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 I 

Sammanfattning 

 

Det har under senare år blivit mer och mer populärt att bosätta sig i närheten av vatten. 

Från mitten av 1990-talet och fram till 2005 ökade Sveriges befolkning med 170 000 

invånare och av dessa var det motsvarande 97 % som bosatte sig i kustområden, det vill 

säga det område som ligger vid strandkanten och 5 km inåt land. Detta ökar belastningen 

på strandnära områden, men strandskyddet ger Sverige goda förutsättningar för att vara 

förberedda för detta. Lagar om strandskydd har funnits sedan 1940-talet och dess syfte är 

att säkerställa människors möjlighet att utnyttja allemansrätten, att skydda miljöerna i 

strandnära områden samt att skydda växter och djur i områdena. Naturvårdsverket 

konstaterade i början på 2000-talet brister i lagstiftningen. Bland annat tolkades lagen 

olika i olika kommuner samtidigt som gav lagen kommunerna otydliga riktlinjer att följa. 

Sedan den 1 juli 2009 finns en ny strandskyddslag som ger klarare riktlinjer än den gamla 

lagen. Det är därmed intressant att se hur kommunerna tror att deras samhällsplanering 

kommer att påverkas av den nya lagstiftningen. I detta arbete görs en jämförelse av hur 

nya strandskyddslagen påverkar arbetet i åtta kommuner i Värmlands län och Gävleborgs 

län. En enkät, bestående av en del med frågor kring den gamla lagstiftningen och en del 

med frågor kring den nya lagstiftningen, skickades till kommunerna. Resultatet från 

enkäten visar att kommunerna generellt sett är positiva till den nya lagen vilket mycket 

beror på att beslut kring strandskyddet framöver kommer att bli mer lokalt förankrade än 

tidigare. Kommunerna tror att antalet dispenser från gällande strandskydd inte kommer 

att ändras på grund av den nya lagstiftningen, men att de beslut som tas blir bättre 

förankrade än tidigare. En slutsats som kan dras från enkätundersökningens resultat är att 

kommunerna är olika väl insatta i den nya lagstiftningen, och att det finns en viss oro att 

den nya lagstiftningen kommer att innebära ett ökat arbete för kommunerna. En stor 

skillnad som enkätens resultat visar på är att Värmlandskommunerna är mer villiga att 

bebygga tidigare strandskyddade områden än vad de är i Gävleborgskommuner. 

Kommunerna i Värmland har många små samhällen dit de gärna vill locka nya 

innevånare, och det finns många attraktiva områden med närhet till vatten.  

 

Nyckelord: strandskydd, Proposition 2008/09:119, Miljöbalken, Gävleborgs län, 

Värmlands län   
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Abstract 

 

During the last decades it has become more and more popular to live close to water. 

Between 1995 and 2005, the Swedish population has grown with 170 000 people and of 

this 97 % was locating in the coastal areas. This has raised the pressure on coastal areas, 

but Sweden has the possibility to be well prepared for this thanks to the existing shore 

protection law. Laws about shore protection have been used since the 1940s and they 

were created to secure peoples possibility to use the right to costal areas to protect the 

environment in costal areas and for protection of the wildlife in these areas.  The Swedish 

Environmental Protection Agency found in the beginning of the 21
st
 century that there 

were gaps in the shore protection act and the law did not give the municipalities enough 

guidelines to follow. Since the 1
st
 of July 2009 there has been a change of the law of 

shore protection that is better defined than the legislation has been up to now. It also 

gives the municipalities better guidelines to follow when making decisions about shore 

protection. It is therefore interesting to see how the municipalities think that the 

community planning will be affected because of the new improved legislation. In this 

project, comparisons between eight different municipalities in the counties of Värmland 

and Gävleborg were made. A questionnaire, containing one part with questions about the 

legislation up to July 1
st
 2009 and one part with questions about legislation from July 

2009, was sent to the municipalities. The result from the questionnaire showed that the 

municipalities are generally positive to the new legislation. Mainly because decisions 

about shore protection will be more locally connected, which means each community 

have the right to make their own decisions concerning shore protection. The 

municipalities think that the numbers of exemptions will be the same even with the new 

legislation, but they will be better established than before. One conclusion that can be 

drawn from the questionnaires results is that the municipalities have different amounts of 

knowledge about the new legislation, and that there is a certain concern that the new 

legislation will give more work for the municipalities. One big difference that the results 

of the questionnaires show is that the municipalities in Värmland are more willing to 

build in earlier protected areas than are the municipalities in Gävleborg. This is because 

Värmland have several communities that are small and they want to bring new people 

into the communities in an aim to have business growing. 

 

Keywords: Shore protection, Statement 2008/09:119, Environmental code, County of 

Gävleborg, County of Värmland  
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1  Inledning  

Det är populärt att bo med närhet till vatten och människor lockas av tillgången till havs- 

eller sjöutsikt. Känt är att bosätta sig nära vatten betyder att närheten till naturen blir 

tydlig, och att det upplevs som lugnt och avstressande. Mellan åren 1996 till 2005 ökade 

befolkningen i Sverige med nästan 170 000 människor och motsvarande ungefär 97 % av 

dessa bosatte sig i kustområden, dvs. från kustlinjen och ca 5 kilometer inåt landet 

(Boverket, 2006). I vissa kommuner, till exempel Karlstad har de även byggt upp 

bostadsområden längs Klarälven, som flyter genom centrala staden. 

 

Att bostadsområden byggs i närheten av vatten kan dock innebära vissa risker. Under 

detta århundrade kan temperaturen komma att stiga med mellan 1,5° - 6°C och 

havsvattennivån höjas med mellan 1 decimeter och 1 meter (Stallworthy, 2006). Det är 

viktigt att miljömedvetenheten finns med när det planeras för exploatering av nya 

områden enligt Tang (2008) som hänvisar till en rapport från National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA). Denna rapport visar att det vid samhällsplanering 

måste ses över vilka eventuella effekter förändringar i framtida klimat kommer att ge 

(Tang, 2008). Tack vare lagen om strandskyddet (Miljödepartementet, 2009) är Sverige 

väl förberett för klimatets eventuella påverkan på de strandnära miljöerna. Kanske bättre 

förberedda än många andra länder (Alarik et al., 2008).  

