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Sammanfattning
På grund av den popularitet som råder vad gäller bosättning i strandnära områden
behöver åtgärder vidtas i form av regler och riktlinjer vid byggnation nära stränder
för att uppnå ett mer ekologiskt hållbart byggande och bidra till en hållbar samhällsutveckling.
I Sverige används strandskydd som syftar till att skydda allmänhetens tillgång till
stränder vilket allemansrätten förespråkar enligt 2 kap. 15 § Regeringsformen. Idag
regleras strandskydd i miljöbalken (MB) och en generell regel är att det inte får
byggas inom 100 meter från strandlinjen på land och i vatten enligt MB.
En kommun kan upphäva strandskydd om ett av de särskilda skälen i 7 kap. 18c § i
MB är uppfyllda. Kommuners beslut om upphävande kan överklagas hos länsstyrelsen, därefter vidare till mark- och miljödomstolen (MMD) och sedan till mark- och
miljödomstolen (MÖD).
Syftet med studien är att undersöka vad som anses vara giltiga och ogiltiga skäl till att
upphäva strandskydd i en detaljplan, detta med hjälp av en rättsfallsstudie. Målet är
att denna studie ska leda till en mer jämlik och rättvis hantering vid upphävande av
strandskydd inom detaljplan.
En kvantitativ- och kvalitativ analys ligger till grund för de resultat som presenteras i
denna studie. Den kvantitativa metoden består av en kategorisering av detaljplaner
som granskas. Genom denna kategorisering kan det utläsas vilka skäl kommuner
med olika befolkningsförutsättningar yrkar på vid upphävande av strandskydd inom
detaljplan. Detaljplanestudien avgränsades till Östergötlands län till en början, därefter kompletterades studien med Kalmar län. Detta eftersom att Östergötland inte
fyllde upp kvoten för det efterfrågade antalet detaljplaner. Den kvalitativa metoden
av rättsfallsstudien möjliggör för en redogörelse som ska klargöra vilka skäl som är
juridiskt hållbara utifrån de domslut som studeras.
Det resultat som framhålls av studien har visat att det förekommer skillnader sinsemellan intervallstorlekarna, det vill säga att kommunerna tolkar samt hanterar
strandskyddslagstiftningen olika i samband med att strandskydd upphävs inom detaljplan. Därmed bör Länsstyrelsen kontrollera kommunerna noggrannare eftersom att
deras uppgift är att bevaka strandskyddets syften.

Nyckelord: Strandskydd, strandskyddslagstiftningen, upphävande, detaljplan.

iii

iv

Abstract
Due to the popularity of settlement in coastal areas, measures need to be taken in
the form of rules and guidelines for construction close to beaches in order to achieve
a more ecologically sustainable construction and contribute to sustainable social development.
In Sweden, shore protection is used, which aims to protect the public's access to
shores, which the right public advocates according to Chapter 2. Section 15, The
form of government. Today, shore protection is regulated in the Environmental
Code (MB), and a general rule is that it must not be built within 100 meters from
the shoreline on land and in water according to MB.
A municipality can revoke shore protection if one of the particular reasons in chapter 7. Section 18c of the MB is fulfilled. Municipalities' decision on cancellation can
be appealed to the County Administrative Board, then to the Land and Environment
Court (MMD) and then to the Land and Environment Court of Appeal (MOD).
The purpose of the study is to investigate what is considered valid and invalid reasons for cancelling shore protection in a detailed development plan, this through a
legal case study. The goal is that this study will lead to more equitable and fair management when repealing shore protection within the detailed development plan.
A quantitative and qualitative analysis forms the basis of the results presented in this
study. The quantitative method consists of categorization of detailed plans that are
examined. Through this categorization, it can be deduced which reasons municipalities with different population conditions demand when cancelling shore protection
within the detailed development plan. The detailed development plan study was delimited to Ostergotland County at the beginning, after which the study was supplemented with Kalmar County. It's because Ostergotland did not fill up the quota for
the requested number of detailed plans. The qualitative method of the case study
makes it possible for a report to clarify which reasons are legally sustainable based
on the judgments that are being studied.
The results highlighted by the study have shown that there are differences between
the interval sizes, that is, that the municipalities interpret and handle the shore protection legislation differently in connection with the shore protection being repealed
within the detailed development plan. Thus, the County Administrative Board
should check the municipalities more closely, as their task is to monitor the objectives of the shore protection.
Keywords: Shore protection, shore protection legislation, revocation, detailed development plan.
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1 Introduktion
I det här kapitlet kommer det att redogöras för studiens bakgrund, frågeställningar,
syfte och mål, avgränsningar och disposition.
1.1

Bakgrund

Det har länge varit populärt att bygga längs med vattendrag, sjöar och hav.
Martínez, Intralawan, Vázquez, Pérez-Maqueo, Sutton, & Landgrave (2007) har
gjort en studie angående var människor bor vilket visade att av de 33 största städerna
på jorden låg 21 utav dem vid en kust. Vidare visade studien att år 2003 bodde 41
procent av världens befolkning inom 10 mil från en kust. Mellbrand, Lavery, Hyndes, & Hambäck (2011) menar att för ekosystemet är kustlinjen en mycket viktig
näringskälla för djur- och växtliv. Därav efterfrågas insatser som motverkar den negativa aspekten av denna utveckling och målet är att genom direktiv i form av regler
styra utvecklingen mot en mer hållbar sådan enligt Martinez et al. (2007). Hållbar
utveckling är enligt Sinakou, Boeve-de Pauw, Goossens, & Van Petegem (2018) en
kombination av den ekologiska-, sociala- och ekonomiska dimensionen. Enligt Sundén (2012) är det socialt- och ekonomiskt hållbart att bygga i närhet till vattenområden eftersom att vatten skapar avkoppling och tillfredsställelse. Detta leder till att
det finns en efterfråga till att exploatera intill stränder vilket i sin tur leder till en
ekonomisk hållbarhet enligt Sundén (2012). Kustlinjen runt Sverige och alla dess
öar, vikar exklusive insjöar och vattendrag har efter att det kartlagts av Lantmäteriet
(2017) framgått vara uppmätt till 4 800 mil lång år 2017.
Det finns enligt 7 kap. 18c-d § MB (SFS 1998:808) sju särskilda skäl för att upphäva
strandskydd se vidare i punkt 2.5.1. Kommunerna får inom detaljplanen upphäva
strandskydd om ett av dessa skäl anses vara uppfyllda. Länsstyrelsen bevakar strandskyddets syften som är att bevara djur- och växtliv samt allmänhetens intresse. Detta
innebär att om kriterierna för att upphäva strandskydd i detaljplan inte har uppfyllts
ska länsstyrelsen upphäva kommunens beslut. Om länsstyrelsens beslut överklagas
prövas ärendet hos MMD.
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1.2

Syfte och mål

Syftet med examensarbetet är att undersöka vad för skäl som åberopas av kommunerna när de upphäver strandskydd inom detaljplan enligt 7 kap. 18c § MB. Vilka
motiv som bedöms vara giltiga eller ogiltiga skäl vid upphävande av strandskydd ska
undersökas. Målet är att denna studie ska leda till en mer jämlik och rättvis hantering vid upphävande av strandskydd inom detaljplan. Med tanke på att det är kommunerna som är det beslutande organet kan detta leda till att var kommun tar beslut
utifrån de omständigheter som råder i respektive kommun. Tillämpningen av lagbestämmelserna vid upphävande av strandskydd i detaljplan kan tolkas olika efter var
kommuns förutsättningar och behov. Meningsskiljaktigheten kan tänkas medföra att
lagen inte uppfyller dess riktiga syfte och definition. Ett sådant exempel kan vara att
vissa kommuner är benägna att öka sin befolkning genom att erbjuda attraktiva boenden längs med stränder och därmed upphäver strandskyddet på mildare grunder
än vad andra kommuner med andra förutsättningar möjligtvis hade gjort.
Denna studie ska förhoppningsvis leda till en tydligare syn på strandskyddslagstiftningen och till färre tvister och meningsskiljaktigheter. Förhoppningen är att studien
ska leda till en effektivare planprocess.
1.3

Frågeställning

Frågeställningarna som ligger till grund för det här examensarbetet lyder:
I.

Vilka skäl och motiv åberopar kommuner med olika befolkningsförutsättningar när de ska upphäva strandskydd inom detaljplan?

II.

Vad är enligt domstolarna juridiskt hållbara skäl vid överklagande av detaljplan där strandskydd blivit upphävd?

III.

Skulle kommunernas skäl till upphävande av strandskydd i detaljplan hålla i
en rättsprövning?

1.4

Avgränsningar

Som det tidigare nämnts finns det sju särskilda skäl för att upphäva strandskydd se vidare i punkt 2.5.1. Denna studie har bortsett från ett av dessa skäl nämligen skälet
som berör strandskydd inom LIS-områden, 7 kap. 18d § MB, se vidare i punkt 2.5.
Studien avgränsas till Östergötlands län.
En avgränsning gällande urvalet av detaljplaner baseras på kommunens invånarantal.
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En ytterligare avgränsning är att de detaljplaner som analyserats i denna studie ska ha
varit framställda efter år 2009. Valet att använda detaljplaner från år 2009 och
framåt blev eftersom att det genomfördes nya regeländringar för strandskydd år
2009 (Strandskyddsdelegationen, 2014).
Författarna har inte heller fokuserat på överprövningar från kommun till länsstyrelsen utan endast de fall som avgörs i domstol.
Några andra avgränsningar mer än det som framgår ovan har inte gjorts.
1.5

Disposition

I detta examensarbete består strukturen av IMRAD-modellen, förkortningen står för
introduktion, metod, resultat och diskussion. I första hand redogörs en sammanfattning/abstract som ger en överblick av vad studien i helhet innehåller. Därefter kommer första kapitlet introduktion som innehåller en bakgrund till ämnet, studiens
syfte och mål, frågeställningar och avgränsningar. Vidare i kapitel två beskrivs den
teoretiska bakgrunden som ger en bredare förståelse för ämnesområdet. Sedan under samma kapitel tas tidigare forskning upp. Därefter kommer kapitel tre metodavsnittet, vilket redogör för de metoder som ligger till grund för studien, en studie
av detaljplaner och rättsfallstudie. I kapitel fyra redovisas resultatet av de metoder
som valts. Därefter i kapitel fem sker en jämförelseanalys av resultatet mer specifikt
frågeställning tre. Vidare i kapitel fem diskuteras resultatet och sedan avslutas studien med en slutsats av studiens frågeställningar i kapitel sex.
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2 Teoretisk bakgrund
Författarna kommer i det här kapitlet att redovisa kort om strandskyddets historia.
Även de lagar som ligger till grund för det här arbetet kommer redogöras. Därefter
hur lagstiftningen reglerat och fördelat ansvaret mellan kommun, länsstyrelsen och
MMD.
2.1

Strandskyddets uppkomst

Det blev år 1950 aktuellt att för första gången införa en lagstiftning i Sverige som reglerar strandskydd enligt Segrell (1995). Lagstiftningen fick namnet ”Lag om tillfälligt byggnadsförbud inom vissa strandområden (SFS 1950:639)”. Vidare förklarar
Segrell (1995) att med denna lag var det inte längre möjligt att bygga på vissa av
länsstyrelsens utvalda områden. Med denna lag tillkom en reglering där strandskydd
ska gälla 300 meter från strandlinjen ut mot vatten och land.
2.2

Allemansrätt

Lagstiftningen som berör strandskydd i Sverige syftar till att skydda både stränder
och strandnära områden från sådant som har en negativ inverkan på miljön. Lagsstiftningen möjliggör för allmänheten att vistas i dessa områden och denna rättighet
framgår i lagstiftningen som allemansrätt enligt Lindgren (2011). I 2 kap. 15 § fjärde
stycket Regeringsformen (SFS 2010:1408) framgår det att ”Alla ska ha tillgång till
naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan”. Med hjälp av
allemansrätten har allmänheten försäkrats om att de har tillgång till sådana utrymmen som anses vara allmännyttiga som exempelvis att kunna bada vid en strand. I 7
kap. 1 § Miljöbalken (SFS 1998:808) regleras förutsättningen för att kunna utnyttja
allemansrätten på det här viset ”Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars
vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den”.
2.3

Fri passage

Det framgår av 7 kap. 18f § första stycket MB (SFS 1998:808) att syftet med fri passage är att delvis bibehålla en miljö där djur- och växtliv trivs samtidigt som allmänheten ska ha möjlighet att utnyttja friluftslivet, se figur 2. Den handbok som tagits
fram av Naturvårdsverket & Boverket (2012) menar att det sistnämnda förutsätter
att det på ett tryggt och bekvämt sätt går att ta sig till dessa områden. Det innebär
att växtlivet kan behöva undanröjas från den fria passagen. Vidare förklarar Naturvårdsverket & Boverket (2012) att en svårighet kan vara att uppnå en trivselmiljö i
båda hänseendena. Därav ligger stor vikt vid den bedömning som ska utföras och
som ska leda till förslag på hur dessa två syften ska uppnås på bästa möjliga sätt.
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Figur 1: Den fria passagen gäller från strandlinjen fram till häcken. (Illustration från: Ulrika Åkerlund (Naturvårdsverket & Boverket, 2012)).
2.4

Strandskyddslagstiftningen

Idag regleras strandskyddet i 7 kap. 13–18 h § i MB (SFS 1998:808) och gäller vid
vattendrag, sjö och hav.
I 7 kap. 13 § MB (SFS 1998:808) anges syftet med strandskyddet enligt följande:
”Strandskyddet syftar till att långsiktigt
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.”
I 7 kap. 14 § MB (SFS 1998:808) förklaras strandskyddets utsträckning. Vid normala
omständigheter ska strandskyddet sättas 100 meter där utgångsläget är från strandlinjen och både vatten- och landområde ska inkluderas. Vidare förklarar paragrafen i
andra stycket att vid sådana fall där det råder speciella förutsättningar kan länsstyrelsen besluta om att utvidga området för strandskyddet från 100 meter till 300 meter
se figur 1.

