringen av strandskyddet i sig är väldigt liten.   

4.5.5.Avvikelser   

De som är avvikande är att fem stycken länsstyrelserna inte alls har svarat på frågorna. 
Några orsaker till avvikelserna är att personer som är kunniga inom området inte gått att 
upprätta kontakt med då frågorna skickats runt till andra i myndigheten, semester, 
tidsbrist och uteblivna svar.  

Delfråga 2  

Har fastighetsbildningslagen 15 kap 8 § (SFS 1970:988) används i något av de överklagade 
förrättningsbesluten? Om ja, ge gärna ett exempel. 

Denna fråga ansåg allt för svår tolkad och därav redovisas inte resultatet. 

4.6 Förrättningar i Hälsingland  
En juridisk analys har gjorts av förrättningsakter med yttrande från länsstyrelsen i samband 
med samråd och överklagan. Resultatet presenteras i löpandet text.   

4.6.1 Enskilt Lantmäteriet kontor 

Lantmäterimyndighet i Hudiksvall redovisar sex utvalda förrättningar med yttrande från 
länsstyrelsen i Hälsingland. 

4.6.2 Förrättning akt 2184–2017/61 

Kort redogörelse av fastighetsbildningsåtgärden. Åtgärden innefattar en fastighetsreglering 
avsedd för bostadsändamål. Ett större område av fastigheten 2:23 med omkring 6,8 hektar 
ska genom åtgärden överföras till fastigheten 1:14. Fastigheten 2:23 kommer 
fortsättningsvis att vara lämplig för sitt ändamål som jord- och skogsbruksfastighet och 
fastigheten 1:14 kommer att vara lämplig som kombinerad bostadsfastighet med 
förutsättningar till djurhållning samt mindre odling. Åtgärden medför inga olägenhet då 
markanvändningen inte förändras och jordbruksanvändningen kan fortgå. Däremot 
innefattar det berörda området strandskyddsområde med bäck och dike men syftet för 
strandskyddet anses inte motverkas då tidigare markanvändning inte förändras. Se figur 9. 

Samråd har begärts av Lantmäterimyndigheten med länsstyrelsen enligt 4 kap. 25 § FBL. 
Yttrandet; Länsstyrelsen motsätter sig inte fastighetsregleringen. 

Motiveringen 
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Länsstyrelsen anser att åtgärden för fastighetsregleringen uppfyller de grundläggande 
lämplighets villkoren i 3 kap FBL och dessutom inte medför olägenhet för 
markanvändningen för jordbruket enligt 3 kap 6 § FBL. Den pågående markanvändningen 
har inte ändrats och medför att strandskyddets syfte i 7 kap. 13 § MB inte motverkas inte 
heller motverkas skyddet för fornlämningar enligt 1–2 §§ kulturmiljölagen (SFS 
1988:950).  

Lantmäteriet fattade ett förrätningsbeslut och genomförde fastighetsregleringen enligt 
ansökan.   

 
Figur 9. Del av fastigheten 2:23 ska regleras in i fastigheten 1:14 där fastighetsreglering genomfördes. 

Några egna markeringar förtydligar om vattendrag, fastighetsbeteckning, fornlämning. Kartan är hämtad ur 
akt 2184–2017/61 (Lantmäteriet, 2017b) upprättad av © Lantmäteriet. 

 

Förrättningsprocess  

Utredning lämplig fastighet ® Fastighetsreglering ® Samråd med länsstyrelsen® 
fastighetsbildning genomfördes.     

4.6.3 Förrättning akt 2183–2017/65 

Kort redogörelse av fastighetsbildningsåtgärden. Åtgärden består i att fastighetsreglera för 
skogsbruksändamål. Ett skifte från fastigheten 7:57 ska genom fastighetsreglering 
överföras till närliggande fastighet 3:5. Fastigheten 3:5 är en obebyggd lantbruksfastighet 
som består av renodlat skogsskifte med omkring 10,5 hektar och kommer vid regleringen 
att utökas med omkring 6,3 hektar. Fastigheten 7:57 är en obebyggd lantbruksfastighet 

R 
2:23 

1:14 
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som efter regleringen omfattas av tre skiften med omkring 43 hektar. För fastigheten 3:5 
leder regleringen till en klar förbättring av den befintliga fastigheten. Se figur 10.  

 
Samråd har begärts av Lantmäterimyndigheten med länsstyrelsen enligt 4 kap. 25 § FBL. 
Yttrandet; Länsstyrelsen motsätter sig fastighetsregleringen. 

Motivering  

Länsstyrelsen anser att åtgärden för fastighetsregleringen inte uppfyller det grundläggande 
lämplighetsvillkoren i 3 kap. FBL. Enligt 3 kap. 5–7 §§ FBL medför denna reglering 
olägenheter för jord och skogsbruket. Länsstyrelsen anser att fastigheten 3:5 innan 
regleringen är en olämplig fastighet och att efter regleringen skulle fastigheten visligen 
förbättras, men kravet på den årliga avkastningen på minst 200 meterskogskubik uppnås 
inte. Enligt 3 kap. 7 § FBL är denna åtgärd med delning av skogen en skadlig åtgärd. Efter 
att Lantmäterimyndigheten begärt kompletterade uppgifter från en skogsbruksplan 
begärde Lantmäteriet en ny handläggning med länsstyrelsen och de motsätter sig inte 
fastighetsregleringen. Lantmäteriet fattade ett förrätningsbeslut och genomförde 
fastighetsregleringen enligt ansökan. I förrättningsakten finns bifogat köpekontrakt mellan 
parterna upprättad av Lantbrukarnas riksförbund (LRF) gällande fastighetsreglering av 
fastigheterna 7:57 samt 3:5. Där framkommer det att aktuellt område som ska överföras 
belastats av ett biotopskydd.  

 

Figur 10. Det av fastigheten 7:57 ska regleras in i fastigheten 3:5 där fastighetsreglering genomfördes. 
Kartan är hämtad ur akt 2183–2017/65 (Lantmäteriet, 2017c) upprättad av © Lantmäteriet. 

 

Förrättningsprocess 

Utredning lämplig fastighet ® Fastighetsreglering ® Samråd med länsstyrelsen® 

komplettering av uppgifter® fastighetsbildning genomfördes.  
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4.6.4 Förrättning akt 2182–2017/15 

Kort redogörelse av fastighetsbildningsåtgärden, åtgärden innefattar en klyvning av 
fastighetens 1:6, där de två klyvningslotterna ska regleras in i fastigheten 1:25 samt 1:52 
åtgärden är avsedd för befintliga ändamål med veduttag samt bete och inte för 
bostadsändamål. Fastigheten 1:6 är olämplig som fastighet och området är inte 
anspråkstaget som tomtmark och strandskydd råder inom hela området.  