 

Enligt Miljöbalken gäller strandskyddet 100 meter från strandlinjen, både in mot land och 

ut i vattnet (Miljödepartementet, 1999) men detta avstånd kan utökas till 300 meter om 

ansvariga myndigheter anser att detta är lämpligt. Inom strandskyddat område får inget 

byggas eller göras som på något vis kan skada miljön (Miljödepartementet, 1999). Det 

finns dock vissa problem med strandskyddslagen (Miljödepartementet, 2009). Lagen är i 

vissa delar otydligt skriven vilket medför att den blir svårtolkad samtidigt som riktlinjerna 

för lagens användning inte är så tydliga att de inte kan misstolkas. Detta kan medföra att 

ett och samma ärende kan bedömas olika beroende på hur de som beslutar tolkar lagen.  

Tolkningen av lagen skiljer sig åt mellan olika kommuner, vilket medför att ett 

dispensbeslut kan skilja mellan olika kommuner trots att skälet för dispensansökan är den 

samma (Miljödepartementet, 2009). Det finns även risk att strandskyddet tolkas väldigt 

fritt i en kommun vilket kan leda till att vissa personer gynnas. Ett exempe l på detta som 

även fått stor uppmärksamhet i media är ett beslut på Gotland som framkom under 

sommaren 2009 (Karlsson, 2009). I detta fall gav Gotlands läns landshövding dispens 
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från strandskyddet, med motivering att personen är en framstående person på Gotland 

(Karlsson, 2009).  

 

En ytterligare svårighet med hittillsvarande strandskydd är att strandskyddet regleras på 

samma sätt över hela Sverige trots att det är tydligt att olika strandområden kan kräva 

olika skydd på grund av olika förhållanden såsom befolkningstäthet och miljöns karaktär 

(Miljödepartementet, 2009). Möjligheten till lokala beslut för att kringgå gällande 

strandskydd kan, menar Miljödepartementet (2009), ge problem på sikt genom att 

strandskyddet urholkas genom att varje enskild kommun eller myndighet gör sin egen 

tolkning av strandskyddet. Det är viktigt att kommunerna får tydliga riktlinjer att följa 

och att dessa är så tydliga att de blir långsiktigt hållbara för att undvika framtida 

miljöproblem med stora kostnader för privatpersoner, kommuner och försäkringsbolag 

som följd (Miljödepartementet, 2009). Många av de nämnda problemen i gällande 

strandskyddslagar kommer att åtgärdas i den nya strandskyddslagen som gäller från den 1 

juli 2009. Den nya lagen är tänkt att vara tydligare och områden för landskapsutveckling i 

strandnära lägen ska i framtiden redovisas i översiktsplanerna. Detta för att möjliggöra 

regional och lokal utveckling, det vill säga möjliggöra nya arbetstillfällen och utökad 

service i områden som annars på sikt skulle bli öde. Därför kommer en del i detta arbete 

är att undersöka om kommunerna anser att det blivit eller kommer att bli förbättringar i 

detta avseende.  

 

1.1 Strandskyddslagen 

På 1940-talet infördes i Sverige lagar som reglerade byggandet i strandnära områden 

(Miljödepartementet, 2009). Dessa lagar ingick i de så kallade byggnadslagarna, och de 

innebar att länsstyrelsen kunde förbjuda bebyggelse om de ansåg att ett område skulle 

bevaras (Miljödepartementet, 2009). Dessa lagar tillkom främst för att säkerställa att 

allemansrätten ska kunna gälla i strandnära områden och för att skydda miljöerna i 

strandnära områden som fanns där. 

 

Lagarna från 1940-talet följdes av en provisorisk strandlag 1950 som i sin tur följdes av 

strandlagen från 1952 (Miljödepartementet, 2009). 1952 års lag stod sig fram till mitten 

på 1960-talet då den blev ersatt av Naturvårdslagen 1964. Naturvårdslagen sade att 

länsstyrelsen styrde vilka områden som skulle omfattas av strandskyddet samt att dess 

lagar skulle säkerställa att tillgängligheten till stränderna inte försvann i Sverige 

(Miljödepartementet, 2009). Samtidigt skulle alla människor ges möjlighet till ett rikt 
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friluftsliv i vattennära miljöer. Det konstaterades 1975 att lagarna inte var tillräckliga för 

att kunna stå emot byggboomen som skedde under 1960-talet och 1970-talet och lagarna 

skärptes 1975 (Miljödepartementet, 2009). 1994 ändrades strandskyddslagarna så att de 

innefattade även skydd av växt- och djurlivet i strandnära områden (Miljödepartementet, 

2009).  

 

Naturvårdverket pekade 2002 på de brister i dåvarande strandskyddslag som nämnts i 

inledningen. Naturvårdsverkets rapport medförde att en arbetsgrupp inom 

miljödepartementet tillsattes för att ta fram förslag till ändringar i Strandskydds lagen 

(Miljödepartementet, 2005) och den 1 juli 2009 togs den nya lagen i bruk (Boverket, 

2009).  

 

 

1.2 Miljöbalken (1998:808)   

Den gällande lagstiftningen kring strandskydd finns i Miljöbalkens 7:e kapitel 13- 18 §. 

 

Den 13 § i Miljöbalkens 7 kap. säger att strandskyddet råder intill hav, sjöar och vid 

vattendrag och att dess syfte är att allmänhetens möjlighet till friluftsliv säkras. 

Människorna ska ha möjlighet att röra sig fritt intill strandområden, djur och växter ska 

även i framtiden kunna leva vid vattenområdena (Naturvårdsverket, 2002). Det är viktigt 

att kommunerna säkerställer att område närmast vattenlinjen görs tillgängligt för 

allmänheten. 