Figur 2: Vid normala omständigheter sätts strandskyddet 100 m. (Illustration från: Ulrika Åkerlund
(Naturvårdsverket & Boverket, 2012))
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I 7 kap. 15 § MB (SFS 1998:808) framgår vilka förbud som gäller i ett skyddat
strandområde, paragrafen lyder:
”Inom ett strandskyddsområde 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.”
2.5

Dispens och upphävande av strandskydd

Under detta avsnitt redogörs vilka särskilda skäl som krävs för att ge dispens eller
upphäva strandskydd. Därefter utvecklas de särskilda skälen.
2.5.1 De särskilda skälen för dispens och upphävande av strandskydd i
lagen
I 7 kap. 18c § MB (SFS 1998:808) framgår det vilka särskilda skäl som förutsätts för
dispens och upphävande av strandskydd, paragrafen lyder:
”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
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 ka
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
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6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.”
Vidare finns ett sjunde skäl för dispens eller upphävande av strandskyddet i 7 kap.
18d § MB (SFS 1998:808). Paragrafen syftar till att om en åtgärd i form av exploatering kan leda till en positiv utveckling av utvalda områden på landsbygden dessutom
i strandnära lägen ska hänsyn tas till detta i prövningen av dispensen (LIS-områden).
2.5.1.1 Utveckling av de särskilda skälen

I följande avsnitt redogörs vidare utveckling av de särskilda skäl som presenterats här
ovan. Nedan redovisas väsentliga delar av propositionen för respektive skäl.
Propositionen (Prop. 2008/09:119) förklarar mer utförligt vad som kan anses vara
legitima grunder för att åberopa 7 kap. 18c § p. 1 MB som skäl på följande sätt:
”Mark som har tagits i anspråk utgörs ofta av etablerade tomtplatser runt
bostadshus. Komplementbyggnader i nära anslutning till en huvudbyggnad
eller en ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig eller nyligen avlägsnad byggnad kan vara skäl för dispens.”
”För att marken ska kunna räknas som ianspråktagen gäller givetvis att det
handlar om ett lagligt ianspråktagande.”
Vidare förklarar Naturvårdsverket & Boverket (2012) följande:
”En bedömning av om ett område är ianspråktaget bör baseras på en utredning av hur allmänheten har tillgång till området och vilken påverkan en åtgärd har på tillgängligheten och åtgärdens påverkan på djur- och växtlivet.”
”Om hemfridszonen eller tomtplatsen kommer att utvidgas mer än marginellt på grund av en planerad byggnad så ska inte dispens medges. Detta är
ofta fallet om den planerade byggnaden är större än den ursprungliga”
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Figur 3: Vid uppförande av en ny byggnad bör denne placeras inom rimligt avstånd från tomtplatsavgränsningen. Illustration från: Ulrika Åkerlund (Naturvårdsverket & Boverket, 2012)).

Propositionen (Prop. 2008/09:119) förklarar mer utförligt vad som kan anses vara
legitima grunder för att åberopa 7 kap. 18c § p. 2 MB som skäl på följande sätt:
”Den avskiljande effekten ska ha sitt upphov i en exploatering som åstadkommits av människor.”
”Skälen för dispens måste klargöras i varje enskilt fall och bedömas utifrån
de värden som finns i förhållande till strandskyddets syften.”
Vidare förklarar Naturvårdsverket & Boverket (2012) följande:
”Avskiljande exploateringar är sådant som tydligt hindrar allmänheten att
röra sig från den aktuella platsen till stranden. Exempel är större vägar eller järnvägar, inhägnade industriområden eller sammanhängande bebyggelse i flera riktningar mellan den aktuella platsen och vattnet.”

Figur 4: Bilden till vänster illustrerar när en sammanhängd bebyggelse ger en avskiljande effekt från
vattnet medan bilden till höger illustrerar när en väg avskiljer. Illustration från: Ulrika Åkerlund
(Naturvårdsverket & Boverket, 2012)).
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”Med avskiljande exploatering avses inte mindre trafikerade vägar eller
järnvägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, bryggor, pirar, fotbollsplaner eller golfbanor.”
Propositionen (Prop. 2008/09:119) förklarar mer utförligt vad som kan anses vara
legitima grunder för att åberopa 7 kap. 18c § p. 3 MB som skäl på följande sätt:
”Det måste klarläggas vilket intresse den enskilde har av en dispens, vilken
omfattning åtgärden måste ha för att den ska fylla sin funktion, vilka ytterligare effekter som måste påräknas, t.ex. muddringsarbeten eller förändrade
strömningsförhållanden, och om behovet av anläggningen kan tillgodoses
på något annat sätt utanför det strandskyddsområde som avses med upphävandet eller dispensen.”
Vidare förklarar Naturvårdsverket & Boverket (2012) följande:
”Att det är fråga om anläggningar innebär att tredje punkten inte gäller till
exempel byggnader som bastu, lusthus, förråd och liknande.”
Enligt propositionen (Prop. 2008/09:119) anses inte bostäder som ett giltigt ändamål för att yrka på skäl tre.
Ett exempel från Naturvårdsverket & Boverket (2012):
”Om dispens ges för en brygga kan det vara lämpligt att ett villkor skrivs in
i beslutet om förbud mot åtgärder som skyltar, sittgrupper, utegrillar etc.
som verkar privatiserande.”
Propositionen (Prop. 2008/09:119) förklarar mer utförligt vad som kan anses vara
legitima grunder för att åberopa 7 kap. 18c § p. 4 MB som skäl på följande sätt:
”Att det ska vara fråga om verksamhet innebär att inte heller denna punkt
kan avse uppförande av bostadsbyggnader.”
Vidare förklarar Naturvårdsverket & Boverket (2012) följande:
”Exempel på pågående verksamheter är industrier, hamnområden och
andra typer av verksamheter där utvidgningen av verksamheten inte kan
genomföras utanför strandskyddat område.”
”Att det ska vara fråga om verksamhet innebär att det inte kan gälla bostadsbyggnader. Som bostadsbyggnader räknas även fritidshus, uthyrningsstugor och campingstugor på campingplatser.”
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Figur 5: Bilden i fråga illustrerar en utvidgning av en redan befintlig verksamhet. Illustration från: Ulrika Åkerlund (Naturvårdsverket & Boverket, 2012)).

Propositionen (Prop. 2008/09:119) förklarar mer utförligt vad som kan anses vara
legitima grunder för att åberopa 7 kap. 18c § p. 5 MB som skäl på följande sätt:
”Det ska prövas om åtgärden måste företas inom strandskyddsområdet.
Om åtgärden kan lokaliseras utanför detta område, ska den lokaliseringen
väljas. Åtgärder som kan komma ifråga är t.ex. sådana som tillgodoser
kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade
eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljö- eller kulturhistoriska intressen inom strandskyddsområdet. För att det ska vara fråga om
ett angeläget allmänt intresse bör den planerade åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället.”
Propositionen (Prop. 2008/09:119) förklarar mer utförligt vad som kan anses vara
legitima grunder för att åberopa 7 kap. 18c § p. 6 MB som skäl på följande sätt:
”Att det ska vara fråga om ett mycket angeläget intresse innebär att det
måste vara fråga om mycket speciella omständigheter som är mer eller
mindre unika till sin karaktär. Bestämmelsen får tillämpas i fråga om både
allmänna och enskilda intressen men tillämpningen bör vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda intressen.”
Propositionen (Prop. 2008/09:119) förklarar mer utförligt vad som kan anses vara
legitima grunder för att åberopa 7 kap. 18c § p. 7 MB som skäl på följande sätt:
”I paragrafen, som inte har någon motsvarighet i tidigare lagstiftning, anges
de särskilda grunder för upphävande och dispens som gäller i ett område
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Dessa grunder är avsedda att
innebära en lättnad vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för att
upphäva eller ge dispens från strandskyddet.”

10

”Det strandnära läget bör innebära en sådan fördel för åtgärden att den
främjar utvecklingen av landsbygden. Avsikten är inte att utgå från det
strandnära lägets fördel för en enskild persons ekonomiska förhållanden,
utan att det ska vara fråga om en mer långsiktig ekonomisk påverkan i ett
lokalt eller regionalt perspektiv.”
2.6

Strandskydd inom detaljplan

Enligt Julstad (2018) ska en detaljplan ge en sammanhållen bild av hur markanvändning och miljön i ett område ska bevaras eller ändras. En detaljplan är den plan som
ger en detaljerad bild av ett mindre område i en kommun enligt Julstad (2018). I 4
kap. PBL (SFS 2010:900) finns regleringar om detaljplaner och områdesbestämmelser. Enligt 4 kap. 2§ regleras bestämmelser om och när en kommun som innehar en
detaljplan ska lämplighetspröva mark- eller vattenområdet samt reglera hur byggnader får utformas inom detaljplanen.
I 4 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900) nämns det att kommunerna har rätt att upphäva
strandskydd i detaljplan om det föreligger särskilda skäl. Enligt Backlund, Ceric,
Olofsson & Andersson (2009) var det tidigare Länsstyrelsen som hade huvudansvaret att pröva vid upphävande av strandskydd. Efter att lagändringarna trädde i kraft
är det kommunerna som numera har huvudansvaret och Länsstyrelsens uppgift är att
bevaka och bistå kommunerna med vägledning. Lagändringen hade i syfte att åstadkomma en förändring som ska leda till en mer rättvis bedömning i hanteringen av
strandskydd. Detta med anledning av att kommunerna anses vara mer insatta i de lokala förhållandena enligt Backlund, et al. (2009).
Vidare i 4 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900) redovisas en förutsättning som förklarar att
syftet med ianspråktagandet av marken i enlighet med detaljplanen måste väga
tyngre än strandskyddets syften. Därefter hänvisar paragrafen till MB:s bestämmelser om strandskyddet i 7 kap. 18c-g §. Det framgår av 7 kap. 18b § MB (SFS
1998:808) att kommunen har rätten att besluta om dispens från de förbud som tas
upp i 7 kap. 15 §, förutom i de fallen länsstyrelsen är beslutstagare och dessa hittas i
7 kap. 18a § pt. 1–2 MB.
Enligt 7 kap. 18g § MB (SFS 1998:808) beskrivs det att strandskydd återinträder vid
följande scenarier;
”I fråga om strandskydd som har upphävts för ett område genom en bestämmelse i en detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller för
ett område som har avsetts att omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt samma lag gäller strandskyddet åter, om
1. området upphör att omfattas av detaljplanen eller områdesbestämmelserna, eller
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2. detaljplanen eller områdesbestämmelserna ersätts med en ny detaljplan.
Lag (2010:902)”
2.7

Länsstyrelsens roll

I 19 kap. 1 § 2 st. MB (SFS 1998:808) framgår det att de beslut som kommunerna
tar om upphävande av strandskydd i detaljplan kan överklagas till Länsstyrelsen. Vidare kan det utläsas i 3b § att det är länsstyrelsen som bestämmer om det finns skäl
för att överpröva kommunens beslut. Länsstyrelsen har också rätt att upphäva beslutet enligt 19 kap. 3b § 3 st. MB (SFS 1998:808).
Naturvårdsverket & Boverket (2012) skriver att länsstyrelsen fick i samband med de
nya lagförändringarna i strandskyddslagstiftningen år 2009 ett klarare besked om hur
deras roll ska se ut. När kommunen planlägger och beslutar om strandskyddets upphävande i detaljplan ska länsstyrelsens huvudsakliga uppgift vara att vägleda kommunen samt bevaka strandskyddets syften. Naturvårdsverket & Boverket (2012) nämner också att länsstyrelsen ska granska de beslut som tas av kommunen.
2.8