Samråd har begärts av Lantmäterimyndigheten med länsstyrelsen enligt 4 kap. 25 § FBL. 
Yttrandet; Länsstyrelsen motsätter sig fastighetsregleringen samt klyvningen. 

Motivering  

Länsstyrelsen anser att åtgärden inte uppfyller de grundläggande lämplighetsvillkoren i 3 
kap. FBL. Länsstyrelsen finner även att fastigheten 1:6 är olämplig som fastighet och 
åtgärden av fastigheten kommer inte att förbättras fastighetens lämplighet enligt 3 kap. 1 § 
FBL. Strandskydd råder inom området för fastigheten 1:6 enligt bestämmelserna 3 kap. 2 
§ andra stycket FBL samt 7 kap. MB får inte strandskyddets syfte motverkas. Om 
fastigheten ska användas som bostadsändamål får enbart utrymme till tomtmark läggas till 
fastighet om det redan är anspråkstaget. Även fri passage för allmänheten mellan tomten 
och stranden och goda livsvillkor för växtliv och djurliv ska betraktas.  

4.6.5 Förrättningsbeslutet av akt 2182–2017/15 överklagades  

I domen (F2173-17) från Mark- och miljödomstolen i Östersund klargjorde domstolen att 
domskälen var att fastigheten inte uppfyller lämplighets villkoren i 3 kap. 1 § FBL. 
Fastighetsbildningen leder inte till någon förbättring av fastighetsindelningen vilket medför 
att undantagsregeln inte kan tillämpas enligt 3 kap. 9 § FBL. Kan inte lämplig 
fastighetsbildning genomföras faller prövningen för strandskyddsbestämmelserna enligt 3 
kap. 2 § andra stycket FBL. Mark-och miljödomstolen avslår överklagan och Lantmäteriets 
beslut ska gälla.  

Förrättningsprocess 

Utredning; olämplig fastighet ® Fastighetsreglering ® Samråd med länsstyrelsen® 

komplettering av uppgifter® fastighetsbildning genomfördes inte ® mark- och 

miljödomstolen. ® Fastighetsbildning ej genomförs.  

4.6.6 Förrättning akt 2184–2017/62  

Kort redogörelse av fastighetsbildningsåtgärden, åtgärden innefattar en fastighetsreglering 
av ett område från lantbruksfastigheten 1:2 till bostadsfastigheten 4:4. Området som ska 
regleras in är omkring 3249 kvadratmeter. Ändamålet med åtgärden är bostadsändamål 
och området berör strandskyddsområde. Samråd har gjorts med Hudiksvalls kommun men 
inte med länsstyrelsen se figur 11.   

Motivering och grund till överklagan  
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Länsstyrelsen hänvisar till Lantmäteriets Handbok FBL s. 172 där strandskyddets syfte inte 
får motverkas i samband med fastighetsbildning. Fastighet med bostadsändamål får 
normalt inte lägga till mer mark än vad som behövas för fastigheten. 

Del av området för åtgärden omfattas av strandskydd, länsstyrelsen befarar att detta kan 
vara ett hinder för allmänheten att beträda området vilket strider mot 3 kap. 2 § FBL. 
Förrättningsbeslutet för utökning av befintlig fastighet 4:4 anser länsstyrelsen inte bli 
varaktig för sitt ändamål och åtgärden strider mot strandskyddsbestämmelse enlig 3 kap. 
1 § FBL och 3 kap. 2 § andra stycket FBL.  

I domen av MÖD (F151–18) avslog länsstyrelsens överklagan till följd av att utökningen 
av fastigheten gick i sidled och bakåt från strandskyddsområdet. Dessutom framgår det att 
fastigheten 4:3 utgörs av i anspråkstagen tomtmark framför fastigheten 4:4. Även 
länsvägen nr 700 går mellan dessa två fastigheter vilket medför att allmänheten har fri 
passage till stranden.       

 

Figur 11. Del av fastigheten 1:2 ska regleras in i fastigheten 4:4 där fastighetsreglering genomfördes. Egna 
markeringar förtydligar vatten. Fastighetsbeteckningen samt kartan är hämtad ur akt 2184–

2017/62(lantmäteriet, 2017e) upprättad av ©Lantmäteriet 

Förrättningsprocess  

Utredning; lämplig fastighet ® Fastighetsreglering ® ej samråd med länsstyrelsen® 

förrättningsbeslut fattades® Länsstyrelsen överklagade beslut® mark- och 

miljödomstolen ® Beslut taget, MMD avslår överklagan ® Fastighetsbildning genomförs. 

4.6.7 Förrättningar akt 2161–12/106 och akt 2161–12/107    

Kort redogörelse av fastighetsbildningsåtgärden. Åtgärden består av två 
fastighetsregleringar av fastigheten 1:9 samt 1:7. Fastigheten 1:2 ska delas och regleras in i 
1:9 samt 1:7. Åtgärden ligger inom strandskyddat område och omfattas av 7 kap 
miljöbalken. På området intill vattnet finns två båthus och ett av dessa är uppfört efter att 
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länsstyrelsen gett dispens från strandskyddet. Fastigheten 1:8 som ligger norr om 
fastigheten 1:2 är ianspråktaget och bebyggd se figur 12 och 13.      

Samråd har begärts av Lantmäterimyndigheten med länsstyrelsen enligt 4 kap. 25 § FBL. 
Yttrandet; Länsstyrelsen motsätter sig inte fastighetsregleringen. 

 

Motivering  

Länsstyrelsen anser att fastighetsregleringen inte motverkar de grundläggande 
lämplighetsvillkoren i 3 kap FBL. Fastigheten 1:2 som ska regleras anses vara av begränsad 
betydelse för friluftslivet och därav motverkas inte strandskyddets syfte enligt 3 kap. 2 § 
andras stycket FBL.  

 

Figur 12 och figur 13.Två delar av fastigheten 1:2 ska regleras in i fastigheterna 1:7 och 1:8 där 
fastighetsreglering är genomförd. Kartorna är hämtad ur akter 2161–12/106 (Lantmäteriet, 2012a) och 

akt 2161–12/107(Lantmäteriet, 2012b). upprättad av © Lantmäteriet. 

 

Förrättningsprocess  

Utredning ® Fastighetsreglering ® samråd med länsstyrelsen® förrättningsbeslut 

fattades® fastighetsbildning genomfördes. 

4.6.8 Intervju med förrättningslantmätare   

När arbetet med fördjupning av lagstiftningen, länsstyrelsens och lantmäteriets uppdrag 
och några förrättningsbeslut med yttrande har gjorts, gjordes en intervju för att få bättre 
förståelse i vad som kan vara problematiken gällande tillämpningen för strandskydd i 
fastighetsbildning. Syftet med intervjun vara att diskuterad mer i allmän gällande 
strandskydds tillämplig.  