 

Miljöbalken beskriver inom vilka områden strandskyddet gäller. Enligt den 14 § i 

Miljöbalkens 7 kap. är det områden som ligger 100 meter eller mindre från en strandlinje 

som ligger inom strandskydd. Området utvidgas till 300 meter om regeringen eller 

ansvarig myndighet anser att det är nödvändigt för att bevara strandskyddets syfte 

(Naturvårdsverket, 2002). Det utvidgade strandskyddet gäller främst områden med stor 

befolkning och tät bebyggelse. 

 

Inom de ovan nämnda gränserna får byggnader inte byggas och befintliga byggnader får 

inte ändras så att de får ett annat ändamål enligt 16 § i Miljöbalkens 7 kap. Ett garage kan 

till exempel inte byggas om till ett bostadshus. Det går inte heller att bygga så att 

allmänhetens tillgång till stränderna hindras eller att villkoren där försämras för växter 

och djur (Naturvårdsverket, 2002). Det finns dock vissa undantag enligt Miljöbalkens 17 
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§ i 7 kap. när till exempel byggnader som används inom skogsbruk, fiske och jordbruk får 

byggas. Samt att verksamheter som har godkänts av regeringen, exempelvis vägar och 

järnvägar, får finnas inom strandskyddat område (Naturvårdsverket, 2002). 

 

I den 18 § i Miljöbalkens 7 kap. finns bestämmelser angående dispenser. Enligt 

paragrafen får länsstyrelsen ge dispenser från gällande lagar om det finns särskilda skäl 

till att få bygga. Länsstyrelsen bestämmer hur mycket av marken inom området som får 

användas till ändamålet som dispensen gäller. Har en dispens godkänts måste den 

avsedda åtgärden påbörjas inom två år annars upphör dispensen att gälla. Dispensen 

upphör även att gälla efter fem år från den vann laga kraft, om den avsedda åtgärden inte 

avslutats inom denna tid (Naturvårdsverket, 2002).  

 

1.3 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden (Prop. 

2008/09:119)  

I det nya lagförslaget, som trädde i kraft 2009-07-01, ändrades delar i Miljöbalkens 7 kap. 

för att förtydliga strandskyddet och för att förenkla tolkningen av det. 

 

Liksom tidigare gäller strandskyddet vid hav, sjö och vattendrag och dess syfte är att 

tillgängligheten till stränderna säkras och att djur och växters livsmiljö bevaras, men med 

tillägget att det ska gälla i ett långsiktigt perspektiv (Miljödepartementet, 2009). 

 

Nya strandskyddslagens 14 § anger i stor utsträckning samma bestämmelser som tidigare, 

med tilläget att länsstyrelsen besluter om strandskyddet ska utvidgas i enskilda fall 

(Miljödepartementet, 2009). Fortfarande gäller att strandskyddet gäller 100 meter från 

strandkanten och att detta kan utökas till 300 meter om det anses nödvändigt  

(Miljödepartementet, 2009). 

 

 15 § i den gamla lagen, som sa att regeringen eller ansvarig myndighet kan upphäva 

strandskyddet om det inte tillgodoses i ett strandområde, upphör att gälla 

(Miljödepartementet, 2009). Den 15 § i det nya förslaget säger att nya byggnader inte får 

byggas inom strandskyddsområdet och allmänheten får inte hindras att använda ett 

område på grund av att byggnader där får en annan användning än tidigare 

(Miljödepartementet, 2009).  
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Den största skillnaden i det nya lagförslaget jämfört med den gamla lagen är den 18 §, 

som säger att länsstyrelsen får ge dispenser om det gäller byggande av 

försvarsanläggningar, allmän väg eller om det finns andra särskilda skäl för en dispens 

(Miljödepartementet, 2009). I denna paragraf sägs bland annat att åtgärder måste påbörjas 

inom två år annars gäller inte dispensen efter de åren. I den 18 § står det att länsstyrelsen 

får upphäva strandskyddet i ett område för att skydda miljön. Detta kan de göra utan 

införandet av lagar eller att området måste ingå i den aktuella kommunens detaljplan 

(Miljödepartementet, 2009). 

 

Dispenser får ges från bestämmelserna i 15 § om det finns särskilda skäl. Detta anges i 18 

b § i det nya lagförslaget (Miljödepartementet, 2009). Särskilda skäl kan enligt den 18 c § 

vara att området redan tagits i anspråk, anläggningen måste ligga intill vatten för att 

medföra sitt syfte eller att en verksamhet ska bygga ut och det inte kan göras utanför 

området (Miljödepartementet, 2009). En åtgärd eller byggnad som medför en ökad 

utveckling i landsbygden anses också som ett särskilt skäl enligt 18 d § i det nya 

lagförslaget (Miljödepartementet, 2009). 

 

I 18 e § beskrivs ”område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen” 

(Miljödepartementet, 2009, sid. 10), det vill säga landsbygdsområden nära vatten vilka 

kommunen ser som viktiga att bebygga för att därmed öka service och jobbtillfällen i 

kommunen. I 18 f § anges att områden som ger allmänheten tillgång till stränderna och 

skyddar växter och djur inte får ingå i beslut om dispenser från strandskydd och i sista 

paragrafen, 18g § anges att ett strandskydd åter tas i anspråk om en detaljplan upphör för 

ett område (Miljödepartementet, 2009).  

 

Den nya lagen innebär framförallt att kommunerna och länsstyrelsen får större inflytande 

i strandskyddsfrågor och frågan om strandskydd lyfts in i Plan- och Bygglagen (Boverket, 

2009). Besluten blir mer regionalt förankrade jämfört med tidigare eftersom regeringen 

hade stort inflytande på de beslut kring strandskyddsfrågor som togs 

(Miljödepartementet, 2009). Kommunerna ska i sina översiktplaner ange områden för 

landskapsutveckling i strandnära lägen och en kommun kan själv upphäva strandskyddet i 

detaljplanerna. Samtidigt ska kommunen i samtliga beslut om dispenser säkerställa att 

allmänheten har fri passage längs med stränderna (Miljödepartementet, 2009). 
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1.4 Tidigare studier över strandskyddslagstiftningen 

Enligt lag finns, som nämnts ovan, alltid möjlighet att ansöka om dispens från gällande 

strandskydd. Hanteringen av dispenser från strandskyddet skiljer mellan olika kommuner 

och studier har tidigare gjorts av hur dessa skillnader ser ut.  Det finns bland annat 

beskrivet i två tidigare examensuppsatser som skrivits av Jonsson och Östman (2007) 

samt av Pettersson (2006). Jonsson och Östman gjorde sin studie i Gävleborgs län och 

visade att antalet dispenser som avslagits var lågt i förhållande till hur många ansökningar 

om dispens som behandlats (Jonsson och Östman, 2007). Pettersson (2006) gjorde sin 

studie i Uppsala län och hon kunde se ett liknande mönster kring dispenser, det vill säga 

att majoriteten av de ansökningar om dispens som kom in godkänts. 