Domstolar

De domstolar som är inriktade på bland annat frågor om strandskydd redogörs under detta kapitel.
2.8.1 Mark- och miljödomstolen
Ett beslut från Länsstyrelsen vare sig det handlar om ett upphävande av ett redan taget beslut eller ett godkännande av kommunens beslut kan överklagas enligt Naturvårdsverket & Boverket (2012). Det framgår av 21 kap. 1 § MB (SFS 1998:808) att
ett sådant överklagande behandlas av MMD.
Enligt Sveriges Domstolar (2016) finns det fem mark- och miljödomstolar, dessa är
belägna i Östersund, Vänersborg, Umeå, Nacka och Växjö. Dessa domstolar grundades år 2011 och ersatte miljödomstolarna och fastighetsdomstolarna. Mark- och
miljödomstolarna prövar mål som berör exempelvis miljöfrågor, plan- och byggärende och strandskyddsfrågor. Mark- och miljödomstolen upptar mål som inkommit
i och med en överklagan från exempelvis en kommun eller länsstyrelse enligt Sveriges Domstolar (2016)
2.8.2 Mark- och miljööverdomstolen
I Svea Hovrätt påträffas mark- och miljööverdomstolen, där prövas de domar som
överklagats från mark- och miljödomstolarna enligt Sveriges Domstolar (2017) . Avgörandet i denna instans får endast överklagas till Högsta domstolen om det framgår
i domskälet från (MÖD) enligt Mark- och miljööverdomstolen (2015).
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Svea Hovrätt är belagd i sex olika städer, vilka är, Malmö, Göteborg, Jönköping,
Stockholm, Sundsvall och Umeå enligt Sveriges Domstolar (2017).
2.9

Tidigare studier

Det har sedan tidigare forskats kring området strandskydd och lagstiftningen som
berör detta. Även studier om hur strandskyddet påverkar miljön har gjorts. Dessa
har använts för att skapa en generell grund till det fortsatta arbetet. Ett par sådana
studier kommer redogöras här nedan.
Martínez et al., (2007) visar populariteten av att bo nära en kust. Författaren nämner också den negativa inverkan på miljön som exploateringen intill kustområdena
medför. Det påpekas i denna artikel att det bör vidtas åtgärder som medför en förändring som värnar om och bevarar miljön.
I avhandlingen ”Den attraktiva kusten” av Segrell (1995) beskrivs strandskydd och
dess historia vilket har legat som en grund i detta arbete för att förstå dess uppkomst. Vidare tas det upp hur det politiska engagemanget fungerar, vad kritiken är
och hur det används i det politiska spelet. Vidare i avhandlingen beskrivs strandskyddets tillämpning och länsstyrelsens roll i det hela samt lokalbefolkningens syn på
strandskyddet och hur det tolkas.
Mellbrand et al., (2011) har utfört studier på stränder i både indiska oceanen vid
Australien och Östersjön i Sverige. Studien visade att näringsämnen vid kustlinjen är
viktiga för ekosystemet intill kustområdet och att dessa områden bör skyddas.
Studien som är skriven av Sinakou et al., 2018 handlar om hållbar utveckling vilket i
detta arbete skapat förståelse för hur strandskydd påverkar det hållbara samhället.
Studien framlägger även hur begreppet tolkas bland akademiker som har en utbildning inom ämnesområdet. Studien visade att de flesta ansåg att de tre dimensionerna
som ligger till grund för begreppet inte är sammankopplade. Lärarutbildningen
inom ämnesområdet har efter detta ifrågasatts.
Whitney et al., (2016) skriver om forskning som är utförd där metoder för att låta
strandlinjen förbli orörd av mänsklig påverkan har använts och vad forskningens resultat haft för påverkan på växt och djurlivet. Denna studie har gett författarna till
detta examensarbete en bredare förståelse av strandskyddets påverkan på den biologiska mångfalden.
Utöver de vetenskapliga artiklarna som nämnts ovan har det även genomförts några
examensarbeten inom ämnesområdet. Tre av dessa kommer att redogöras här nedan.
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Saranka (2015) är författare till magisteruppsatsen ”strandskyddslagstiftningen”. Studien utreder främst ett av de sex särskilda skälen som kan ge strandskyddsdispens.
Enligt författaren uppstår det meningsskiljaktigheter, kommunen är ivriga om att utveckla inom tätortsmiljö och i samband med detta ska också strandskyddets syften
tas i hänsyn vilket skapar en viss otydlighet. Studien har använts som viss underlag
för att få förståelse om ämnet. I detta arbete kommer de sex särskilda skälen att studeras och det kommer också ske en jämförelse analys där rättsfallen kommer läggas i
proportion till kommunernas åberopade skäl.
Englin (2018) har i kandidatuppsatsen ”Strandskyddets tillämpning i Hälsingland”
studerat hur strandskyddet hanteras vid fastighetsbildning. Författaren har i studien
kommit fram till att den rådande lagstiftningen om strandskydd ibland kan uppfattas
som komplex. Studiens resultat visar att strandskyddslagstiftningen tillämpas olika
mellan lantmäteriet och länsstyrelsen i Hälsingland. Löfström (2011) har i kandidatuppsatsen ”Länsstyrelsernas överprövningar av kommunernas strandskyddsdispenser” bland annat utrett hur handläggningstiderna på länsstyrelserna i Sverige ser ut
vid hanteringen av strandsskyddsdispens. Studien visar att handläggningstiden hamnar i intervallet tre till sex månader. Författaren menar att detta är en långsam hantering av ärendena. Ett mål med det kommande examensarbetet är att upplysa om
varför meningsskiljaktigheter förekommer i och med upphävande av strandskydd.
Utifrån de två tidigare examensarbetena ovan är detta arbete delvis en fortsättning i
det avseende att vilja effektivisera processen.
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3 Metod
Frågeställningarna i studien har besvarats genom en studie av detaljplaner en rättsfallsstudie. Ur Biggam (2015) har det utlästs att det mest lämpade tillvägagångssättet
för detaljplanestudien anses vara en kvantitativ metod. Vidare har en kvalitativ metod ansetts mest lämpad till att genomföra rättsfallstudien utifrån den beskrivning
som tillhandahållits av Biggam (2015).
3.1

Studie av detaljplaner

I detta avsnitt har tillvägagångssättet för studien av detaljplaner redogjorts.
3.1.1 Urval av detaljplaner
Studien har utförts på stora kommuner med fler än 120 000 invånare, mellanstora
kommuner med 30 000 till 70 000 invånare, och små kommuner med färre än 15
000 invånare. Dessa olika intervall har valts ut efter att ha studerat Östergötlands
län. Efter genomgången har författarna valt att ur ett befolkningsperspektiv sätta
ovannämnda intervall för respektive kommunstorlek. Detta har legat till grund för
vad som utgör en stor, mellanstor och liten kommun. Utifrån dessa riktlinjer har totalt 60 stycken detaljplaner med upphävt strandskydd valts ut. Av dessa detaljplaner
har 20 stycken inhämtats från respektive befolkningsintervall.
Det efterfrågade antalet detaljplaner kunde inte tillgodoses efter att ha studerat Östergötlands län därför valdes Kalmar län för att komplettera med resterande detaljplaner, plan b. Kalmar län blev aktuellt eftersom det är ett angränsande län och för
att det är beläget vid kusten.
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3.1.2 Utförandet av detaljplanestudien
För att inhämta detaljplaner efter de riktlinjer
som tidigare nämnts har författarna gjort en
mer djupgående studie av kommunerna i Östergötlands län. För att erhålla detaljplaner
som faller in i respektive intervall besöktes utvalda kommuners hemsidor för att se ifall relevanta detaljplaner fanns tillgängliga. Påträffades inga relevanta detaljplaner kontaktades
respektive kommun via telefon och mail. Efter att ha studerat Östergötlands län uppfylldes inte kvoten för de totala antalet detaljplaner. För att samla in återstådda detaljplaner
användes Kalmar län som plan b.
Därefter har de beslutsunderlag som legat till
grund för kommunernas upphävande av
strandskydd kategoriserats utifrån intervallstorlekarna. Denna sortering har tydliggjort
vilka skäl de olika kommunstorlekarna yrkat
på vid upphävande av strandskydd inom detaljplan vilket har illustrerats med hjälp av grafer.

Figur 6: En karta över hela Sverige.
De två län som markerats har använts
i denna studie. Bild: (Blekingetingsrätt, u.å.).

Tabellerna i avsnittet 4.1 har illustrerats och
uppdelats utifrån respektive storleksintervall.
Tabellerna har skapats för att visa vilka detaljplaner som använts i studien ur respektive län och kommun. Till detta har även diarienummer (Dnr) och akt-nummer (aktnr) presenterats som referering till detaljplanerna. Därefter har tre grafer framställts utifrån respektive intervallstorlek. Graferna har illustrerat hur många gånger varje skäl använts. Datat har framkommit efter att ha studerat detaljplanerna som presenterats i de tabeller som förklarats ovan.
Avslutningsvis har också ett cirkeldiagram skapats för att visa data som sammanställts
från samtliga grafer.
Vidare har en ytterligare kategorisering skett i avsnittet 4.1.5 där kommunernas
åberopade skäl utvecklas. Detta genom att undersöka varje åberopat skäl av kommunerna för att se vad för ändamål som använts som motiv för att upphäva strandskydd. Motiven har sorterats i tabeller utifrån både intervallstorlekarna och de sex
särskilda skälen, exempelvis bostäder, hamn och skola.
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3.2

Rättsfallstudie

I detta avsnitt har tillvägagångssättet för rättsfallsstudien redogjorts.
3.2.1 Urval av rättsfall
Inhämtningen av domslut till rättsfallstudien har inte avgränsats utan den har varit
rikstäckande. Detta på grund av att domsluten från rättsfallen betraktas likadant i
hela Sverige.
3.2.2 Utförandet av rättsfallstudien
För att genomföra denna studie har domslut granskats. Dessa domslut ska demonstrera hur domstolarna har bedömt gällande de sex särskilda skälen som finns att
åberopa för att upphäva strandskydd i detaljplan.
Efter att ha sökt efter relevanta domslut på Mark- och miljööverdomstolen (2014)
hemsida återfanns domarna som behandlade endast fem av de sex särskilda skälen.
För att kunna få tag på relevanta domslut har sökfunktionen använts med nyckelordet ”strandskydd” för att finna samtliga domar som berört strandskyddsfrågan. Därefter har utfallet av sökningen granskats genom att studera dessa domar vilket resulterade i att de domar som har betraktats som relevanta kunde utses. Samtliga relevanta domar i MÖD har använts i denna studie. Det kan tilläggas att samtliga fem
MMD har kontaktats genom både mail och telefon. Dessvärre har inte svaren delgivit några domar och anledningen är att det inte går att göra en tillräcklig detaljerad
sökning som det krävs i denna studie.
Rättsfallen har behandlats i både MMD och MÖD. Samtliga domar som använts har
prövats i MMD och sedan blivit överklagade till MÖD. Rättsfallsstudien har utgått
ifrån domslut av MÖD eftersom att det är högsta instans. I ett av fallen har MMD
använts på grund av att domstolen prövning handlade främst om formalia. Domsluten ska tydliggöra vilka motiv domstolen haft för sina beslut.
I denna studie har inte parternas yrkanden i domarna studerats, det är endast domstolarnas domslut som studerats och redovisats.
Presentationen av rättsfallen i avsnittet 4.2.2 har strukturerats på följande sätt, domsluten har redovisats utifrån de sex särskilda skäl som har uppgetts i lagen. Under respektive skäl har rättsfallen uppdelats utifrån domslutens utfall, giltig och ogiltig. I
några rättsfall har det påträffats att flera av de särskilda skälen kombinerats av kommunerna vid upphävande av strandskydd inom detaljplan. I dessa rättsfall har domstolen prövat samtliga skäl. Dessa skäl har uppdelats och redovisats under respektive
skäl och därmed har målnumren till dessa rättsfall upprepats.
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4 Resultat
I detta kapitel har resultatet av detaljplanestudien och rättsfallsstudien redovisats.
4.1

Studie av detaljplaner

I detta avsnitt har resultatet av detaljplanestudien presenterats. Denna redogörelse
har besvarat studiens första frågeställning, vilka skäl och motiv åberopar kommuner med
olika befolkningsförutsättningar när de ska upphäva strandskydd inom detaljplan?
Illustration där två kartbilder visar geografiskt vart kommunerna i studien är belägna
i respektive län.