 

1:7 

1:2 

1:8 1:8 

1:2 

1:9 
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I intervju (personlig kommunikation, 7 maj 2018), med en förrättningslantmätare 
verksam för Lantmäterikontoret i Hudiksvall. De vanligaste orsakerna till att ett 
förrättningsbeslut överklagas är att strandskyddets syfte motverkas i samband med större 
avstyckningar för både bostadsfastigheter men även skogsmark där veduttag finns. Det är 
dock inte ofta länsstyrelsen överklagar ett förrättningsbeslut och på de tre sista åren har 
det funnits mellan 3–5 stycken gällande strandskyddet och tillämpningen av 3 kap FBL. 
Lagstiftningen kan tolkas olika och till hjälp finns Lantmäteriets handbok FBL vid 
tillämpningen av lagstiftningen, föreläsningar samt uppföljningar m.m. Trots detta blir det 
ändå svårt att tillämpa strandskyddat då länsstyrelsen i olika län tillämpar lagstiftningen 
olika, som exempelvis vid sjöar där två län möts och tillämpningen av 
strandskyddsdispenser är olika beroende på vilken sida fastigheterna ligger. Lantmätaren 
framhäver att olika förhållningsätt uppkommer när Lantmäteriet jobbar i en och samma 
ärendekö i landet. Ärenden kan var utsprida i landet och samråd ske med olika 
länsstyrelser och ibland är det inte självklart att samråd behövs, när vissa län har egna läns 
policy.   

Vidar anser förrättningslantmätare att samarbetet med länsstyrelsen i Gävleborgs län är 
lättarbetat med bra kommunikation men länsstyrelsen har genom åren varierat i 
bedömningarna vilket har påverkat arbetet. En förbättringsåtgärd skulle kunna vara 
gynnsam för alla parter, är att vara konsekvent i samarbetet och i tillämpningarna av 
strandskyddsbestämmelserna i alla län anser lantmätare.   

I intervjun med pensionerad förrättningslantmätare (personlig kommunikation, 11 maj 
2018), han anser genom sina år som lantmätare att samarbetet med länsstyrelsen i 
Gävleborgs län har fungerat bra, vid samråd och övriga samtal. I de fall som samråd inte 
gjordes berodde det enligt honom att tomten ofta var i anspråkstagen eller att en väg är 
avskiljande och att det inte motverkande strandskyddet syfte. Strandskyddet bör gälla vid 
större vatten och vattendrag där allmänheten kan vistas och t.ex. fiska, inte vid mindre 
vattenområden som torkar ut och försvinner delvis under året. Det ska nämnas att 
kunskapen, utbildningen och geografiska områden kan vara en faktor på hur strandskyddet 
tillämpas. I jämförelse med förr och i dag anser han att det var enklare att fastighetsbilda så 
det som inte har förändrats under tiden är att olika lantmätare tycker olika om samma 
saker. Han tycker att de nya nationella riktlinjerna som länsstyrelsen och Lantmäteriet 
upprättat för enhetligare samarbetet är bra för framtiden. 

4.7 Länsstyrelsen i Gävleborgs län överklagar  
I korthet kommer skäl till fyra överklagade förrättningsbeslut från länsstyrelsen att 
redogöras och presenteras i löpande text, de överklagade förrättningar omfattar 
Hälsingland. 
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4.7.1 Förrättningen akt 2161–2017/31 

Lantmäteriförrättningen gäller avstyckning och styckningslotten ansågs vara lämplig på 
3063 kvadratmeter för bostadsändamål. Avstyckningen berör strandskyddsområde men 
åtgärden motverkar inte strandskyddsbestämmelsen. Samråd med Ljusdals kommun har 
skett, dock inte med länsstyrelsen. Se figur 14. 

 

Figur.14 Avstyckning av fastigheten 2:12 till styckningslotten 2:15. Kartan är hämtad ur akt 2161–
2017/31 (Lantmäteriet, 2017f) upprättad av ©Lantmäteriet.  

Grund till överklagan 

Länsstyrelsen hänvisar till Lantmäteriets Handbok FBL s. 172 där strandskyddets syfte inte 
får motverkas i samband med fastighetsbildning. Fastighet med bostadsändamål får 
normalt inte lägga till mer mark än vad som behövas för fastigheten. Det framgår att det är 
oklart om Lantmäteriet har tillämpat 7 kap. 18 f § första stycket MB.  Vidare hänvisas det till 
LM:s Handbok FBL s. 176 gällande huruvida fråga om befintlig bebyggelse är uppförd med 
lov och strandskyddsdispens. Förrättningen befaras leda till åtgärder där allmänhetens 
tillgång till området minskas.  

Förrättnings beslutet strider mot 3 kap. 1 § FBL samt 3 kap 2 § andra stycket FBL. 
Förrättningen bör således upphävas.  

4.7.2 Förrättning akt 2121–2017/22 

Lantmäteriförrättningen gäller avstyckning och styckningslotten ansågs vara lämplig på 
2500 kvadratmeter för bostadsändamål och styckningslotten är bebygg. Styckningslotten 
berör inte detaljplanelagt område och motverkar inte ändamålsenlig användning av 
området. Strandskyddet berörs men motverkar inte syftet med 
strandskyddsbestämmelserna då styckningslotten berör tomtplats. Samråd har skett med 
Ovanåkers kommun men inte med länsstyrelsen se figur 15. 
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Figur 15. Avstyckning av fastigheten 3:4 med styckningslotten 3:11. Kartan är hämtad ur akt 2121–
2017/22(Lantmäteriet, 2017g) upprättad av ©Lantmäteriet.  

 
Grund till överklagan  

Länsstyrelsen hänvisar till Lantmäteriets Handbok FBL s.172 där strandskyddas syfte inte 
får motverkas i samband med fastighetsbildning. Fastighet med bostadsändamål får 
normalt inte lägga till mer mark än vad som behövas för fastigheten. Enligt 7 kap. 18 f § 
FBL ska ett område mellan tomten och stranden lämnas till fri passage.  

Området infattas med både strandskydd samt riksintresse. Vid åtgärden kommer ett 
markområde med ett strandskyddat vattendrag till del att beröras, vilket kan medföra 
hinder för allmänheten att beträda området vilket hänvisad till LM:s handbok FBL s. 181. 
Länsstyrlen anser att avstyckningen kan leda till privatisering av vattendraget som sådant. 
Åtgärden strider således mot 3 kap. 1 § FBL och 3 kap. 2 § andra stycket FBL samt 7 kap. 
MB. Förrättningen bör således upphävas.  