 

Jonsson och Östman (2007) konstaterade i sitt arbete att kustkommunerna hanterar en 

större mängd dispensärenden än vad inlandskommunerna gör. Det anser de måste 

innebära att kustkommunerna bör ha en större erfarenhet att hantera 

strandskyddsdispenser än vad övriga kommuner har, men trots detta så hittade de inte 

några skillnader i hur kommunerna bedömde inkommande dispenser (Jonsson och 

Östman, 2007). Pettersson (2006) menar att lagstiftningen, strandskyddet fram till och 

med 1 juli 2009, bör förbättras genom att definitioner i lagen förtydligas för att undvika 

att lagen tolkas på olika sätt när det gäller krav för dispenser. Som exempel har hon 

dispensansökan om ersättningsbyggnad. Ska ersättningsbyggnaden vara lika stor eller går 

det att bygga något som är mycket större (Pettersson, 2006, sid 55)?  

 

Sverige har ett unikt strandskydd kopplat mot en allemansrätt. I många andra länder 

regleras också byggandet i strandområden genom lagar och bestämmelser och även i 

dessa länder ser de ett ökat byggande längs kusterna och ett stort krav från människor att 

kunna tillbringa sin fritid vid vattnet.  Till exempel Turkiet har mer än 800 mil stränder 

(Özhan, 2006), och här upprättades i början av 1990-talet lagar som säger att inget får 

byggas inom 50 meter från strandlinjen och därefter upp till 100 meter från strandlinjen 

får endast vägar eller vissa rekreationsfaciliteter tillgängliga för allmänheten byggas 

(Özhan, 2006). I Danmark finns en förbudszon för bebyggelse inom 300 meter längs de 

flesta kusterna undantaget i sommarhusområden där gränsen är 100 meter (Anker et al., 

2004). Detta kan bero på att sommarbostäder inte behöver skyddas på samma sätt som 

året runt bostäder. I Nya Zeeland sammanställer de regionala myndigheterna planer för 

kusternas sjöområden (Rosier och Hastie, 1996).  Detta för att hjälpa regeringen att uppnå 

regeringens mål om att bevara naturresurserna (Rosier och Hastie, 1996). 
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Som nämnts ovan ingår skydd av djur och växtlivet i gällande strandskyddslagar 

(Miljödepartementet, 2009), samtidigt som bebyggelsen tenderar att öka längs med 

stränderna. En studie från Norge visar att en del personer tycker att det är en stor 

överexploatering av naturresurserna (Buanes et al., 2004), och samtidigt pekar Rubino 

och Hess (2003) på att forskare och samhällsplanerare försöker att förhindra, mildra och 

vända åsikten om att djur och natur påverkas negativt vid exploateringen av 

strandområden. Men ökad strandnära bebyggelse kommer till slut att innebära problem 

för miljön (Buanes et al., 2004).  Enligt Livingston et al. (2003) är det viktigt att skapa 

miljöer där bebyggelse och naturliv kan samsas och de visar på exempel från Tucson 

Arizona i USA, där de i bebyggda områden skapar miljöer för att bevara befintligt djur- 

och växtliv.  Strandskyddet ökar möjligheterna för hotade växter och djur att överleva 

(Alarik et al. , 2008) och en studie från Japan visar att områden som har fått behålla sitt 

ursprungliga landskap har en större mångfald av växter och djur än områden som har 

blivit påverkade under årens lopp (Nakamura och Short, 2001). För att skydda naturlivet i 

strandområden kan man som i Egypten bygga vågbrytare (Frihy, 2001). Ett alternativ till 

vågbrytarna kan vara att plantera mangroveträd längs stränderna, vilket har gjorts i 

Australien för att skydda stränderna från flodvågor vid cykloner (Williams et al., 2006).   

 

1.5 Syftet med rapporten  

Syftet med denna rapport är att visa hur samhällsplaneringen i några svenska kommuner 

påverkas av den nya strandskyddslagen som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2009 

(Miljödepartementet, 2009). En jämförelse görs mellan storstads- respektive 

glesbygdskommuner. Det är ofta mycket människor som väljer att flytta till 

storstadskommuner, då nya områden nära vatten kan vara lockande att flytta till. 

Glesbygdskommuner brukar inte ha samma inflyttningsintensitet som storstäder och de 

vill därför locka nya människor, och nya områden nära vatten kan vara ett sätt att locka 

nya invånare. Storstadskommuner representeras här av Karlstad och Gävle medan Arvika, 

Torsby, Eda, Sandviken, Söderhamn och Ockelbo representerar de glesbygdkommuner 

som studeras. Anledningen till att dessa kommuner valdes var deras respektive storlek. 

Karlstad och Gävle har ungefär lika många invånare och de ligger båda i närheten av 

stora vattenområden, Vänern respektive Bottenhavet. Arvika och Sandviken har ungefär 

lika många invånare och de ligger båda invid mindre insjöar, Glafsfjorden respektive 

Storsjön. Eda och Ockelbo kommuner är ganska jämnstora när det gäller invånarantal 

medan Torsby och Söderhamn tillhör de större kommunerna i respektive län. Tack vare 
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detta kan kommunernas syn på strandskydd jämföras för att undersöka om svaren 

påverkas av var i landet kommunen ligger och hur deras kustlinjer ser ut.    