Figur 7: Karta över Östergötlands län som
visar vilka de använda kommunerna är och
var de är belägna. Bild: (Kulturarv Östergötland, u.å.).
Figur 8: Karta över Kalmar län som
visar vilka de använda kommunerna
är och var de är belägna. Bild: (Länsstyrelsen, u.å.).
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4.1.1 Stora kommuner
I första hand har studien utgått från Östergötlands län. Storleksintervallen med fler
än 120 000 invånare som valts för stora kommuner har resulterat i att två kommuner fyllt den efterfrågade kvoten. Totalt har 20 stycken detaljplaner inhämtats för
denna storleksintervall, 10 detaljplaner från respektive kommun.
Tabell 1: Följande kommuner används i studien för kategorin
stora kommuner: (Invånarantal (SCB, 2018)). Data hämtas ur
detaljplanerna, se bilaga A.
Stora
kommuner
Antal
detaljplaner:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Län:

Kommun:

Östergötland

Linköping

Antal
invånare:
161 034

Östergötland

Norrköping

141 676

Dnr/Aktnr:
SBN 2016- 477
SBN 2011- 802
SBN 2011- 107
SBN 11-75
SBN 2011-556
SBN 2011- 157
SBN 2011. 282
SBN 2011- 811
SBN 2013- 416
SBN 2011- 74
SPN 2015/0365 214
SPN 2015/0167 214
SPN- 391/ 2008 214
SPN 2011/0206 214
SPN 2014/0339 214
SPN 2014/0287 214
SPN 2011/0040 214
SPN 2014/0031 214
SPN 2013/0276 214
SPN 2010/0017 214

Av de 20 stycken detaljplaner som studerats i stora kommuner har totalt 30 särskilda
skäl åberopats för att upphäva strandskydd inom detaljplan. Figur 9 nedan illustrerar
hur många gånger varje skäl har använts. Exempelvis har skäl ett åberopats i 14 av de
20 detaljplaner som studerats i denna kategori.
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Figur 9: Grafen visar statistik på hur många gånger varje skäl åberopas i stora kommuner. Data hämtat ur detaljplanerna, se bilaga A.

4.1.2 Mellanstora kommuner
Inom denna kategori har storleksintervallen 30 000 till 70 000 invånare tillämpats. I
första hand har kommuner i Östergötlands län granskats. Det ledde fram till att det
endast var Motala kommun som fallit inom ramen för denna kategori. Totalt har 8
relevanta detaljplaner samlats in i Östergötland. För att fylla den återstådda kvoten
har Kalmar län studerats vilket ledde till att ytterligare två kommuner blev relevanta
och dessa har tillbringat 6 stycken detaljplaner vardera.
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Tabell 2: Följande kommuner används i studien för kategorin
mellanstora kommuner: (Invånarantal (SCB, 2018)). Data
hämtas ur detaljplanerna, se bilaga B.
Mellanstora
kommuner
Antal
detaljplaner:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Län:

Kommun:

Östergötland

Motala

Antal
invånare:
43 687

Kalmar

Kalmar

68 510

Kalmar

Västervik

36 680

Dnr/Aktnr:
0583K-P622
0583K-P620
0583K-P651
0583K-P669
0583K-P629
0583K-P661
0583K-P640
0583K-P619
0880K- P13/23
0880K-P14/08
0880K-P17/04
0880K- P12/21
0880K- P11/08
0880K- P16/13
0883-P739
0883-P2018/9
0883-P753K
0883-P759
0883- P758
0883- P708

Av de 20 stycken detaljplaner som studerats i mellanstora kommuner har totalt 46
särskilda skäl åberopats för att upphäva strandskydd inom detaljplan. Figur 10 nedan
illustrerar hur många gånger varje skäl har använts. Exempelvis har skäl ett åberopats i samtliga detaljplaner som studerats i denna kategori.
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Figur 10: Grafen visar statistik på hur många gånger varje skäl åberopas i mellanstora kommuner.
Data hämtat ur detaljplanerna, se bilaga B.

4.1.3 Små kommuner
Storleksintervallen i den sista kategorin har behandlat kommuner med färre än 15
000 invånare. Även här har kommuner i Östergötlands län granskats i första hand
och dessa har totalt tillbringat 12 detaljplaner. För denna kategori har det saknats
åtta relevanta detaljplaner eftersom att det krävs 20 stycken. Det finns två kommuner till i Östergötland som fallit inom ramen för intervallen. Fast med anledning av
att inga relevanta detaljplaner funnits har dessa kommuner fallit bort. Därför har
Kalmar län studerats för att fylla upp kvoten. Det har resulterat i att två ytterligare
kommuner fyllde upp till den återstådda kvoten.
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Tabell 3: Följande kommuner används i studien för kategorin
små kommuner: (Invånarantal (SCB, 2018)). Data hämtas ur
detaljplanerna, se bilaga A.
Små
kommuner
Antal
detaljplaner:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Län:

Kommun:

Östergötland

Kinda

Antal
invånare:
9 915

Östergötland

Söderköping

14 618

Östergötland
Östergötland

Vadstena
Valdemarsvik

7 514
7 956

Östergötland
Östergötland
Kalmar

Åtvidaberg
Ödeshög
Mönsterås

11 537
5 323
13 565

Kalmar

Torsås

7 098

Dnr/Aktnr:
0513- P2017/3
0513-P15/9
BMN 2010-257
2011 -440
SBN-2017-925
2004/0001
0563 – P2017/3
0563 – P 2017/5
0563 – P16/3
0563 P14- 103
2016- 00137
0509 – P12/1
2016/443
2017/88
2012/358
2013/291
2015/108
2017/372
2008/0187
2012/0

Av de 20 stycken detaljplaner som studerats i små kommuner har totalt 32 särskilda
skäl åberopats för att upphäva strandskydd inom detaljplan. Figur 11 nedan illustrerar hur många gånger varje skäl har använts. Exempelvis har skäl ett åberopats i 18
av de 20 detaljplaner som studerats i denna kategori.
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Figur 11: Grafen visar statistik på hur många gånger varje skäl åberopas i små kommuner. Data hämtat ur detaljplanerna, se bilaga C.

4.1.4 Sammanställning av samtliga studerade detaljplaner
Summeringen av de 60 stycken detaljplaner som studerats i studien resulterade i att
det totalt har åberopats 108 skäl. Figur 12 nedan illustrerar den procentuella andelen av samtliga skäl som åberopats i samtliga 60 detaljplaner.

Figur 12: Cirkeldiagrammet illustrerar den sammanställda statistiken på hur många gånger varje skäl
åberopas i samtliga detaljplaner som studeras i denna studie. Data hämtat ur detaljplanerna, se bilaga
A, B och C.
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4.1.5 Kategorisering av ändamålen som åberopats i detaljplanerna
De flesta detaljplaner har använt flera motiv än ett som argument för att yrka på de
olika skälen. Exempelvis kan en detaljplan ha använt ändamålen bostad, industri, och
parkering som motiv för skäl ett. Kolumnen ”antal” representerar hur många gånger
ett motiv påträffats i samband med åberopandet av exempelvis skäl ett i detaljplanerna. I raden ”övrigt” har det samlats motiv som har förekommit mer sällan i detaljplanerna.
4.1.5.1 Stora kommuner
Tabell 4: Dessa nio kategorier används som motiv för att upphäva strandskydd enligt skäl ett ”ianspråktagen mark”. Data hämtas ur detaljplanerna, se bilaga A.
Skäl 1
Motiv:
Bostäder
Ekonomibyggnad
Industri
Idrottsanläggning
Hamn
Parkering
Väg ca 3 m bred
Väg ca 7 m bred
Park

Antal:
6
2
3
1
3
1
1
1
1

Tabell 5: Dessa tre kategorier används som motiv för att upphäva strandskydd enligt skäl två ”ger avskiljande effekt från stranden”. Data hämtas ur detaljplanerna, se bilaga A.
Skäl 2
Motiv:

Antal:

Bostäder

1

Väg ca 5 m bred

1

Väg ca 7 m bred

1

Tabell 6: Dessa tre kategorier används som motiv för att upphäva strandskydd enligt skäl tre, 7 kap.
18c § MB (SFS 1998:808), ”anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten”. Data hämtas ur
detaljplanerna, se bilaga A.
Skäl 3
Motiv:

Antal:

Bostäder

1

Hamn

1

Skola

1
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Tabell 7: Dessa två kategorier används som motiv för att upphäva strandskydd enligt skäl fyra ”utvidgning av befintlig verksamhet”. Data hämtas ur detaljplanerna, se bilaga A.
Skäl 4
Motiv:

Antal:

Hamn

1

Idrottsanläggningar

1

Tabell 8: Dessa fyra kategorier används som motiv för att upphäva strandskydd enligt skäl fem, 7 kap.
18c § MB (SFS 1998:808), ”ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”.
Övrigt innefattar ändamålen fritidsgård och utveckling av staden i tre detaljplaner. Data hämtas ur
detaljplanerna, se bilaga A.
Skäl 5
Motiv:

Antal:

Idrottsanläggningar

1

Brandstation

1

Anslutning till
Större väg
Övrigt

1
4

Tabell 9: Dessa fyra kategorier används som motiv för att upphäva strandskydd enligt skäl sex, 7 kap.
18c § MB (SFS 1998:808), ”tillgodose ett annat mycket angeläget allmänt intresse”. Data hämtas ur
detaljplanerna, se bilaga A.
Skäl 6
Motiv:

Antal:

Bostäder

1

Verksamhetsområde

1

Torg

2

Idrottsanläggningar

1
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4.1.5.2 Mellanstora kommuner
Tabell 10: Dessa 10 kategorier används som motiv för att upphäva strandskydd enligt skäl ett ”ianspråktagen mark”. Övrigt innefattar ändamålen slott och i två detaljplaner påträffades restaurangverksamhet. Data hämtas ur detaljplanerna, se bilaga B.
Skäl 1
Motiv:

Antal:

Bostäder

10

Ekonomibyggnad

2

Kulturhistoriska byggnader

1

Parkering

1

Idrottsanläggning

2

Hamn

1

Industri

2

Detaljhandel

1

Drivmedelsförsäljning

1

Övrigt

3

Tabell 11: Dessa sju kategorier används som motiv för att upphäva strandskydd enligt skäl två ”ger avskiljande effekt från stranden”. Data hämtas ur detaljplanerna, se bilaga B.
Skäl 2
Motiv:

Antal:

Bostäder

4

Parkering

1

Industri

1

Väg ca 3 m bred

1

Väg ca 4 m bred

2

Väg ca 6 m bred

1

Väg ca 10 m bred

1
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Tabell 12: Dessa fyra kategorier används som motiv för att upphäva strandskydd enligt skäl tre, 7
kap. 18c § MB (SFS 1998:808), ”anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten”. Övrigt innefattar ändamålen bastu-båt och bevara bilden av staden. Data hämtas ur detaljplanerna,
se bilaga B.
Skäl 3
Motiv:

Antal:

Brygga

2

Hamn

1

Centrum

1

Övrigt

2

Tabell 13: Dessa fyra kategorier används som motiv för att upphäva strandskydd enligt skäl fyra ”utvidgning av befintlig verksamhet”. Data hämtas ur detaljplanerna, se bilaga B.
Skäl 4
Motiv:

Antal:

Brygga

1

Hamn

1

Centrum

1

Kontor

1

Tabell 14: Dessa sex kategorier används som motiv för att upphäva strandskydd enligt skäl fem, 7 kap.
18c § MB (SFS 1998:808), ”ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”.
Övrigt innefattar ändamålet att bidra till en hållbar utveckling av centrala staden. Data hämtas ur
detaljplanerna, se bilaga B.
Skäl 5
Motiv:

Antal:

Hamn

1

Centrum

1

Gång- och cykelväg

1

Påfartsväg till riksväg

1

Tekniska anläggningar

2

Övrigt

1
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Tabell 15: Dessa två kategorier används som motiv för att upphäva strandskydd enligt skäl sex, 7 kap.
18c § MB (SFS 1998:808), ”tillgodose ett annat mycket angeläget allmänt intresse”. Data hämtas ur
detaljplanerna, se bilaga B.
Skäl 6
Motiv:

Antal:

Centrum

1

Tekniska
anläggningar

2

4.1.5.3 Små kommuner
Tabell 16: Dessa 11 kategorier används som motiv för att upphäva strandskydd enligt skäl ett ”ianspråktagen mark”. Övrigt innefattar ändamålen restaurang och vallgrav. Data hämtas ur detaljplanerna, se bilaga C.
Skäl 1
Motiv:

Antal:

Bostäder

7

Ekonomibyggnader

2

Industri

2

Brygga

3

Parkering

3

Hamn

4

Park

2

Torg

2

Vård

1

Tekniska anläggningar

1

Övrigt

2

Tabell 17: Dessa tre kategorier används som motiv för att upphäva strandskydd enligt skäl två ”ger avskiljande effekt från stranden”. Data hämtas ur detaljplanerna, se bilaga C
Skäl 2
Motiv:

Antal:

Bostäder

3

Väg ca 6 m bred

1

Väg ca 12 m bred

1
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Tabell 18: Dessa sju kategorier används som motiv för att upphäva strandskydd enligt skäl tre, 7 kap.
18c § MB (SFS 1998:808), ”anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten”. Övrigt innefattar ändamålen fritidsgård, aktivitetspark och sjöbod. Data hämtas ur detaljplanerna, se bilaga C
Skäl 3
Motiv:

Antal:

Hamn

2

Brygga

1

Tekniska
anläggningar
Skola

1

Övrigt

3

1

Tabell 19: Dessa två kategorier används som motiv för att upphäva strandskydd enligt skäl fyra ”utvidgning av befintlig verksamhet”. Data hämtas ur detaljplanerna, se bilaga C
Skäl 4
Motiv:

Antal:

Utvidgning av
brygga
Utvidgning av
hamnverksamhet

1
1

Tabell 20: Dessa tre kategorier används som motiv för att upphäva strandskydd enligt skäl fem, 7 kap.
18c § MB (SFS 1998:808), ”ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”.
Data hämtas ur detaljplanerna, se bilaga C
Skäl 5
Motiv:

Antal:

Brygga till allmän
badplats
Parkering

1

Tekniska anläggningar

1

1

Det särskilda skälet sex, 7 kap. 18c § MB (SFS 1998:808), ”tillgodoser ett annat
mycket angeläget allmänt intresse” har inte åberopats i kategorin små kommuner.
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4.2

Rättsfallsstudie

I detta avsnitt har resultatet av rättsfallsstudien presenterats. Denna redogörelse har
besvarat studiens andra frågeställning, vad är enligt domstolarna juridiskt hållbara skäl
vid överklagande av detaljplan där strandskydd blivit upphävd?
4.2.1 Sammanställning av samtliga rättsfall som studerats
De domslut som redovisats i rättsfallstudien var från dessa kommuner, två rättsfall
från Gävle kommun, ett från Mariestads kommun, ett från Norrköpings kommun,
ett från Oskarshamn kommun, ett Skellefteå kommun, ett från Solna kommun, ett
från Stockholm kommun, ett från Tyresö kommun och ett från Värmdö kommun.
Summeringen av de 10 rättsfall som studerats har resulterat i att det totalt åberopats
19 särskilda skäl enligt 7 kap. 18c § MB. Figur 13 nedan illustrerar hur många av de
särskilda skälen som prövats i rättsfallen som har resulterat i antingen giltiga skäl eller ogiltiga skäl.

Figur 13. Grafen illustrerar den sammanställda statistiken på hur många gånger varje skäl prövas i
samtliga rättsfall som studeras i denna studie.

4.2.2 Rättsfallen
I följande avsnitt har de studerade rättsfallen presenterats.
4.2.2.1 Skäl 1

I detta avsnitt har de rättsfall som prövat det särskilda skälet i 7 kap. 18c § p. 1 MB
(SFS 1998:808), ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften” presenterats.
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Giltig:
Rättsfall MÖD, Mål nr P 7052-16, Gävle kommun
Detaljplanen som har prövats i rättsfallet möjliggör uppförandet av ett ålderdomshem som består av 30 lägenheter. Den del av planområdet som kommunen åberopat
skäl ett för att upphäva strandskyddet anses vara befogat enligt domstolen. Detta
med anledning av att det i området redan finns befintliga byggnader. Bebyggelsen
består av en herrgård med intilliggande flygel och en lada.
Rättsfall MÖD, Mål nr P 2270-15, Tyresö kommun
Tyresö kommun har argumenterat att syftet med detaljplanen är att möjliggöra för
exploatering i form av permanentboende i området. Samtidigt har allmänheten försäkrats om att den tillgång de haft till delar av planområdet kvarstår, dessa områden
har i detaljplanen markerats som antingen natur eller parkmark.
Planområdet består av fyra fastigheter med olika förutsättningar, kommunen vill
upphäva strandskydd för samtliga fastigheter. Kommunen har yrkat på skäl ett och
menat att exempelvis finns det befintliga byggnader och i några av fallen har fastigheterna omgärdats av staket. Fastighet 1 har domstolen ansett trots att fastigheten
inte är bebyggd har en viss karaktär behållits. Detta kan vara skäl nog för att yrka på
att fastigheten redan är ianspråktagen. Exempelvis har fastigheten omringats av staket som uppförts redan 1930- eller 1940- talet. Detsamma gäller för fastighet 2 och
3 som utöver att de är inhägnade av staket också har befintlig bebyggelse i form av
bostäder. Därför har MÖD dömt att dessa också är ianspråktagna och därmed finns
det skäl för att upphäva strandskyddet.
Ogiltig
Rättsfall MÖD, P 10448–17, Norrköping kommun
I delar av planområde finns det befintliga fritidsbostäder, detaljplanen syftar till att
ombilda dessa till permanentbostäder. Det finns även en mindre småbåtshamn som
ska uppgraderas. Utöver detta möjliggör planen uppförandet av att ett ålderdomshem, park, parkering och förskola. Allemansrätten gäller i delar av planområdet och
om strandskyddet upphävs försvåras tillgängligheten för allmänheten vilket motverkar strandskyddets syfte. Området där strandskyddet ska upphävas är till viss del ianspråktaget genom bebyggelse cirka 10-12 hus närmast vattnet och en mindre båthamn. För att åberopa skäl ett krävs det att hela planområdet har ianspråktagits för
att syftet med strandskydd ska sakna dess betydelse. Med anledning av det nämnda
har kommunens åberopande nekats av MÖD.
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Rättsfall MÖD, Mål nr P 6876 – 15, Solna kommun
Detaljplanen möjliggör uppförande av bostäder, affärsverksamheter och förskolor.
Syftet med planen var att sammanföra den redan befintliga stadsdelen med ett intilliggande rekreationsområde. MÖD har gjort den bedömningen av det som framgått
i rättsfallet att kriterierna för att åberopa skäl ett för upphävande av strandskydd inte
var tillräckliga. Kommunen har påstått att i vissa delar av områdena där strandskyddet ska upphävas och bebyggelse ska uppföras har varit ianspråktagna sedan 1960-talet. Dessa områden har inte allmänheten haft tillgång till enligt kommunen. Trots
detta har domstolen antytt att planområdet inte har ianspråktagits i sin helhet. Men
också att syftet med de delar av området som tagits i anspråk enligt planen inte väger
tyngre än strandskyddets syfte. Vissa delar av de områden som redan ianspråktagits
har inte skett genom ett lagligt ianspråktagande. Dessa områden har belastats av
temporära förrådsbyggnader som uppförts med tidsbestämda strandskyddsdispenser.
Efter att tiden för en sådan dispens löpt ut ska området vara i ursprungligt skick.
Därmed kan inte områden med liknande förutsättningar anses vara ianspråktaget.
Domstolen har antytt att kommunens yrkanden inte utgör skäl för att upphäva
strandskydd enligt skäl ett.
Rättsfall MÖD, Mål nr P 4676 – 17, Skellefteå
Detaljplanen möjliggör uppförandet av minst ett högre lägenhetshus. Kommunen
har åberopat det särskilda skälet ett, att planområdet redan har ianspråktagits. Detta
på grund av att det redan finns befintlig bebyggelse, ett bostadshus med två våningar
och en tillhörande byggnad.
Domstolen har i motiveringen antytt att planen i sig omfattar en större del av området än den mark som redan ianspråktagits. Planområdet är omringat av E4 på den
ena sidan och en del av det utpekade området består också av ängsmark. MÖD har
gjort bedömningen att i området råder det bristfälliga naturvärden men dock inte
tillräckligt för att strandskyddets syfte inte ska bortses. MÖD har kommit fram till
att det inte går att tillämpa skäl ett som grund för att upphäva strandskyddet utifrån
de argument som anförts av kommunen.
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Rättsfall MÖD, Mål nr P 2956-17, Värmdö kommun
Av rättsfallet har det framgått att i planområdet finns sedan tidigare bebyggelse som
har använts för behandlingshem och konferensanläggning. Detaljplanen för området
möjliggör uppförandet av ett nytt bostadsområde. Strandskyddet har upphävts i planen och kommunen har yrkat på skäl ett. Domstolen har antytt att den befintliga bebyggelsens läge inte motsvarar detaljplanens planerade läge för det nya bostadsområdet. Domstolen har även motiverat att vissa av de befintliga byggnaderna inte påverkar strandskyddets syfte. Detta med anledning av att bebyggelsen endast ianspråktar
den mark som själva byggnaden står på. Domstolens slutsats var att de befintliga
byggnaderna inte kan anses som en samlad enhet och därmed har inte kriterierna
uppfyllts för skäl ett.
4.2.2.2 Skäl 2

I detta avsnitt har de rättsfall som prövat det särskilda skälet i 7 kap. 18c § p. 2 MB
(SFS 1998:808), ”genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen” presenterats.
Giltig
Rättsfall MÖD, Mål nr P 2270-15, Tyresö kommun (Se bakgrund till domslut, skäl 1,
giltig)
Som det tidigare nämnts har domstolen i detta rättsfall prövat fyra fastigheter med
olika förutsättningar. Den prövning som genomgått tre av fastigheterna har presenterats under rubriken skäl 1,giltig. För fastighet 4 har MÖD bedömt att det förelegat skäl för att upphäva strandskyddet. Fastighet 4 var belägen på ett sätt som avskilde fastigheten från strandlinjen, i detta fall genom bebyggda fastigheter i form av
bostäder.
Ogiltig
Rättsfall MÖD, Mål nr P 7052-16, Gävle kommun (Se bakgrund till domslut, skäl 1, giltig)
Den väg som kommunen har använt och påstått ska ge en avskiljande effekt anses
inte vara tillräcklig. Vägen i fråga är en mindre grusväg och cirka 5 meter bred vilket
innebär att den inte kan uppfylla den avskiljande effekten som har efterfrågats i det
andra skälet.
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Rättsfall MÖD, Mål nr P 9377 – 16, Gävle kommun
Detaljplanen möjliggör uppförandet av fem bostäder, utbyggnaden av vatten och avlopps system och att bibehålla de kulturmiljö värden som förekommer i området.
Kommunen har åberopat skäl två som en anledning till att upphäva strandskyddet
inom planområdet. Vidare har de argumenterat att området som ska exploateras är
avskilt på ett sätt som inte förhindrar upphävandet. Detta genom en väg och redan
existerande bebyggelse. I en dom har MÖD sedan innan avgjort om den påstådda
vägens tillämplighet vid åberopandet av skälet två, domen tas upp ovan i studien under skäl 2 (Rättsfall MÖD, Mål nr P 7052-16, Gävle kommun). Det som framgick
av domslutet var att vägen ansågs vara en mindre grusväg som inte ger ett tillräckligt
avskiljande för att upphäva strandskyddet.
När det kommer till den redan befintliga bebyggelsen har MÖD gjort bedömningen
att dessa bebyggelser är utspridda på fastigheterna i fråga. Byggnaderna i fråga låg
inte tätt inpå varandra och därmed har inte den effekt som förväntats av avskiljandet
uppfyllts. Mot bakgrund av det ovannämnda beslöt MÖD att det inte finns särskilda
skäl för att upphäva strandskyddet inom planområdet.
Rättsfall MÖD, Mål nr P 4676 – 17, Skellefteå (Se bakgrund till domslut, skäl 1, ogiltig)
Inom planområdet finns det en mindre gång- och cykelväg som går längs med
strandlinjen. Kommunen har yrkat på att vägen i sig ger en tillräcklig avskiljande effekt. MÖD har gjort den bedömningen att vägen i fråga inte har en sådan avskiljande
effekt som förväntas enligt skäl två.
4.2.2.3 Skäl 3