4.7.3 Förrättningen akt 2184–2017/74  

Lantmäteriförrättningen gäller avstyckning och styckningslotten ansågs vara lämplig på 
6000 kvadratmeter för bostadsändamål. Styckningslotten är bebyggd och ligger utanför 
detaljplanelagt område. Samråd har inte skett med länsstyrelsen se figur 16. 
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Figur 16. Avstyckningen från fastigheten 17:11 med styckningslott 17:20. Eget markerat vatten och 
vattendrag. Kartan är hämtad ur akt 2184–2017/74 (Lantmäteriet, 2017h) upprättad av ©Lantmäteriet.  

 

Grund till överklagan   

Vid avslutad förrättning fanns bygglov med gällande strandskyddsdispens. Vid kontroll via 
ett ortofoto fann länsstyrelsen att fastigheten inte var bebyggd 2013 men bebyggt 2017. 
Förhandsbesked lämnades in 2008-09-09 och strandskyddsdispens gavs. Bygglov gavs 
2010-09-02 för ett fritidshus med hänvisning till strandskyddsdispensen från 2008. 
Bygglovshandlingen vart reviderade 2012-08-30 gällande fritidshusets läge och därefter 
kom slutbeviset som utfärdades 2015-12-01. 

En strandskyddsdispens upphör att gälla efter två år om inte åtgärden har påbörjats inom 
två år eller avslutats inom fem år enligt 7 kap 18 h § MB. Länsstyrelsen hänvisar till 
Lantmäteriets Handbok FBL s. 172 där strandskyddas syfte inte får motverkas i samband 
med fastighetsbildning.  

Länsstyrelsen ansåg att det är oklart huruvida strandskyddsdispensen fanns vid uppförandet 
av byggnaden eller ej men även kan åtgärden leda till hinder för allmänheten att beträda 
området. Ett mindre vattendrag fanns inom det avstyckade området något som borde ha 
beaktats. Förrättningen stride således mot 3 kap. 2 § FBL. och förrättningen bör således 
upphävas och ställas in. 

4.7.4 Förrättning akt 2132–2017/33  

Lantmäteriförrättningen gäller fastighetsreglering. Ett område ska överföras och utöka 
befintlig fastighet. Fastigheten är bebyggd och ligger inte inom planlagt område men dock 
inom strandskyddsområde. Samråd har skett med Nordanstigs kommun men inte med 
länsstyrelsen.  
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Grund till överklagan 

Länsstyrelsen hänvisar till Lantmäteriets Handbok FBL s.172 där strandskyddets syfte inte 
får motverkas i samband med fastighetsbildning. Fastighet med bostadsändamål får 
normalt inte lägga till mer mark än vad som behövas för fastighetsändamålet. Enligt 7 kap. 
18 f § FBL ska fri passage finnas mellan stranden och tomten för att inte motverka 
allmänhetens tillgång till området. Länsstyrelsen befarar att åtgärder kommer att leda till 
hinder för allmänheten att beträda området enligt LM:s handbok FBL s. 181.  

Fastigheten som berör åtgärden innan regleringen är omkring 400 kvadratmeter och anses 
lämplig för sitt ändamål enligt. 3 kap. 1 § FBL och därav anser länsstyrelsen att 
strandskyddsbestämmelserna motverkas enligt 3 kap 1 § FBL och 3 kap. 2 andra stycket. 
Förrättningen bör således upphävas.  

 

 

Figur 17. Fastigheten 11:7 vill fastighetsreglering in grått området 1, del av fastigheten 20:1. På området 
finns ett utedass som är markerat med rött och på befintligt tomt finns en gäststuga. Eget markerade rött 

utedass. Karten är hämtad ur akt 2132–2017/33 (Lantmäteriet, 2017a) upprättad av © Lantmäteriet. 

 



 

 40 

5 Diskussion och analys  
I detta kapitel diskuteras och analyseras den kvalitativa metoden med den juridiska 
metoden från resultatet i kapitel 4 tillsammans med litteraturstudien från den teoretiska 
bakgrunden i kapitel 2. Reflektioner av metoden från kapitel 3 kommer även att diskuteras 
i detta kapitel. Examensarbetets syfte var att undersöka tillämpningen av 
strandskyddsbestämmelserna utifrån länsstyrelsens yttringar och Lantmäteriets hantering 
av strandskyddet i fastighetsbildning i Sverige. Data som presenteras i studien ska besvara 
de tre frågeställningarna i arbetet. En analys görs i detta kapitel görs för att belysa 
tillämpningen av strandskyddslagstiftningen samt vidare möjligheter till förbättringar. 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Avvikelse av urvalet    

Studien var tänkt att genomföras i hela Sverige för att se om det finns skillnader 
geografiskt mellan tillämpningen av strandskyddet. De tre utvalda Lantmäterikontoren var 
Luleå, Hudiksvall och Karlskoga, varje kontor låg inom olika områden för Mark- och 
miljödomstol. Kontakt med Lantmäterikontoren i Luleå och Karlskoga kunde inte 
upprättas, kontakten skulle ske via Lantmäteriets kundcentrum och där vidarebefordrades 
mailet men ingen kontakt upprättade med kontoren från Luleå och Karlskoga. Vilket 
medförd att studien fick fokuseras till Hälsingland, där både Lantmäteriet Hudiksvalls och 
länsstyrelsen Gävleborgs län medverkade i studien. Studien genomfördes med både 
länsstyrelsens frågeformulär, litteraturstudie, syn av mark och miljödomstolen samt en 
juridisk analys av lagstiftning och förrättningar. Granskningen utgick från tillämpningen av 
strandskyddsbestämmelserna i fastighetsbildningen av lantmäteriförrättningar och 
länsstyrelsens yttringar samt överklagning beslut i fastighetsbildning.  

5.1.2 Avvikelse av enkäten  

Valet av utskick för enkätundersökningen var en bra metod, dock var frågorna till enkäten 
inte tillräckligt tydliga i frågeformuläret överprövningar gällande strandskyddet. Vid kontakt 
med länsstyrelsen gällande frågorna i enkäten förtydligats och utökades studien med 
någora frågor i ett kompletterande frågeformulär till några länsstyrelsen. Övriga 
länsstyrelser fick ett frågeformulär som var uppdela i överprövningar gällande strandskyddet 
och överklagande förrättningens beslut. Därefter gjordes en avgränsning i att enbart studera 
överklagade förrättnings beslut. Andra bortfall i enkäten berodde på att personer var på 
semester, tidsbrist, annan kunskap hos personerna och frågorna vidarebefordrades och 
detta kan ha inverkan på studien genom något lägre svarsfrekvensen än förväntat. I studien 
har vissa frågor från enkätundersökningen tagit ut då det än mest relevanta till studien. 
Frågor som valdes bort var där länsstyrelsens svar var allt för svagt samt otydlighet i 
frågeställningen.  
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 Studien anses ändå kunna belysa skillnader i tillämpningen av strandskyddet genom att 
komplettera med förrättningar, en juridiks analys, litteraturstudie och vid medverkan av 
en syn. 