 

En jämförelse görs också mellan hur den nya strandskyddslagen påverkar 

samhällsplaneringen i Värmlands respektive Gävleborgs län.  

 

Framtida klimatförändringar och dess påverkan på strandområden gör det viktigt att 

Sveriges kommuner är väl förberedda för dessa. Samtidigt ser förutsättningarna för 

strandskydd olika ut i olika kommunerna. Frågeställningen är  

 Hur kommer kommunernas planeringsarbete att påverkas av den nya lagen? 

 Kommer möjligheten till ett differentierat strandskydd i kommunen att innebära att  

strandskyddet upprätthålls i kommunens strandmiljöer, kommer det att förbättras 

eller försämras?  

 Kommer områden som tidigare var strandskyddade att i större utsträckning än idag 

bebyggas?   

 

1.6 Avgränsning 

Strandskyddslagen beskriver strandskyddets reglering på olika administrativa nivåer. I 

detta arbete ligger fokus på hur strandskyddet behandlas i olika kommuner, det vill säga 

på lokal nivå. Eftersom det enligt det nya lagförslaget kommer att vara kommunerna som 

har ett större ansvar än tidigare vid beslut om strandskyddade områden och vid önskemål 

om dispenser från gällande strandskyddet (Miljödepartementet, 2009).  

 

I detta arbete har studierna begränsats till åtta kommuner i två län. De län som har valts ut 

är Värmland och Gävleborg och det är fyra kommuner i varje län som undersöks. I dessa 

län ingår både storstadskommuner och glesbygdskommuner, vilket ger en representativ 

variation i storlek och läge i landet. Alla kommunerna som deltar i studien har områden 

som har närhet till vatten eller större vattenområden. Detta innebär att de behandlar 

många strandskyddsärenden. 

 

Klimatfrågor, säkerställande av allemansrätten samt skydd av naturen är viktiga argument 

för behovet av en lag kring strandskyddet, men detta ingår inte i denna studie.  
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2 Strandförutsättningar i studerade kommuner 

I detta arbete studeras åtta kommuner i Värmlands och i Gävleborgs län (Figur 1), fyra 

kommuner i respektive län. I Värmland studerades Karlstad, Arvika, Eda och Torsby 

kommuner och i Gävleborg studerades Gävle, Sandviken, Ockelbo samt Söderhamns 

kommuner.  

 

 
 

Figur 1: Översiktskarta över Gävleborgs län och Värmlands län med utvalda kommuner 

markerade (bearbetade länskartor från Regionfakta.com) 

 

 

2.1 Karlstad 

Karlstad är en kommun i Värmlands län och ligger vid Vänerns norra del där Vänern och 

Klarälven möts (Karlstads kommun, 2009a). I december 2008 bodde det nästan 84 000 

personer i kommunen, efter en ökning på ungefär 3 700 personer från år 2000 med den 

främsta ökningen under 2006 och 2007, vilket bland annat berodde på stor inflyttning 

(Statistiska Centralbyrån, 2009). Ökat antal innevånare innebär idag ett planerat behov på 

ca 500 bostäder årligen, vilket det pekas på i kommunens detaljplan och nya 

exploateringsområden behövs (Karlstads kommun, 2006c). 

 

Karlstads kommun är en kommun som vill växa och de har satt upp vissa mål (Karlstads 

kommun, 2009b). Karlstad 100 000 är en övergripande vision för Karlstads utveckling 

som innebär en planering för 100 000 invånare i staden (Karlstads kommun, 2009b). 

Större ekonomiskt underlag, men också en önskan att finnas med i gruppen av städer med 
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mer än 100 000 innevånare och därmed finnas med i olika jämförelser mellan landets 

stora kommuner (Karlstads kommun, 2009b).  

 

 

I området Västkust i Karlstad skapas, enligt kommunen själv, attraktiva vattennära 

boendemiljöer i Karlstad och här får många boende direkt kontakt med vatten (Karlstads 

kommun, 2006c). Kommunen tycker därmed att detta är ett bra område för vidare 

utveckling i Karlstad. Järpetan är ett annat område inom Karlstad, med sluttningar ner 

mot Klarälven, där trycket är hårt att få bygga (Karlstads kommun, 2006c). Samma gäller 

vid sjön Alstern och områdena Edsgatan, Steffansminne och Långenäs som kommunen 

ser som attraktiva för boende (Karlstads kommun, 2006c).     

 

I Karlstads kommun gäller ett utökat strandskydd på 300 meter längst med Vänerns 

kuststräcka (Karlstads kommun, 2006c).  Kommunen vill där säkerställa tillgängligheten 

till strandområdena för allmänheten. I de delar som Klarälven rinner igenom finns det ett 

generellt strandskydd på 100 meter (Karlstads kommun, 2006b). I den norra delen av 

Karlstad finns ett strandskydd på 100 meter vid sjön Alstern (Karlstads kommun, 2006a). 

Dessa avstånd är satta för att skydda stränderna och för att det kan skifta i vattennivå vid 

Vänern. Vatten tappas ur från mindre sjöar som sedan förs ner till Vänernområdet. 

 

2.2 Arvika 

Arvika är en kommun i Värmlands län och är beläget i de västra delarna av Värmland ca 

4 mil ifrån den norska gränsen och cirka 10 mil nordväst om Karlstad. Arvika ligger även 

intill sjön Glafsfjorden. I Arvika bodde det i december 2008 ungefär 26 200 personer i 

kommunen. Mellan åren 2000 och 2008 minskade antalet invånare med ca 200 personer 

där de stora utflyttningarna skedde under åren 2000, 2006 och 2008 (Statistiska 

Centralbyrån, 2009).  