I detta avsnitt har de rättsfall som prövat det särskilda skälet i 7 kap. 18c § p. 3 MB
(SFS 1998:808), ”behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området” presenterats.
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Ogiltig
Rättsfall MÖD, Mål nr P 2930–15, Oskarshamn kommun
Detaljplanen möjliggör utförandet av etapp två i planområdet gällande uppförandet
av en fritids- och semesteranläggning. Ett utökat strandskydd på 300 meter gäller i
planområdet sedan innan. Av det som framgått har strandskyddet upphävts på både
land och vattenområde. Kommunen har åberopat det särskilda skälet tre vad gäller
exploateringen av vattenområdet. De menar att anläggningen måste ligga vid vattnet
och behovet för själva anläggningen kan inte tillfredsställas på annat håll än det som
föreslagits. MÖD har gjort bedömningen att det inte finns något som tyder på att
anläggningen inte skulle kunna tillgodoses utanför planområdet. Kommunen har inte
tagit fram någon utredning som styrker det påstådda. Det framkommer inte heller
att kommunen tagit i beaktande de konsekvenser som vattenvillornas uppförande
hade medfört. Med anledning av det ovannämnda har MÖD gjort bedömningen att
det inte finns tillräckligt med underlag för att ge kommunen rätt till att upphäva
strandskyddet inom planområdet.
Rättsfall MÖD, Mål nr P 4676 – 17, Skellefteå (Se bakgrund till domslut, skäl 1, ogiltig)
Kommunen har åberopat skäl tre för att iordningställa en allmän strandpromenad
inom planområdet. Denna anläggning är av en sådan karaktär att den måste ligga intill strandområdet. Kommunens argument för att upphäva strandskyddet i enlighet
med skäl tre avslås MÖD.
4.2.2.4 Skäl 4

I detta avsnitt har de rättsfall som prövat det särskilda skälet i 7 kap. 18c § p. 4 MB
(SFS 1998:808), ”behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen
inte kan genomföras utanför området” presenterats.
Ogiltig
Rättsfall MÖD, Mål nr P 4676-17, Skellefteå (Se bakgrund till domslut, skäl 1, ogiltig)
Kommunen har åberopat skäl fyra för att upprusta och bredda en befintliga gångoch cykelväg som går längs med strandlinjen. MÖD har påstått att argumentet som
kommunen anfört gällande utvidgningen av vägen inte har grundats på giltiga skäl
som är i enlighet med skäl fyra. Om kommunen hade anfört att expanderingen av
den befintliga verksamheten gäller för bostäder kan detta inte heller vara ett giltigt
argument. Dessa anföranden har inte uppfyllt kriterierna för att få upphäva strandskyddet enligt skäl fyra.
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4.2.2.5 Skäl 5

I detta avsnitt har de rättsfall som prövat det särskilda skälet i 7 kap. 18c § p. 5 MB
(SFS 1998:808), ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller” presenterats.
Giltig
Rättsfall MMD, Mål nr P 8109-15, Stockholms stad
Detaljplanen möjliggör uppförandet av en större skola med en byggnadsarea på 2
200 kvm och som erbjuder plats för cirka 650 elever. En närliggande gång- och cykelväg till skolan ska enligt detaljplanen breddas. MMD har motiverat att det råder
höga strandskyddsvärden för det utpekade området. Behovet av att bygga en ny
skola i området har ansetts vara stor. Konsekvensen av en sådan verksamhet generar
på långsikt positiva effekter, därmed finns det ett angeläget allmänt intresse. Alternativa lokaliseringsområden för skolan har undersökts och en mer lämplig plats har
inte funnits enligt utredningen som kommunen har gjort. Därför har MMD gjort bedömningen att det föreligger skäl för att upphäva strandskyddet i enlighet med det
femte skälet eftersom syftet med detaljplanen väger tyngre än strandskyddets syfte.
Ogiltig
Rättsfall MÖD, Mål nr P 7052-16, Gävle kommun (Se bakgrund till domslut, skäl 1, giltig)
Del av planområdet möjliggör en förflyttning av en byggnad med kulturhistoriskt
värde innanför det strandskyddade området. Kommunen har åberopat det särskilda
skälet fem för att upphäva strandskyddet. Detta på grund av att det kulturhistoriska
värdet har bedömts vara ett angeläget allmänt intresse och därmed bör byggnaden
bevaras. Domstolen har inte ifrågasatt att byggnaden har ett kulturhistoriskt allmänt
intresse däremot har inget styrkt att byggnaden inte kan placeras utanför det strandskyddade området. Med anledning av detta har inte kriterierna uppfyllts för att upphäva strandskyddet enligt skäl fem.
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Rättsfall MÖD, Mål nr P 6876 – 15, Solna kommun (Se bakgrund till domslut, skäl 1,
ogiltig)
Domstolen har motiverat att byggandet av nya bostäder inte betraktas som ett viktigt intresse för allmänheten. Undantag finns för det fall att bostadsbrist råder. Solna
kommun har påstått att det är fallet och uppförandet av 600-700 bostäder har ansetts vara befogat att yrkas som angeläget allmänt intresse. Kommunen har också påstått att det saknas lämpliga områden att bygga på i kommunen för det här ändamålet. Därför måste det byggas på områden där strandskydd är gällande för att motverka bostadsbristen. MÖD har gjort den bedömningen att det inte finns något som
styrker att planen med uppförandet av bostäder inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. Därmed har inte kommunens yrkande ansetts som tillräckligt för
att åberopa skäl fem.
Rättsfall MÖD, Mål nr P 2930-15, Oskarshamn kommun (Se bakgrund till domslut, skäl
3, ogiltig)
En fortsättning av domslutet som redovisats under rubriken skäl 3, ogiltig. Kommunen har åberopat det särskilda skälet fem för att upphäva strandskyddet inom vissa
delar av planområdet. Kommunen har påstått att uppförandet av de fritids- och semesteranläggningar som detaljplanen möjliggör tillbringar gynnsamma effekter för
både kommunen och länet. MÖD har gjort bedömningen att det inte finns underlag
nog för att framställa en liknande bedömning som kommunen gjort gällande de positiva effekterna till följd av en sådan exploatering. Att kommunen motiverat att de
inte innehar mark som är lämpad för denna typ av exploatering utanför strandskyddsområdet utgör inte ett tillräckligt skäl för att upphäva strandskyddet. Med anledning av detta har domstolen avvisat de argument som åberopats av kommunen
för upphävande av strandskyddet.
Rättsfall MÖD, Mål nr P 4676 – 17, Skellefteå (Se bakgrund till domslut, skäl 1, ogiltig)
Kommunen har anfört att uppförandet av bostäder ska betraktas som ett angeläget
allmänt intresse utifrån den bostadsbrist som råder i kommunen. Kan uppförandet
av bostäder betraktas som en legitim orsak för att benämna det som ett viktigt intresse för allmänheten? Skellefteå kommun har redovisat att inom de närmaste åren
kommer det till en ökning av invånare på cirka 15 000-25 000. Det har också framgått av den fördjupade översiktsplanen att det aktuella området är lämpad för exploatering av bostäder med anledning av den tätortsutveckling som råder i kommunen.
MÖD har gjort den bedömningen att det tillgodoses ett viktigt intresse för allmänheten i och med uppförandet av bostäderna.
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Det andra kravet i skäl fem måste också ha uppfyllts för att det ska vara legitimt att
upphäva strandskydd enligt skäl fem. Andra kravet är att det inte ska finnas några
andra möjliga områden för exploatering av bostäder. Förekommer det alternativa
områden för att kunna genomföra planen skall dessa istället utses. Kommunen har
påstått att på grund av den tätortsutveckling som råder i de centrala delarna av Skellefteå är det aktuella området mest lämpad för exploatering. MÖD har gjort bedömningen att kommunen i deras översiktsplan presenterat flertal områden som möjliga
för tätortsutveckling. Med anledning av detta finner domstolen att det inte finns tillräckligt underlag som styrker att planen i fråga inte kan genomföras på andra områden. Domstolen har med anledning av detta dömt att villkoren inte uppnås för det
särskilda skälet fem.
Rättsfall MÖD, Mål nr P 3718-17, Mariestads kommun
Planområdet ligger intill Vänern och omfattas till största del av utvidgat strandskydd
om 300 meter. Förutom närheten till Vänern ligger området i anslutning till Mariestads samhälle. Detaljplanen möjliggör för uppförandet av bostäder i närhet till
stränder. Mariestads kommun har påstått att syftet med detaljplanen är att kunna erbjuda kommunens invånare varierade typer av boenden inom flertalet kategorier.
Exempel på vilka kategorier som kommunen syftar är läget på bostaden, olika typer
av bostadsbyggnader och olika slags upplåtelseformer vilket även nämns i översiktsplanen. Mariestads kommun har som mål att öka kommunens invånarantal med 2
000 invånare till år 2030. I en fördjupad översiktsplan har det redovisats att dessa
mål ska genomföras med bland annat förtätning av strandnära områden inom Mariestads tätort. Domstolen har konstaterat att kommunen tidigare redovisat deras visioner om förtätning i både översiktsplan, fördjupad översiktsplan och på grund av
detta har inte domstolen ifrågasatt behovet av att ianspråkta det aktuella planområdet. Domstolen har ansett att detaljplanen utgör ett angeläget allmänt intresse.
Förutom fullbordandet av kravet ett viktigt intresse för allmänheten måste kommunen också ha uppfyllt kravet att åtgärden inte kan genomföras utanför planområdet.
Kommunen har genom den fördjupade översiktsplanen konstaterat att det saknas
några andra alternativ för placering av området. Domstolen har gjort bedömningen
att kommunen inte alls övervägt eller redovisat några förslag till andra lösningar av
planen i den fördjupande översiktsplanen, detsamma gäller i översiktsplanen. MÖD
har ansett att detta inte är tillräckligt som underlag för att kunna styrka att området
inte kan placeras utanför strandskyddat område. Domstolen har därför dömt att detaljplanen inte ska antas.
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5 Diskussion och analys
Under detta kapitel kommer studien att analyseras och diskuteras.
5.1

Jämförelseanalys

I detta avsnitt kommer en jämförelse ske mellan resultatet av detaljplane- och rättsfallsstudien. Denna analys ska besvara studiens tredje frågeställning som är, skulle
kommunernas skäl till upphävande av strandskydd i detaljplan hålla i en rättsprövning?
5.1.1 Skäl 1
Det särskilda skälet ett har prövats av domstolarna sex gånger, varav två giltiga och
fyra ogiltiga domar. Här nedan redovisas de motiv som kommunerna åberopar i
rättsfallen:
Giltiga

Ogiltiga



Bostäder



Fritidshus



Herrgård med intilliggande



Hamn

flygel



Bostad med tillhörande byggnad

Bibehållen karaktär med hjälp av



Behandlingshem

staket



Konferensanläggning



Temporära förrådsbyggnader



Tabell 20: Detaljplanestudien visar att följande motiv åberopas av kommunerna för att upphäva
strandskydd inom detaljplan med stöd av skäl 1. Data hämtas ur detaljplanerna, se bilaga A, B och C.
Skäl 1
Motiv:

Stora kommuner Mellanstora Små kommuner
Antal:
kommuner
Antal:
Antal:
Bostäder
6
10
7
Ekonomibyggnader
2
2
2
Industri
3
2
2
Idrottsanläggningar
1
2
0
Hamn
3
1
4
Parkering
1
1
3
Väg ca 3 m bred
1
0
0
Väg ca 7 m bred
1
0
0
Drivmedelsförsäljning
0
1
0
Detaljhandel
0
1
0
Brygga
0
0
3
Torg
0
0
2
Tekniska anläggningar
0
0
1
Vård
0
0
1
Park
1
0
2
Övrigt
0
3
2
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Spalten övrigt i tabellen mellanstora kommuner står för två restaurangverksamheter
och slott. Vidare i små kommuner står övrigt för restaurangverksamhet och vallgrav.
I detaljplanestudien används motivet park av både stora- och små kommuner, dessa
motiv borde inte anses som ett giltigt ianspråktagande. Detta med anledning av att
en park utgör en nytta för samhället vilket innebär att allemansrätten råder i ett sådant område. Det som kan utläsas av rättsfallen är att områden där allmänheten har
tillgång till inte kan anses som ianspråktaget. Strandskyddslagstiftningens syfte är i
enlighet med det påstådda.
En stor kommun åberopar motivet ”väg ca 3 m bred” för att upphäva strandskydd.
Enligt en rättsfallsprövning som gjorts av MÖD (Mål nr P 7052–16, Gävle kommun) har domstolen kommit fram till att en cirka fem meter bred väg inte kan anses
som ett tillräckligt motiv för det särskilda skälet två ”ger avskiljande effekt från
stranden”. Med anledning av detta kan det verka förvånande att en kommuns detaljplan antagits med motivet ”väg ca 3 m bred” för skäl ett ”ianspråktagen mark”.
5.1.2 Skäl 2
Det särskilda skälet två har prövats av domstolarna fyra gånger, varav en giltig och
tre ogiltiga domar. Här nedan redovisas de motiv som kommunerna åberopade i
rättsfallen:
Ogiltiga