5.2 Diskussion av resultatet     
I detta kapitel kommer studiens frågeställningar genom den kvalitativa metoden och 
juridiska metoden att besvaras. Metoderna har kritiskt granskats utifrån lagstiftning och 
tillämpningen av myndighetsbeslut, tyngden ligger på att granska 
strandskyddsbestämmelse i myndighetsutövningen och inte kritisera enskilda 
myndigheterna.  

Frågeställningar:  

I. Hur fungerar tillämpningen vid överklagan av strandskydd 
enligt 15:8 FBL och 7:18 § MB.  

 
II. Hur tillämpar Lantmäteriet strandskyddet i fastighetsbildningsprocessen 

enligt grundläggande lämplighetsvillkoren i 3 kap FBL?  
 

III. Hur ser de eventuellt skillnader ut vid tillämpningen av strandskyddet från 
länsstyrelsen på regional nivå och från Lantmäteriet på lokalnivå?    

 
 

Frågeställningen I och II kommer att besvaras nedan genom analys av lagstiftningen, 
yttranden från länsstyrelsen, litteraturstudie samt granskning av förrättningsakter belyses 
här. Analysen kommer vara fokuserad på den lagstiftning som yrkas i förrättningarna samt 
i de yttrandena från länsstyrelsen tillsammans med kartorna för varje förrättning.  

5.2.1 Analys av den juridiska metoden  

Analysen av den juridiska metoden fann att lagstiftningen i 3 kap. 2 § andra stycket FBL är 
något ospecifik och vid tillämpning av speciallagstiftning görs hänvisningar till Miljöbalken. 
Miljöbalken kan däremot anses som något svår tolkad, där inget särskilda skäl eller undantag 
är ett absolut skäl till strandskyddsdispens. Något som framgick vid granskning av olika 
propositioner och lagtext kommentarer miljöbalken. I prop. (2013/14:214) var syftet att 
länsstyrelsen lättare skulle kunna upphäva strandskyddet vid mindre sjöar och mindre 
vattendrag. Vid tillämpningen av strandskyddslagstiftningen oavsett om det gäller mindre 
vatten eller större vattendrag eller om området är avskilt från vattnet eller ej, visar på att 
lagstiftningen ofta tolkas olika och i beroende på fastighetsbildningsåtgärden. Något som 
kan ses i de granskade Lantmäteriförrättningarna i kapitel 4.6 och länsstyrelsens 
överklagande förrättningarna i kapitel 4.7. Bestämmelserna i 7 kap. 18 § MB visade sig var 
olika tillämpad enligt 7 kap 18 § 2 p. Miljöbalken berörande mindre sjöar mindre 
vattendrag ska den tolkningen utgå från rättspraxis. Enligt 7 kap 18 c § MB ska särskilda 
skäl finnas för att upphäva eller ge dispens men de särskilda skälen är inte alltid självklara 
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vilket Bengtsson et al. (2017) anser, att bestämmelserna bör däremot vara utdömanden. 
Något som även kan ses i de granskande lantmäteriförrättning i kapitel 4.6 och 
länsstyrelsens överklagade förrättningar i kapitel 4.7.  

5.2.2 Analys av länsstyrelsens överklagade förrättningar  

De fyra överklagade förrättningarna från länsstyrelsen ligger inom strandskyddsområde. 
Tre förrättningarna har större vatten som hav och sjö inom strandskyddsområde där 
strandskyddsbestämmelsen givetvis ska tillämpas. En förrättning har en bäck som går 
genom området som strandskyddet råder. Förrättningar gäller bostadsändamål för 
befintliga byggnader samt en utökning av fastighet som redan är i ianspråktaget. 
Fastigheterna bör bilda lämpliga fastigheter enligt 3 kap 1 § och 3 kap 2 § FBL. En lämplig 
fritidsfastighet kan anses ligga omkring 2000 kvadratmeter, vilket tre av förrättningarna 
gör dock är en fastighet är något större än de andra tre. De berörda fastigheterna ligger 
lite avskilt från övrig bebyggelse och kan ändå skapa fri passage för allmänheten. De 
framgår av kartorna och förrättningarna att fastighetsbilda med 
strandskyddsbestämmelserna är en tolkningsfråga, hur bör lämpliga fastigheter utformas 
som redan ligger inom strandskyddsområde? Hur ser miljön ut och är vattendragen 
mindre än 2 meter?  Har åtgärden en liten betydelse för strandskyddet syfte då områdena 
redan är ianspråktaget? Dessa är viktiga faktorer som ska beaktas vid fastighetsbildning i 
närheten till vattnet.    

5.2.3 Analys av länsstyrelsens motivering   

I förrättningen gällande fastighetsreglering akt 2132–2017/33 (Lantmäteriet, 2017a) 
redan är ianspråktaget enligt figur 17 och enligt 7 kap 18 f § MB finns fri passage att tillgå 
vid sidan av fastigheten och nedanför, utökningen är i sidled men berör ändå 
strandskyddsområde. Det framgick inte av utredaren att området var ianspråktaget sedan 
1962 med ett utedass och inte heller att området sedan tidigare hade varit arronderat 
något som kan ha inverkats på länsstyrelsen bedömning. I förrättning akt 2161–
2017/31(Lantmäteriet, 2017f) hänvisas även till fri passage där området med byggnaden 
redan har tagit området ianspråkta. I förrättningen 2121–2017/22 (Lantmäteriet, 2017g) 
hänvisas även här på fri passage enligt 7 kap. 18 f § FBL där fri passage ges från vägen men 
att ianspråkta av bäcken kan eventuellt ske. I förrättningen 2184–2017/74 (Lantmäteriet, 
2017h) hänvisas det till 7 kap 18 f § samt 18 h § MB. Området är avskilt från vattnet med 
en mindre väg och fri passage kan ske från vägen ner till vattnet som enligt dom från MMD 
(F151–18).   

Det som framkommer i analysen är att Lantmäteriet har gjort sina bedömningar utefter 
lämplig fastighetsbildning och att länsstyrelsen yrkat på åtgärden motverkar strandskyddet 
vid hav, sjö och mindre vattendrag enligt 7 MB. Analysen av de fyra överklagad 
förrättningarna kan sammanfattningsvis framläggas att strandskyddsbestämmelserna är 
svåra att i praktiken tillämpa i strandskyddsområden. De olika geografiska förhållandena 
försvårar tillämpningen för både för Lantmäteriet samt länsstyrelsen i fastighetsbildning.       
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5.2.4 De granskade lantmäteriförrättningarna  

Resultatet av de sex förrättningarna är att förhållande för fastighetsbildning är olika och 
besluten ser olika ut men att alla ligger inom strandskyddsområde.  