 

I Arvika är det generella strandskyddet på 100 meter vid sjöar och vattendrag. Vid 

områden som har högt värde för natur och friluftsliv finns ett utökat strandskydd på upp 

till 300 meter. Detta är också anledningen till att strandskyddet vid Glafsfjorden är 200 

meter (Arvika kommun, 2007). Vattenflödet regleras vid Glafsfjorden på grund av 

tillströmmande vatten som kommer via älvar från sjöar i länet.  
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2.3 Eda  

Eda är en kommun i Värmlands län och angränsar bland annat till Arvika i öster och till 

den norska gränsen i väster (Eda kommun, 2009c). Några av de vattenområden som finns 

i Eda är bland annat sjöarna Hugn och Ränken. I slutet av 2008 bodde det cirka 8650 

invånare i kommunen, vilket var ungefär samma år 2000 (Statistiska Centralbyrån, 2009).  

 

Eda kommun har så kallade områdesbestämmelser för vissa områden vilka till skillnad 

från detaljplaner inte ger formell byggrätt, utan möjligheten att bygga avgörs efter 

lämplighetsprövning vid ansökan om bygglov (Eda Kommun, 2009b). I kommunen finns 

det områdesbestämmelser i Flogned. Det finns även planer på att upprätta 

områdesbestämmelser för att skydda kyrkomiljöerna i Eda, Järnskog, Köla och 

Skillingmark (Eda Kommun, 2009b). 

 

I Eda kommun gäller strandskyddet 100 meter från strandlinjen vid medelvattenståndet i 

hela kommunen (Eda kommun, 2009a). I strandområden som ingår i planer som 

upprättades före 1975 gäller inte strandskyddet och i senare planer har strandskyddet i 

vissa områden upphävts (Eda kommun, 2009a), eftersom områden som ingår i planer inte 

längre skyddas av strandskyddet (Miljödepartementet, 2009). Dock återinförs 

strandskyddet om planen upphör (Miljödepartementet, 2009).  

 

2.4 Torsby 

Torsby är en kommun som ligger i de norra delarna av Värmlands län (Torsby kommun, 

2009b). Klarälven rinner genom Torsby kommun och andra exempel på vattenområden är 

Mangen, Fryken och Letten. I slutet av 2008 bodde det cirka 12700 invånare i 

kommunen. Mellan åren 2000 och 2008 sjönk antalet med nästan 1000 invånare 

(Statistiska Centralbyrån, 2009).  

 

Torsby är en glesbygdskommun och här finns möjlighet till vattennära boendemiljöer. 

Bland annat i områdena i Östmark, Lekvattnet, Överbyn, Vitsand, Stöllet, Ambjörby, 

Likenäs, Ransby, Bograngen och Höljes (Torsby kommun, 2009a).  

 

Strandskyddet är i Torby 100 meter. Strandskyddet kommer att ses över i en fördjupad 

översiktplan för kommunen, och det är därmed möjligt att gränserna ändras. 
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2.5 Gävle 

Gävle kommun är en kustkommun i Gävleborg och ligger vid Bottenhavet, och genom de 

centrala delarna av Gävle rinner Gavleån. I december 2008 bodde det ungefär 93 500 

människor i kommunen (Gävle kommun, 2009a). Mellan åren 2000 och 2008 ökade 

antalet invånare med ca 3000, där förändringen är ganska jämn mellan åren (Statistiska 

Centralbyrån, 2009).  

 

Längs med havskusten och längs med Dalälven finns attraktiva områden för bebyggelse. 

Dock finns det krav för extra försiktighet vid etablering vid den norra delen av Dalälven i 

syfte att skydda den miljö som finns där (Gävle kommun, 2008a). Inom Gävle centrum 

byggs också strandnära vid Gävle Strand och andra områden planeras för industri och 

handel, t ex Fredrikskans och Gävle Strand (Gävle kommun, 2008a).  

 

I Gävle finns det tre översiktsplaner där strandskyddet tas upp. I Översiktsplan Gävle stad 

2025 anges att det generella strandskyddet är 100 meter. I Översiktsplanen för Eskön 

finns ett utökat strandskydd på 300 meter, förutom vid mindre sjöar och vattendrag där 

100 meter gäller (Gävle kommun, 2009a). Harskärsfjärden är ett Natura 2000 område och 

där får inte skyddet ändras utan regeringens tillstånd och i samråd med EU- 

kommissionen. I översiktsplanen för Norrlandet sägs att ett utökat strandskydd på 300 

meter gäller vid Gävles kust (Gävle kommun, 2008b). Vid Testeboån är strandskyddet 

utökat till 200 meter (Gävle kommun, 2008a). Det utökade strandskyddet gäller för att 

säkerställa möjligheten till rikt friluftsliv och för att värna om villkoren för djur och 

växter.   

 

2.6 Sandviken 

Sandviken är en kommun i Gävleborgs län och ligger ungefär 2 mil väster om Gävle. 

Sandviken ligger intill Storsjön. I kommunen bodde ungefär 36 900 personer i december 

2008 (Statistiska Centralbyrån, 2009). Befolkningsskillnaden mellan 2000 och 2008 är ca 

200 personer.  

 

Inom Sandvikens kommun finns flera sjöar, Storsjön, Öjaren och Ottnaren, samt flera 

mindre vattendrag. Under senare år har byggandet främst runt Storsjön ökat och många 

fritidshus har gjorts om till permanentboende. Också runt Öjaren finns många attraktiva 

boendemiljöer, där många fritidshus gjorts om till bostäder för permanentboende.  
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Sandviken har en översiktsplan över centrala Sandviken från 2003. I denna finns generellt 

strandskydd på 100 meter vid Jädraån, Högboån och Öjaren. Vid Storsjön har 

strandskyddet utökats till 200 meter efter beslut av länsstyrelsen (Sandvikens kommun, 

2003).  

 

2.7 Ockelbo 

Ockelbo är en kommun i Gävleborgs län som ligger ungefär 3,5 mil norr om Sandviken 

och cirka 5 mil från Gävle. Vattendrag som finns i kommunen är exempelvis Testeboån 

och Jädraån. I Ockelbo kommun bodde det 6027 personer i december 2008 (Statistiska 

Centralbyrån, 2009). Befolkningsmängden har under 2000-talet legat på ungefär samma 

nivå (Statistiska Centralbyrån, 2009). Mindre tätorter, Lingbo, Åmot och Jädraås finns 

inom kommunen (Ockelbo kommun, 2009). 