Giltiga


Bostäder



Väg ca 5 m bred



Gång- och cykelväg



Inte sammanhållen bebyggelse
(För glest mellan byggnaderna)

Tabell 21: Detaljplanestudien visar att följande motiv åberopas av kommunerna för att upphäva
strandskydd inom detaljplan med stöd av skäl 2. Data hämtas ur detaljplanerna, se bilaga A, B och C.
Skäl 2
Motiv:

Stora kommuner Mellanstora Små kommuner
Antal:
kommuner
Antal:
Antal:
Bostäder
1
4
3
Industri
0
1
0
Parkering
0
1
0
Väg ca 3 m bred
0
1
0
Väg ca 4 m bred
0
2
0
Väg ca 5 m bred
1
0
0
Väg ca 6 m bred
0
1
1
Väg ca 7 m bred
1
0
0
Väg ca 10 m bred
0
1
0
Väg ca 12 m bred
0
0
1
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Det framgår av skäl två att det förekommer direkta kopplingar utifrån resultatet av
rättsfallsstudien gentemot de motiv som presenterades här ovan. En rättsfallsprövning resulterade i att motivet ”väg ca 5 m bred” inte är ett giltigt skäl för att åberopa
skäl två ”ger avskiljande effekt från stranden”. I redogörelsen ovan framkommer det
att motivet ”väg ca 5 m bred” användes som motiv av en kommun enligt detaljplanestudien. Därutöver förekommer tre motiv som understiger det ogiltigförklarade
motivet ”väg ca 5 m bred”. De detaljplaner som framgår av detaljplanestudien och
som antas på de grunder som tidigare nämndes hanterades felaktigt och borde inte
ha vunnit laga kraft. Även teorin styrker rättsfallets bedömning rent teoretiskt (se
avsnitt 2.5.1.1).
I teorin nämns att motivet bostäder kan åberopas som skäl två endast om bostäderna
är uppförda på ett sådant sätt att de verkar som en sammanhållen bebyggelse för att
det ska ge den avskiljande effekten som förväntas (se avsnitt 2.5.1.1). Motivet bostäder används av samtliga kommun storlekar enligt tabellen ovan. Om förutsättningarna inte överensstämmer med det som nämnts i teorin innebär det att detaljplanerna antagits på felaktiga grunder.
5.1.3 Skäl 3
De motiv som kommunerna åberopar med stöd av skälet tre i rättsfallen och dessutom fått avslag för efter prövning av domstolen är strandpromenad och fritids- och semesteranläggning.
Tabell 22: Detaljplanestudien visar att följande motiv åberopas av kommunerna för att upphäva
strandskydd inom detaljplan med stöd av skäl 3. Data hämtas ur detaljplanerna, se bilaga A, B och C.
Skäl 3
Motiv:
Bostäder
Hamn
Skola
Brygga
Centrum
Tekniskaanläggningar
Övrigt

Stora kommuner Mellanstora Små kommuner
Antal:
kommuner
Antal:
Antal:
1
0
0
1
1
2
1
0
1
0
2
1
0
1
0
0
0
1
0

2

3

Spalten övrigt i tabellen mellanstora kommuner står för bastu-båt och att bevara bilden av staden. Vidare i små kommuner står övrigt för fritidsgård, aktivitetspark och
sjöbod.
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För skäl tre har det inte påträffats några direkta kopplingar utifrån rättsfallsstudiens
utgång gentemot de motiv som presenterats ovan. Däremot förekommer det vissa
motiv som kan ifrågasättas ifall de fyller en tillräcklig funktion för att det ska kunna
anses vara tillämpbart för det särskilda skälet tre, exempelvis bostäder och skola. I
teorin (se avsnitt 2.5.1.1) nämns det att kravet för att uppfylla tredje skälet är att
den anläggning som är tänkt att uppföras måste på grund av dess syfte ligga vid vattnet. Anläggningar som ska uppföras för ändamålen bostad eller skola anses inte som
skäliga motiv för att upphäva strandskydd enligt det tredje skälet. Detta med anledning av att sådana anläggningar kan uppfylla dess syfte utanför ett strandskyddat område. Därmed borde inte dessa motiv anses som giltiga.
Anläggningen brygga får användas som motiv för det tredje skälet endast om det säkerställs att allmänheten har tillgång till den. Dessutom framkommer det att anläggningar som förråd och bastu inte är giltiga motiv. Det kan konstateras att det förekommer kommuner som yrkat på liknande motiv i detaljplanerna och som sedan
vunnit laga kraft på dessa grunder. Bastu-båt och sjöbod anses vara sådana motiv som
möjligtvis skulle ogiltigförklaras vid en eventuell prövning i domstol.
5.1.4 Skäl 4
Utfallet av rättsfallstudien vad gäller det särskilda skälet fyra prövades en gång av
domstolen. Domen resulterade i att kommunens motivering inte var tillräcklig för
att få till ett upphävande, motivet som yrkandet avser är utvidgning av gång- och cykelväg.
Tabell 23: Detaljplanestudien visar att följande motiv åberopas av kommunerna för att upphäva
strandskydd inom detaljplan med stöd av skäl 4. Data hämtas ur detaljplanerna, se bilaga A, B och C.
Skäl 4
Motiv:
Hamn
Kontor
Brygga
Centrum
Utvidgningav brygga
Utvidgning avhamnverksamhet
Idrottsanläggningar

Stora kommuner Mellanstora Små kommuner
Antal:
kommuner
Antal:
Antal:
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0

0

1

1

0

0
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Inget av detaljplanernas motiv ovan stämmer överens eller liknar det motiv som användes i rättsfallet vilket är en utvidgning av gång- och cykelväg. Av det som framkommit ur den teoretiska bakgrunden finns det inte några kopplingar till motiven
kommunerna yrkat på i detaljplanestudien. Med anledning av detta kan det konstateras att de kommuner som studerats i detaljplanestudien åberopat motiv som är förenliga med kraven för det särskilda skälet fyra.
5.1.5 Skäl 5
Det särskilda skälet fem har prövats av domstolarna sex gånger, varav en giltig och
fem ogiltiga domar. Här nedan redovisas de motiv som kommunerna yrkar på i
rättsfallen:
Ogiltiga

Giltiga



 Skola för ca 650 elever

Uppförande av bostäder på grund
av bostadsbrist



Bostäder för stadsutveckling



Fritids- och semesteranläggning



Förflyttning av byggnad med kulturhistoriskt värde

Tabell 23: Detaljplanestudien visar att följande motiv åberopas av kommunerna för att upphäva
strandskydd inom detaljplan med stöd av skäl 5. Data hämtas ur detaljplanerna, se bilaga A, B och C.
Skäl 5
Motiv:

Stora kommuner Mellanstora Små kommuner
Antal:
kommuner
Antal:
Antal:
Hamn
0
1
0
Tekniska anläggningar
0
2
1
Gång- och cykelväg
0
1
0
Påfartsväg till riksväg
0
1
0
Centrum
0
1
0
Brandstation
1
0
0
Anslutning till1
större väg
0
0
Idrottsanläggningar
1
0
0
Brygga till allmän0
0
1
badplats
Parkering
0
0
1
Övrigt
4
1
0

44

Spalten övrigt i tabellen stora kommuner står för en fritidsgård och vidare utveckling av staden i tre detaljplaner. I mellanstora kommuner står övrigt för att bidra till
en hållbar utveckling av centrala staden.
Presentationen ovan visar endast att motiven uppfyller första kravet i lagparagrafen,
vilket syftar till att upphävandet av strandskydd ska vara ”ett angeläget allmänt intresse”. Andra kravet i paragrafen är att syftet med detaljplanen inte kan genomföras
på en annan plats än det strandskyddade området. I teorin (se avsnitt 2.5.1.1) nämns
det att en utredning måste genomföras för att kunna avgöra om det andra kravet
uppfylls. De motiv som ogiltigförklaras ovan uppfyller första kravet i paragrafen menar domstolen. Fast med anledning av att det inte har kunnat bevisas av kommunerna att planen inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område finner domstolen
ingen anledning att döma till kommunernas fördel. Av detta kan det antydas att
bristfälligheten främst ligger i hur kommunerna motiverar för deras beslut samt att
dessa inte stöds upp med belägg som kan nyttjas vid en eventuell rättsprövning.
5.1.6 Skäl 6
I detaljplanestudien används det sjätte skälet som motiv totalt åtta gånger. Det som
framkommer av rättsfallstudien är att detta skäl inte genomgått en rättsprövning.
Tabell 24: Detaljplanestudien visar att följande motiv åberopas av kommunerna för att upphäva
strandskydd inom detaljplan med stöd av skäl 6. Data hämtas ur detaljplanerna, se bilaga A, B och C.
Skäl 6
Motiv:

Stora kommuner Mellanstora
Antal:
kommuner
Antal:
Bostäder
1
0
Verksamhetsområde
1
0
Torg
2
0
Idrottsanläggning
1
0
Centrum
0
1
Tekniska anläggningar
0
2

I teorin (se avsnitt 2.5.1.1) nämns att skäl sex endast används i särskilda situationer
på grund av att kraven till skälet inte är lätt att uppfylla. Trots att det ställs höga krav
på att använda det särskilda skälet sex enligt lagen påträffas inget rättsfall av det som
framgår av studien. Detta är anmärkningsvärt med anledning av att skälet åberopas
av kommunerna som motiv åtta gånger i detaljplanestudien.
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5.2

Diskussion

I detta kapitel kommer det att diskuteras om studien.
5.2.1 Metoddiskussion
Här nedan kommer metodavsnittet att diskuteras.
5.2.1.1 Detaljplanstudie
Urval

Författarna är uppvuxna i Östergötland varav intresset att studera länet. Eftersom
inhämtningen av detaljplanerna i Östergötlands inte fyller upp till den efterfrågade
kvoten fick Kalmar län väljas för att fylla upp den återstådda kvoten. Detta med anledning av att Kalmar län angränsar till Östergötlands län och ligger vid kusten vilket
författarna anser vara fördelaktigt i och med att studiens ämnesområde är strandskydd.
Utförande

De flesta detaljplanerna inhämtades genom att besöka kommunernas hemsidor. För
de kommuner som inte publicerar detaljplaner på hemsidan kontaktades de istället
via telefon och mejl för att få ut relevanta detaljplaner. Författarna menar att det kan
finnas en viss osäkerhet med anledning av att det inte kan säkerställas att kommunerna lämnar ut samtliga detaljplaner som efterfrågas vid telefonkontakt. Om detta
är aktuellt kan det påverka resultatet och ge ett missvisande resultat.
En ytterligare osäkerhet kan uppstå gällande urvalet av detaljplaner från Kalmar län,
de detaljplaner som saknas efter granskningen av Östergötlands län kompletteras
med detaljplaner från Kalmar län. Detta betyder att samtliga detaljplaner från Kalmar län inte utnyttjas utan enbart vissa kommuner tills att kvoten är uppfylld. Det
kan antas att med anledning av att detaljplanerna från Kalmar län endast används i
den utsträckning som förklaras ovan kan resultatet påverkas och verka missvisande.
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5.2.1.2 Rättsfallstudie
Urval

Rättsfallen från MÖD inhämtades från deras hemsida vilket var ett effektivt tillvägagångsätt som gav ett pålitligt underlag för den redogörelse som skett i resultatet menar författarna. Det insamlade materialet anses vara pålitligt och relevant på grund
av att det använda materialet faller inom ramarna för det som efterfrågats. Detta
kunde smidigt åstadkommas genom den sökfunktion som finns på webbläsaren. Det
var dock annorlunda i fallet med rättsinstansen MMD, inom den erhållna tidsramen
för studien skulle det inte varit möjligt att få ut relevanta rättsfall. Den kontakt som
gjordes med berörda parter i respektive domstolsenhet resulterade i ett svar om att
det inte är möjligt. Det nuvarande systemet som domstolarna använder fungerar
endast när ett specifikt rättsfall efterfrågas och inte vid bredare förfrågningar som
exempelvis strandskydd eller liknande.
5.2.2 Diskussion av resultatet
I detta kapitel kommer det resultat som framkommit av både detaljplane- och rättsfallstudien att diskuteras.
5.2.2.1 Studie av detaljplaner