Av de sex förrättningar skede samråd med länsstyrelsen i fem av förrättningarna, av de 
fem så motsatte sig länsstyrelsen i två förrättningar och vid komplettering av en så 
gemfördes förrättningen av ena. Den andra förrättningen motsatte sig länsstyrelsen 
tillsammans med Lantmäteriet samt Mark-och miljödomstolen i enhälligt beslut att ställa 
in förrättningen. I förrättning där samråd inte gjordes överklagades beslutet av 
länsstyrelsen till mark- och miljödomstolen och domstolen avslog länsstyrelsens 
överklagan på förrättningen i dom MMD (F151–18).    

5.2.5 Analys av de granskade lantmäteriförrättningarna  

I analysen av de sex förrättningarna framkommer det att 7 kap. 18 c § p 1 MB anses 
bestämmelsen att vara tveksamma om allemansrätten påverkas överhuvudtaget av åtgärden 
eller bebyggelsen. Några av skäl som inte godtas kan vara jordbruksmark, eller övergivna 
hus. I förrättning akt 2184–2017/61 (Lantmäteriet, 2017b) hänvisas det till att marken 
redan är ianspråktagen för jordbruksmark och att det är ett giltigt skäl trots att både 
vattendrag samt fornlämningar finns på fastigheten. I akt 2183–2017/65 (Lantmäteriet, 
2017c) förändras inte markanvändningen, länsstyrelsen anser inte att det är tillräckligt 
med produktiv skog däremot tog ingen hänsyntill vattendraget eller vattnet i anslutning till 
fastigheten. Undantag som befintlig bebyggelse intill fasigheten garanterar inte att marken 
i sig anses som ianspråktagen men i förrättningarna av akt 2161–12/106 (Lantmäteriet, 
2012a) och akt 2161–12/107(Lantmäteriet, 2012b) ansågs däremot att befintliga 
fastigheter intill vara ett skäl till att göra två fastighetsregleringar enda ner till vattnet.  

I 18 c § 2 p MB finns skäl till att pröva dispens om området är avskilt från strandlinjen 
genom t.ex. väg. I förrättningen akt 2184–2017/62 (Lantnäteriet,2017e) där vägen är en 
avskiljande motsätter sig länsstyrelsen fastighetsbildning. I MÖD:s dom M 1899–14, 
(2014) fastslog det att en mindre avskild väg är giltigt skäl till dispens. Bengtsson et al. 
(2017) skäl till att pröva dispens där området är avskilt från strandlinjen genom 
bebyggelse, en väg, järnväg eller annan verksamhet. Det som inte betraktar som 
avskiljande utav bestämmelserna är oländig terräng, sänkor, hyggen och branter. 
Bestämmelserna anses mjukare i förhållandet till avskildbebyggelse men däremot bedöms 
en smal landsväg inte vara tillräckligt avskiljandefaktor eller flera byggnader i närheten till 
stranden samt åkermark. I MÖD:s dom M 1899–14, (2014) finner domstolen att 
avskiljande från mindre väg är ett giltigt skäl till dispens enligt 7 kap. 18 c § 2 p MB. I 
MÖD:s dom (F151–18) gällande förrättning akt 2184–2017/62 (Lantmäteriet, 2017e) 
fastslog domstolen att avskiljande väg är ett skäl till dispens.  
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I 7 kap 18 f § MB anser Bengtsson et al. (2017) att första stycket är en betydelsefylld 
förstärkning av strandskyddet trots att bestämmelsen kan upphäva strandskyddet måste 
alltid ett område intill strandlinjen lämnas, för fri passage för allmänheten samt för djur 
och växtliv livsvillkor. Syftet med bestämmelsen är att reglera tillgången till stranden i 
obebyggda områden där dispens kan ges, så att allmänheten kan passera fritt intill 
strandlinjen något som borde tillgodoses i akt 2184–2017/62 (Lantmäteriet, 2017e) samt 
i akt 2132–2017/33 (Lantmäteriet, 2017a) men inte i akt 2182–2017/15 (Lantmäteriet, 
2017d).  

Vidare 18 f § andra stycket framkommer det dispens alltid ska ges i den omfattningen där 
mark avsedd för tomt eller för ett bestämt ändamål. Dispensen kan även omfattas av andra 
markområden och byggnader som inte den sökande har anknytning till. 
Tomtplatsbestämningen kommer alltid att vara olika och tomtytan bestäms främst utav 
hur vida området närmiljö är utformad, ett fritidshus bör högst ha en area på 2000 
kvadratmeter (Bengtsson et al., 2017). I domen från MÖD, F 8418–15 (2016) kommer 
domstolen fram till att två avstyckningar inte påverkar allmänhetens tillgång till stranden, 
trotts att byggnaderna ligger inom 10 meter från stranden men på en höjd på 6 meter. 
Därav kommer inte tomtplatsen att innefatta stranden och fri passage kan ge till 
allmänheten något som inte kan anses vara tillämpad för akt 2161–12/107 (Lantmäteriet, 
2012b) och akt 2161–12/106 (Lantmäteriet, 2012a) där tidigare fastigheter redan är 
lämpliga fastigheter men att området ändå är begränsat för allmänheten.  

5.2.4 Frågeställningarna I och II besvaras  

I frågeställning I Hur fungerar tillämpningen vid överklagan av strandskyddet enligt 15:8 FBL och 
7:18 § MB? kan övergripande svara ges. Det som framkommit i denna analysen är att 
länsstyrelsen tillämpar 7 kap 18 f § MB till flertal förrättningar med vikten att allmänheten 
har fri passage till strandlinjen. I andra förrättningar med hänsyns med vattendrag och 
vatten hänvisas istället till 7 kap 13 § MB där strandskyddets syfte inte motverkas. 
Strandskyddslagstiftningen har en stark ställning i tillämpningen. Vid utövande av 
lagstiftningen bör därför tydligare krav ställas på paragrafens tydlighet huruvida 
tillämpningen strider eller inte mot strandskyddslagstiftningen. Den starka lagstiftningen 
bör därför delas upp på mer specifika områden som större vatten och vattendrag, mindre 
vatten och vattendrag tillsammans med de geografiska förutsättningarna. De är med olika 
tolkningar, varierande förrättningar med olika ändamål som gör det svårt att på ett enkelt 
sätt göra rättvisa bedömningar utefter den rådande lagstiftningen. Länsstyrelsen har rätten 
att enligt 15 kap. 8 § FBL överklaga förrättningar som enligt dem strider mot allmänna 
intressen som strandskyddet.   