 

Ockelbo är en glesbygdskommun med många mindre sjöar och vattendrag. Strandskyddet 

i kommunen är 100 meter. Detta generella strandskydd gäller inom hela kommunen. 

 

2.8 Söderhamn 

Söderhamn är en kommun i Gävleborgs län och ligger vid den svenska kusten mot 

Bottenhavet ungefär 8 mil norr om Gävle (Söderhamns kommun, 2009). Söderhamn har 

en skärgård som består av mer än 500 öar (Söderhamns kommun, 2009). I december 2008 

bodde det nästan 26000 invånare i kommunen (Statistiska Centralbyrån, 2009). 

Invånarantalet har under 2000-talet sjunkit med nästan 2000 personer fram till 2008 

(Statistiska Centralbyrån, 2009).   

 

Enligt Söderhamns kommun (2006) så är strandskyddet 300 meter ute vid havskusten. 

Vid Ljusnan och sjöarna Bergviken och Marmen ligger strandskyddet på 200 meter. Vid 

de resterande vattendragen är strandskyddet 100 meter (Söderhamns kommun, 2009). 

Området vid Marmen anses ha riksintresse för friluftsliv och bebyggelsen vid 

Marmaverken har intresse för kulturmiljövård, vilket motiverar utökat strandskydd i 

området (Söderhamn kommun, 2006). 
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3 Material och metod 

3.1 Litteraturstudie inför enkäten 

För att se hur väl insatta några svenska kommuner är i den nya strandskyddslagen och hur 

de inom respektive kommuner hanterar dispensansökningar kring strandskyddet så 

skickades en enkät ut till åtta kommuner. För att få en grund att stå på inför arbetet med 

enkätundersökningen, och debatten kring strandskyddet, studerades den gällande 

lagstiftningen om strandskydd såväl som förslaget till den nya lagstiftningen. Det gav en 

god överblick över hur strandskyddet har använts fram till idag och hur den nya 

lagstiftningen ser ut. Samt en överblick av de problemställningar som finns kopplade mot 

lagstiftningen kring strandskydd.  

 

Översiktsplaner studerades för att få en förståelse för hur strandskyddet används i de 

utvalda kommunerna. Avsikten var att se vilka strandskyddsgränser de olika 

kommunerna har och se hur och om de skiljer sig från varandra. Samtidigt ville studien 

ge svar på hur respektive kommun planerade de strandskyddade områdena inför 

framtiden. ”Strandskydd” användes som sökord och ord som strandskydd och 

strandskyddsbestämmelser hittades vilket ansågs täcka stor del av det som söktes. 

 

3.2 Enkät till kommuner i Gävleborgs och Värmlands län 

Utifrån studierna av gällande lagstiftning och kommunernas planer togs en enkät fram 

som sedan skickades ut till utvalda kommuner. En enkät är en bra metod för att 

säkerställa att kommunerna fick exakt samma frågor att besvara och samtidigt ge en bra 

möjlighet att kunna jämföra svaren från de olika kommunerna (Trost, 2001). För att få en 

så bra jämförelse som möjligt är det samtidigt viktigt att så många tillfrågade som möjligt 

återkommer med sina svar (Trost, 2001). I kombination med kommunernas egen 

information, från översiktsplaner och deras hemsidor, ger detta en bra sammanhängande 

bild av kommunernas behandling av strandskyddslagen. 

 

En första kontakt med kommunerna togs via telefon och ma il för att se om de var villiga 

att svara på enkätens frågor och för att klargöra att rätt person inom kommunen fick 

enkäten.  Enkäten skickades därefter till följande personer i Värmlands län: Kerstin Berg, 

stadsbyggnadsarkitekt i Karlstad, Sten-Erik Carlsson, bygglovschef i Arvika, Leila 
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Ekman, kommunarkitekt i Eda och till Torbjörn Almroth, stadsarkitekt i Torsby. Följande 

personer i Gävleborgs län skickades enkäten till: Lena Steffner, planchef i Gävle, Anna 

Maria Häggblom, stadsarkitekt i Sandviken, Tobias Ryd, byggnadsinspektör i Ockelbo 

samt till Magnus Andersson, byggnadsingenjör i Söderhamn. 

  

Enkäten består av en introduktionsdel där fakta om respondenten redovisas, och sedan av 

två huvuddelar som behandlar strandskydd i kommunerna (se bilaga 1). I 

introduktionsdelen av enkäten var avsikten att få fram fakta om den i kommunen som 

svarat på enkäten, vilken befattning personen har och hur många det är i kommunerna 

som har strandskyddet som en del av sina arbetsuppgifter. En persons befattning kan 

påverka vad de betonar i sina svar. Den första huvuddelen handlar om hur strandskyddet 

sett ut hittills och hur kommunerna jobbat med strandskyddet fram till idag. Den andra 

delen handlar om den nya propositionen kring strandskyddet som träder i kraft under 

2009 och 2010. Denna del ger en jämförelse av hur kommunernas beslut påverkas jämfört 

med hur det sett ut hittills. 

 

För att möjliggöra en bra jämförelse mellan kommunerna så gjordes enkäten med frågor 

med givna svarsalternativ och med möjligheten att till varje fråga ge en kommentar. 

Stängda svarsalternativ användes för att enkelt kunna jämföra svaren och för att se antal 

med samma svar, men med risk att tappa deras svarsalternativ. Därför gavs även öppna 

svarsalternativ för att ge kommunerna möjlighet att utveckla sina svar från de stängda 

svarsalternativen. 

 

Den första frågan i enkäten gavs för att få en blick över hur många ansökningar som 

inkommer gällande dispens från strandskyddet. Frågorna 2, 3 och 4 användes för att se 

vilka skäl som är vanligast när dispenserna godkänns respektive avslås. I två tidigare 

uppsatser konstaterades det att antalet avslagna dispenser är väldigt få med tanke på hur 

många ansökningar som faktiskt behandlas (Pettersson, 2006; Jonsson och Östman, 

2007). Därför ställdes en fråga över hur stor andel av dispensansökningarna som faktiskt 

avslås i de svarande kommunerna, för att kunna se om det är samma mönster även i dessa 

kommuner.   