Den frågeställning som besvaras i resultatkapitlet lyder, vilka skäl och motiv åberopar
kommuner med olika befolkningsförutsättningar när de ska upphäva strandskydd inom detaljplan?
5.2.2.2 Resultatet av detaljplanestudien

Den större delen av detaljplanestudien illustrerades i resultatet genom grafer, statistiken visar vilka särskilda skäl de olika kommunstorlekarna åberopar vid upphävande av strandskydd inom detaljplan. Statistiken i graferna visar att det mest förekommande skälet som kommunerna yrkar på oberoende av intervallfördelningarna
är skäl ett ”ianspråktagen mark”. Anmärkningsvärt är att små- och mellanstora kommuner använder skäl ett mer frekvent än stora kommuner. Detta med anledning av
att det kan uppfattas som att stora kommuner borde uppta och nyttja större markområden vilket i sin tur borde ge fler möjligheter till att åberopa att marken redan är
ianspråktaget. I skäl två ”avskiljande effekt från stranden” påträffades ett liknande utfall vad gäller förhållandena mellan små- och mellanstora kommuner i jämförelse
med stora kommuner. Det resonemang som tidigare tagits upp i skäl ett appliceras
även här eftersom stora kommuner borde ha fler områden som på grund av exploatering ger den avskiljande effekten som krävs i skäl två.
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Vidare kan det konstateras att skäl fem ”tillbringar gynnsamma effekter för allmänheten” används mer frekvent av stora kommuner än små- och mellanstora kommuner. Skäl fem möjliggör för exempelvis tätortsutveckling inom strandskyddat område. Det förväntades att små kommuner skulle ha mer behov av att använda det här
skälet. Detta med anledning av att en mindre kommun kan anses ha större behov av
att utveckla tätorten och med detta attrahera fler invånare till kommunen.
5.2.2.3 Kategorisering av ändamålen som åberopats i detaljplanerna

Resultatet av de ändamål som tillämpas som motiv för att kunna upphäva strandskydd inom detaljplan visar att motiven som kommunerna yrkar på för skäl sex inte
överensstämmer med det som framgår av teorin (se avsnitt 2.5.1.1). Naturvårdsverket & Boverket (2012) förklarar att skäl sex är väldigt sällsynt just på grund av att
det ställs höga krav för att kunna upphäva strandskydd i enlighet med skälet. Detta
påvisar att användningen av skäl sex inte är vanligt förekommande hos kommunerna.
Ur graferna kan det utläsas att skäl sex totalt använts i sju detaljplaner. De motiv
som framkommit för skäl sex är bostäder, verksamhetsområde, torg, idrottsanläggning, centrum och tekniska anläggningar. Om den informationen som redovisas i teorin (se avsnitt 2.5.1.1) om skäl sex ställs i proportion till de motiv som radats upp
ovan kan det antydas att dessa inte borde anses vara tillräckliga motiv för att kunna
åberopa det särskilda skälet sex.
5.2.2.4 Sammanfattning detaljplanestudien

Vid granskning av statistiken ur graferna konstateras det att i de flesta detaljplaner
används mer än ett skäl för att upphäva strandskydd. Därefter kan det även utläsas ur
kategoriseringen av motiven att det är fler använda motiv än vad det är använda skäl
i graferna med statistiken. Detta betyder att i flera detaljplaner tillämpas flera motiv
för att upphäva ett skäl.
5.2.3 Diskussion av rättsfallsstudie
I detta kapitel diskuteras och analyseras resultatet av rättsfallsstudien. Den frågeställning som besvaras i resultatkapitlet lyder, vad är enligt domstolarna juridiskt hållbara
skäl vid överklagande av detaljplan där strandskydd blivit upphävd?
Ur rättsfallsstudien kan det utläsas en del anmärkningsvärda element. Det har exempelvis kunnat utläsas ur grafen att det är endast fyra skäl av de totalt 19 prövade skälen som är giltiga ur rättsväsendets synvinkel. Det innebär att de resterande 15 skälen är ogiltigförklarade av domstolen. Det kan tilläggas att endast ett av de 19 skäl
som studien består av prövas i MMD och resterande skäl i MÖD.
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Det kan utläsas ur grafen att det tredje och fjärde skälet ogiltigförklaras av domstolarna vid samtliga rättsprövningar. Presentationen av skäl fem i grafen kan antydas
vara anmärkningsvärd eftersom att av samtliga rättsprövningar är det endast ett fall
av totalt sex som giltigförklaras. Resultatet av de rättsfall som studeras är att inga
prövningar sker vad gäller det särskilda skälet sex. Med anledning av det som
nämnts hittills finns det starka anledningar till att pröva fler detaljplaner som innehåller dessa skäl, detta efter att ha analyserat rättsfallsstudien.
5.2.4 Diskussion av jämförelseanalys
Resultatet av detaljplanestudien saknar i vissa fall detaljerade uppgifter om bakgrunden till motiven vid upphävande av strandskydd i detaljplan. Denna information är
nödvändig och i det fall tillräckliga underlag tillhandahålls blir utfallet en mer fördjupande jämförelseanalys mellan detaljplane- och rättsfallsstudien.
Det är anmärkningsvärt att jämförelseanalysen gällande det särskilda skälet ett ”ianspråktagen mark” inte gett några direkta kopplingar mellan studierna. Detta eftersom att detaljplanestudien inte har lyckats presentera tillräckliga underlag för att
ge en tydlig bild i hur området i fråga ser ut utifrån de motiv som används. Exempelvis hur stor del av fastigheten täcks upp av bostäder för att ge ett intryck som visar hur området i fråga är ianspråktaget. Det nämns i flertal domar att i de fall det
ska åberopas att ”planområdet redan är i ianspråktaget” som skäl för upphävande av
strandskydd ska ianspråktagandet gälla planområdet i helhet.
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6 Slutsatser
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån de resultat som framkommit genom att besvara på frågeställningarna. Därefter kommer förslag till vidare forskning
redogöras.
Studien visar på att det finns skillnader mellan kommuner med olika befolkningsförutsättningar vid åberopande av de sex särskilda skälen i 7 kap. 18c § MB och dess
motiv vid upphävande av strandskydd inom detaljplan.
Det har konstaterats att vid användningen av väg som motiv för åberopande av skäl
två har fler kommuner upphävt strandskydd på mildare grunder än vad som framkommit av rättsfallstudien. Om dessa detaljplaner skulle ha prövats i domstol hade
de sannolikt inte blivit antagna.
Kommunerna bör frambringa sådant material som ger tydlighet och tillräcklighet,
det vill säga upprätta en bredare utredning som uppfyller kriterierna som lagstiftningen efterfrågar. Detta för att minska risken att en detaljplan överklagas men
också att det finns underlag nog som styrker att beslutet är i enlighet med lagen vid
en eventuell överklagan.
De rättsfall som studerats i studien tyder på att Länsstyrelsen inte fullgör de åtaganden som åligger dem. Dock har studien avgränsats till två län vilket innebär att en
generell bedömning om Länsstyrelsens åtaganden inte går att göra. Därmed bör
Länsstyrelsen göra en mer noggrann bevakning angående kommunernas upphävande
av strandskydd inom detaljplan.
Det kan konstateras av denna studie att det förekommer en otydlighet kring hur
strandskyddslagstiftningen ska hanteras vad gäller 7 kap. 18c § MB. Detta har alltså
gett kommunerna i stort sett carte blanche att tyda lagstiftningen för att besluta om
ett upphävande av strandskydd inom detaljplan.
Studien har visat att en stor majoritet av de särskilda skäl som prövats av domstolarna har avslagits. Det har framgått av jämförelseanalysen att en stor majoritet av
detaljplanerna har antagits på felaktiga grunder. Trots detta har detaljplanerna undgått en mer grundlig prövning. Med detta sagt har denna studie fastställt att fler detaljplaner behöver prövas i domstol för att uppfylla strandskyddslagstiftningens syfte
och definition.
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6.1

Vidare forskning

I denna studie har fokus varit på att studera hur domstolarna hanterar de detaljplaner
som överklagats på grund av strandskyddsfrågan. Detta för att sedan få en tydlig bild
på hur strandskyddslagstiftningen ska hanteras vid upphävande av strandskydd inom
detaljplan.
Ett förslag till en framtida studie är att studera, hur länsstyrelsen hanterar strandskyddslagstiftningen och hur de bedömer när detaljplaner överklagats till myndigheten? Därefter kan en jämförelse utföras i proportion till rättsfallsstudien i denna
studie för att se ifall det råder skillnader i bedömningarna av strandskyddslagstiftningen.
Ett annat förslag är att komplettera denna studie med fler län för att se hur skillnaderna ser ut och om resultatet av en sådan studie skiljer sig från denna studie.
En liknande studie som denna men där LIS-områden ligger i fokus. Hanterar olika
kommuner LIS-områden annorlunda? Detta eftersom att denna studie bortsett från
LIS-områden.
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7 Etiska ställningstaganden
Författarna har tagit ställning till hur denna studie berör de etiska- och hållbarhetsaspekten. All data som har samlats in är offentliga handlingar trots detta har författarna valt att inte nämna namn på sakägare ur ett etiskt perspektiv.
Miljöbalkens mål och främst syftet med de lagar som berör strandskyddet är till för
att bidra till en mer hållbar utveckling, detta framgår av 1 kap. 1 § och 7 kap. 13 §
MB (SFS 1998:808). Denna studie berör tre av FN:s hållbarhetsmål nummer 11
hållbara städer och samhällen, mål nummer 14 hav och marina resurser och mål
nummer 15 ekosystem och biologisk mångfald (United Nations, 2015). Nämnda
hållbarhetsmål anser författarna eftersträvas både inom detaljplan och strandskydds
frågor.
Syftet med studien är att ge en vägledning i hur strandskyddslagstiftningen ska tolkas. Det skulle ge en ökad förståelse kring hanteringen vid upphävande av strandskydd i detaljplan. Vilket skulle medföra att syftet med lagstiftningen uppnås, som är
att bidra till en mer hållbar utveckling.
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Bilaga A

Tabell 1: Detaljplaner för stora kommuner
Stora kommuner
Län:
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland

Kommun:
Dnr/Aktnr:
Linköping
SBN 2016-477
Linköping
SBN 2011-802
Linköping
SBN 2011-107
Linköping
SBN 11-75
Linköping
SBN 2011-556
Linköping
SBN 2011.157
Linköping
SBN 2011.282
Linköping
SBN 2011-811
Linköping
SBN 2013-416
Linköping
SBN 2011-74
Norrköping SPN 2015/0365 214
Norrköping SPN 2015/0167 214
Norrköping SPN- 391/ 2008 214
Norrköping SPN 2011/0206 214
Norrköping SPN 2014/0339 214
Norrköping SPN 2014/0287 214
Norrköping SPN 2011/0040 214
Norrköping SPN 2014/0031 214
Norrköping SPN 2013/0276 214
Norrköping SPN 2010/0017 214

A1

Bilaga B

Tabell 2: Detaljplaner för mellanstora kommuner
Mellanstora kommuner
Län:
Kommun:
Östergötland
Motala
Östergötland
Motala
Östergötland
Motala
Östergötland
Motala
Östergötland
Motala
Östergötland
Motala
Östergötland
Motala
Östergötland
Motala
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Västervik
Kalmar
Västervik
Kalmar
Västervik
Kalmar
Västervik
Kalmar
Västervik
Kalmar
Västervik

B1

Dnr/Aktnr:
0583K-P622
0583K-P620
0583K-P651
0583K-P669
0583K-P629
0583K-P661
0583K-P640
0583K-P619
0880K-P13/23
0880K-P14/08
0880K-P17/04
0880K-P12/21
0880K-P11/08
0880K-P16/13
0883-P739
0883-P2018/9
0883-P753K
0883-P759
0883-P758
0883-P708

Bilaga C

Tabell 3: Detaljplaner för små kommuner
Små kommuner
Län:
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Östergötland
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar

Kommun:
Kinda
Kinda
Söderköping
Söderköping
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Valdemarsvik
Valdemarsvik
Valdemarsvik
Åtvidaberg
Ödeshög
Mönsterås
Mönsterås
Mönsterås
Mönsterås
Mönsterås
Mönsterås
Torsås
Torsås

C1

Dnr/Aktnr:
0513-P2017/3
0513-P15/9
BMN 2010-257
2011-440
SBN-2017-925
2004/0001
0563-P2017/3
0563-P 2017/5
0563-P16/3
0563 P14-103
2016-00137
0509-P12/1
Dnr: 2016/443
Dnr:2017/88
Dnr: 2012/358
Dnr: 2013/291
Dnr: 2015/108
Dnr 2017/372
2008/0187
2012/0