I frågeställning II Hur tillämpar Lantmäteriet strandskyddet i fastighetsbildningsprocessen enligt 
grundläggande lämplighetsvillkoren i 3 kap FBL? kan övergripande svar ges. Det som 
framkommer i analysen är att Lantmäteriet i huvudsakligen tillämpar och tolkar 3 kap.1 § 
FBL, flertal förrättningarna anses därav vara lämpliga som fastigheter. Samråd med 
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länsstyrelsen ske i många fall enligt 4 kap. 25 § FBL. Förrättningarna som ligget inom 
strandskyddsområde komplicerar fastighetsbildningsprocessen. Utefter kartorna från 
figurerna kan ett konstaterande göras att fastighetsbildningsåtgärderna ser olika ut 
beroende på miljö och syfte med förrättningen. Det som även framgår i analysen är att 
strandskyddet inte är lätt att tillämpa, Lantmätare försöker enligt 3 kap. 2 § andra stycket 
att både få till en lämplig fastighet och beakta strandskyddet där tolkningar har gjorts i att 
området redan är ianspråktaget. Strandskyddslagstiftningen som är tidigare nämnt ovan 
har en stark ställning i lagen. Svårigheten är att hitta en tydlighet hur vida 
fastighetsbildningslagen tillsammans med strandskyddslagstiftningen tillämpas tillsammans. 
I dagsläget är det i stora drag strandskyddslagstiftningen som styr vare sig om fastigheten är 
korrekt lämpad, redan ianspråktagen eller mindre vid vattendrag.           

5.2.5 Analysen av frågeformuläret samt intervjuer  

Analysen av frågeformuläret visades sig att länsstyrelsens övergripande åsikter om att de 
sällan överklagar ett förrättningsbeslut gällande strandskydd, vilket kan bero på ett bra 
samarbete mellan Lantmäteriet och länsstyrelsen. Dock framkommer det att 
strandskyddslagstiftningen ofta motverkas i avstyckningar och vid utökning av fastigheter, 
där inledande arbetet ofta är grunden till de överklagande förrättningarna. Vid 
tillämpningen av strandskyddslagstiftningen finns hjälpmedel som handböcker, 
myndigheters hemsidor, rättspraxis och egna riktlinjer hur strandskyddet tillämpas. 
Utöver det, borde de som utöver fastighetsbildning inom strandskyddsområde ha mer 
kunskap för att tillämpa strandskyddet i fastighetsbildning. Samråd sker väldigt ofta men 
inte alltid, vilket medför att överklagande förrättningar inte kan undvikas. I några län finns 
särskilda undantag vid små bäckar och vattendrag något som har underlättat 
fastighetsbildningen för lantmätaren men i landet i sig behövs en mer enhetligare 
strandskyddstillämpning.  

5.2.6 Analys av intervjuer  

Det som framkommer av det två intervjuerna är att Lantmätarna tycker att samarbetet 
med länsstyrelsen fungerar bra, vilket kan vara att samråd inte är obligatoriska oavsett 
åtgärd. De framkommer även synpunkter på att strandskydds tillämpning skiljer och det 
har att göra med vilket län, vilka riktlinjer eller vilken person som tolkar lagen. Ibland 
sker inga samråd då området för fastighetsbildningen redan anses ianspråktaget, vilket är 
vanligt för en Lantmätare. Genom tydligare samarbetet och konsekvent tillämpning av 
lagstiftningen bör överklagade förrättningar minska i Sverige.   

5.2.7 Analysen av synen 

Analysen av synen av den överklagande förrättningen akt 2132–2017/33 (Lantmäteriet, 
2017a) medförde att fastighetsbildningen enligt 3 kap 2 § FBL ifrågasattes och att 
strandskyddsbestämmelsen 7 kap. 18 f § MB inte alltid är lätt att tolka. Vid synen av 
område framkom det nya uppgifter som ett äldre utedass på området samt att sedan 
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tidigare hade området varit arronderat. Det fram gick inte i utredningen, vilket kan ha 
medfört ett annan yrkande från länsstyrelsen.    

5.2.8 Analys av litteraturstudien  

Det som övergripande framkommer i olika vetenskapliga artiklar, publikationer, 
myndigheters hemsidor, examensarbeten och proposition är strandskyddet och 
kustområden ofta är attraktiva och viktiga områden i samhället. Diskussioner om huruvida 
myndigheterna utövar lagstiftningen och i vilket syfte strandskyddslagstiftningen kritiseras 
av olika författar, vilket bekräftas av de litteratur som används.   

5.2.9 Frågeställning III besvaras    

Frågeställning III Hur se de eventuellt skillnader ut vid tillämpningen av strandskyddet från 
länsstyrelsen yttranden på regional nivå och Lantmäteriet på lokalnivå? besvaras genom den 
kvalitativa metoden av frågeformuläret, de interjuver som genomfördes, synen som 
genomförds på plats samt analysen från frågeställningarna I och II. Mark-och 
miljödomstolen i Sverige har förhållandevis få överklagande fastighetsmål gällande 
strandskydd vilket går i linje med vad som länsstyrelsen angivit.  

Analyserna av frågeställning I och II medför att det finns olikheter hur myndigheterna i 
Hälsingland ser på strandskyddet och dess tillämpningen. vid samråd i dessa förrättningar 
motsätter sig inte länsstyrelsen men när samråd inte har skett motsätter sig länsstyrelsen. 
Det ska även noteras att länsstyren i sig även tillåter fastighetsbildning inom 
strandskyddsområde. Från analysen av den juridiska metoden framkommer det att 
strandskyddslagstiftningen är svårtolkade och att tillämpningen inte alltid är självklar. De 
undantags skäl som finns innebär inte alls att upphävande eller dispens beviljas och vad 
som styr är en tolkningsfråga. Detta styrks även av från analysen från frågeformuläret, 
synen, de intervjuer att tillämpningen inte är så tydlig som önskas. Överklagade 
förrättningar är få i antalet tyder dock på ett gott samarbete och goda kunskaper inom 
strandskyddslagstiftningen men ett önskemål om mer utbildning inom 
strandskyddslagstiftningen bör göras. Frågan är ändå om mer utbildning behövs, det 
kanske är dags för att förändra lagstiftningen i första ledet så att utfallen blir mer enhetliga 
i Sverige.  

5.2.10 Vidare utvecklig av strandskyddsbestämmelserna  

Strandskyddslagstiftningen skulle möjligen kunna anpassa sig efter de geografiska 
förhållanden som finns något i likhet med både Norge och Danmark. Dessutom som 
många andra områdesskydd vara mer specifik till sin miljö och låta omgivningen utforma 
begränsningarna. Syftet med strandskyddet faller väl in i hållbar utvecklig och givetvis ska 
naturen beaktas. Genom att förtydliga strandskyddsbestämmelserna, se över hur 
fastighetbildningslagen i Sverige, ges möjligheter att flera myndigheter tillämpar 
strandskyddet i enlighet med lagstiftningen. Det ska framgå att hög exploaterade områden 
inte är önskvärt men däremot en levande glesbygd i Sverige.    
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6 Slutsats  
 
Följande slutsatser kan fattas utifrån de material som inskaffats och utefter studiens 
analyserade frågeställningar. Generella slutsatser kan inte fattas i studien och vidare 
forskning bör göras. Studien har dock funnit skillnader som går att belysa och därav har 
syfte utefter frågeställningarna besvarats och redovisas nedan i punktform. Frågeställning I 
och II besvarar frågeställning III. Slutsatserna har gjorts av frågeställning III och punktas 
upp nedan.  

• Länsstyrelsen gör korrekta bedömningar utefter den rådande 
strandskyddslagstiftningen. Lantmäteriet fattar korrekta beslut utefter den rådande 
fastighetsbildningslagen och strandskyddslagstiftningen. 
 

• Myndighetsutövningen från Lantmäteriet och länsstyrelsen belyser att det finns 
skillnader på tillämpningen av strandskyddslagstiftning i Hälsingland.  
 

• Strandskyddslagstiftningen ger myndigheterna i större utsträckning tolkningsfrihet 
och därefter fattas besluten.   

 
• Det finns skillnader i tillämpningen av strandskyddslagstiftningen. Vilket kan ses 

utav att 7 kap. 18 f § MB ofta ligger till grund för överklagan i olika förrättningar 
men även för 7 kap. 15 § MB där tolkningen av särskilda skäl medför olika 
bedömningar. Vid tillämpningen av 3 kap. 1–2 §§ FBL görs individuella tolkningar 
där undantages skäl i 7 kap. 15 § MB tillämpas i större utsträckning då områdena 
ofta redan är bebyggda. Vilket medför att strandskyddets syfte inte motverkas.     

 
• Enligt Mark och miljödomstolarna är det relativt få överklaganden gällande 

strandskyddet i Sverige. Dock har en ökning skett av överklagningar de siste åren 
vilket inte är i linje med den lagändring om att lätta på dispensen vid mindre sjöar 
och mindre vattendrag där strandskyddet syfte har liten betydelse. 

 
• Det som framkommer i helhet är att länsstyrelsen och Lantmäteriet har god 

samverkan mellan myndigheterna.      

6.1 Vidare forskning 
Slutsatserna som studien medför, behöver vidare forskning inom fler områden på hur 
strandskyddslagstiftningen tillämpas av länsstyrelsen och Lantmäteriets i Sverige. Genom 
att utföra flera kvalitativa studier kan generella slutsatser dras.    

Intressanta förslag till vidare forskning inom fastighetsbildningen:  
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• Om kommunerna bedömer att strandskydd inte råder och avvisar en 
strandskyddsansökan men länsstyrelsen bedömer att strandskydd råder. Hur kan 
länsstyrelsen pröva ett avvisat beslut som inte har samma rättsverkans till 
prövning, som en beviljad strandskyddsdispens? Då avvisade beslut inte behöver 
skickas till länsstyrelsen enligt 19 kap 3 a § MB.  
 

• Hur fungerar samverkan med de nya nationella riktlinjerna mellan länsstyrelsen 
och Lantmäteriet i sin helhet och hur ser tillämpningen av strandskyddet då i 
landet?  
 

• Hur hanteras strandskyddslagstiftningen vid samråd mellan Lantmäteriet och 
länsstyrelsen, vilka faktorer ligger till grund för inställda förrättningar.  

 
 

 

 7 Etiska ställningstaganden  
I examensarbetet har etiska ställningstagande behandlats, då materialet kommer ifrån 
intervjuade och respondenters i studien. I studien har inget känsligt material hanterats. 
Alla medverkanden fått information om studiens syfte och att det är frivilligt och anonymt 
att medverka i studie. Några av de medverkade vald att vara anonym, vilket medför att alla 
i studien är anonyma till namnet men att vissa myndigheters namn redovisas.   
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9 Bilagor 
9.1 Bilaga A 
Frågeformuläret: överklaganden av förrättningsbeslut gällande strandskydd som besvarades av 
några länsstyrelser.    

 

Fråga 1.  Vilken är den vanligaste orsaken, till att Länsstyrelsen överklagar ett förrättningsbeslut 
inom strandskyddsområde i samband med fastighetsbildning och hur ofta har Länsstyrelsen överklagat 
ett förrättningsbeslut under 2015, 2016 och 2017?  

  

 

Fråga 2. Har fastighetsbildningslagen 15 kap 8 § (SFS 1970:988) används i något av de 
överklagade förrättningsbesluten? Om ja, ge gärna ett exempel. 

 

 

Fråga 3. Förutom de lagar som reglerar strandskyddet, finns det några andra riktlinjer eller 
styrdokument som kan förenkla hanteringen av strandskydd i en förrättning? Om inte, tror ni att det 
skulle underlätta hanteringen av strandskydd i en fastighetsbildningsprocess?   

 

 

Fråga 4 Övrigt - Under denna punkt finns möjligheten för er att kommentera frågorna i enkäten eller 
framföra era åsikter om överklagandeprocessen eller strandskyddet i allmänt. 
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9.2 Bilaga B  
Frågeformuläret: Överprövningar och överklagan gällande strandskydd som låg till grunden för intervju 
med förrättningslantmätare.   
 
Fråga 1.Vilken är den vanligaste orsaken att ni får en förrättning överklagad/överprövad av 
länsstyrelsen? 

 
Fråga 2. Finns det någon specifik del i förrättningen som länsstyrelsen särskilt tittar på? Om ja, 
specificera gärna vilken del. 

 
Fråga 3. Vilken lagstiftning och paragraf används till största del i förrättningen gällande 
strandskydd? 

 

Fråga 4. Känner ni till om fastighetsbildningslagen 15 kap 8 § (SFS 1970:98) används i några av 
de överklagade/överprövade ärenden från länsstyrelsen? Om ja, ge gärna exempel. 

 
 
Fråga 5.Finns det något tillfälle eller situation som ni anser att lagstiftningen inte räcker till eller är 
otydlig gällande fastighetsbildning med strandskyddet? Om ja, ge gärna exempel. 

 

Fråga 6. Kan lagstiftningen (Miljöbalken, fastighetsbildningslagen, Plan- och bygglagen) kring 
strandskyddet ge möjligheter till att tolka lagtexten olika?  

  

Fråga 7.Anser ni att det finns någon skillnad mellan hur länsstyrelsen gör sina bedömningar mellan 
ett statligt eller kommunalt Lantmäteri? Om ja, ge gärna exempel. 

 

Fråga 8. Kan ett närmare samarbete med länsstyrelsen ge färre överklagade förrättningar?  

 

Fråga 9.För att undvika att ärenden överklagas/överprövas skulle det finnas några idéer på hur 
processen skulle kunna blir bättre? Om ja, ge gärna exempel. 

 

Fråga 10. Övrigt - Under denna punkt finns det möjlighet för er att kommentera frågorna i enkäten 
eller framföra era åsikter om fastighetsbildningen med strandskydd i allmänt.     

 