 

Enkätens frågor skulle ge svar på hur stor hänsyn respektive kommun tar till markägarnas 

önskemål och vilka åtgärder kommunerna vidtagit för att möjliggöra bebyggelse vid 

respektive vattenområden. Därför ställdes en fråga om hur mycket kommunerna lyssnar 

till önskemål från markägare, och en fråga om vad kommunerna har gjort för att kunna 

bygga nära vatten. Både Karlstad och Arvika har drabbats av översvämningar under 
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senare år, vilket vi bland annat tagit del av via massmedia (Uppdrag Granskning, 2009; 

Björneblad och Von Essen, 2000). Kommunerna hänvisar också till detta i sina enkätsvar. 

Översvämningarna orsakade stora skador på byggnader och medförde stora kostnader för 

privata personer, kommunerna och försäkringsbolag. Utifrån detta så ställdes en fråga om 

kommunerna genomfört ändringar i sina planer för strandnära områden utifrån tidigare 

erfarenheter.  

 

Den andra delen av enkäten skulle ge svar på hur väl insatta kommunerna var i den nya 

lagen när den trädde i kraft den 1 juli 2009 för att se om kommunerna ser några fördelar 

respektive nackdelar med den nya lagstiftningen. En viktig fråga var också att få svar på 

om det blir några skillnader vid beslut om dispenser kring strandskydd när kommunen får 

ett större eget ansvar. Frågor om huruvida strandskyddet kommer att ändras markant eller 

om det kommer att se ut som det gör idag ställdes för att se vad kommunerna tror 

kommer att hända.  

 

Några frågor ställdes för att klargöra vad som kommer att ske i kommunen i ett längre 

perspektiv, och vad konsekvensen blir för kommunen med den nya lagstiftningen. Samt 

vilka eventuella aktiviteter som kommer att startas inom kommunen, för att möjliggöra 

utnyttjandet av nya lagens möjligheter vid framtida områdesplaneringar.  

 

Svaren från enkäterna sammanställdes i en gemensam tabell för att möjliggöra en enkel 

och överskådlig jämförelse mellan kommunerna (se bilaga 3). Utifrån sammanställningen 

går det att se hur varje kommun har svarat i förhållande till varandra. Om det sedan är 

någon fråga som är mer intressant och det finns ett tydligt mönster, redovisas 

Värmlandskommunerna i förhållande till Gävleborgskommunerna. Samt om det finns 

skillnader mellan storstadskommuner och glesbygdskommuner, och mellan 

inlandskommuner och kustkommuner. 

 

 



 17 

4 Resultat  

Av de åtta valda kommunerna var det sju som svarade på enkäten, nämligen Karlstad, 

Arvika, Eda, Torsby, Sandviken, Ockelbo och Söderhamn. Den åttonde kommunen, 

Gävle, hade inte tid att svara eftersom de vid denna tidpunkt var inne i ett skede där de 

hade mycket arbete kring bland annat strandskyddet. Via mail svarade Gävle att de inte 

kunde svara på enkäten innan de visste hur de skulle komma att jobba utifrån den nya 

lagstiftningen (se bilaga 2). I Gävles fall har därför uppgifter i rapporten hämtats från 

kommunens hemsida och deras översiktsplaner. 

 

Vanligt är att två till fem personer i respektive kommuner behandlar strandskyddsfrågor 

som del i sina arbetsuppgifter. Karlstad och Sandviken skiljde sig dock lite från övriga 

kommuner, eftersom de i Karlstad var ungefär 15 personer som hade dessa frågor som del 

i sina arbetsuppgifter och i Sandviken var det 10 personer som viss tid hanterade denna 

typ av ärenden.  Noterbart är att ju fler personer som jobbar med strandskyddsfrågor desto 

större kunskap finns det i ämnet och det ger ökad sannolikhet att kommunen bibehåller en 

kontinuerlig kunskap kring strandskyddsfrågor.  

 

4.1 Redovisning av enkätens första del – strandskyddslagen fram 

till nu 

Kommunerna får varje år in förfrågningar om dispenser från gällande strandskydd och på 

frågan hur många dispenser som behandlas i kommunerna  så svarade de i Sandviken, 

Ockelbo och Torsby att de behandlade upp till 20 dispenser under det senaste året. I 

Karlstad, Arvika och Eda behandlades grovt räknat någonstans mellan 21-40 dispenser i 

respektive kommun under samma tid medan Söderhamn haft någon stans mellan 60-80 

dispenser att hantera (se figur 3). 
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Figur 2: Antal dispenser i kommunerna 

 

Orsakerna till dispensansökningar varierar i kommunerna. Närheten till Norge gör att 

både Karlstad och Arvika hoppas på ”invandring” från Norge på samma sätt som Eda 

kommun. Leila Ekman i Eda kommenterade att eftersom Eda gränsar till Norge så finns 

där en stor efterfrågan på vattennära boende (se figur 3) från den norska marknaden. 

Även i Arvika vill de skapa attraktiva boendemiljöer i närheten av Glafsfjorden i hopp 

om att locka nya innevånare till kommunen. Karlstad ligger bra till vid Vänern mellan 

Stockholm och Oslo. Ett bra läge för framtida etablering av nya industrier, utbildningar 

och boende.   

 

Figur 3: Exempel på vattennära område i Eda kommun 

Fotografi taget av Erik Thorvaldsson 

 

Söderhamn är en kustkommun med stor skärgård, vilket innebär att de får många 

förfrågningar om att bygga nära vatten och här finns idag intressenter från penningstarka 

personer vilka ställer krav och är beredda att betala för bra bostadslägen. Sandviken, 

Ockelbo och Torsby har inte så stora vattenleder som de andra kommunerna, och de är 

mindre kommuner utanför de mest attraktiva kustområdena och andra större vattendrag. 
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På frågan om vilka skäl som är de vanligaste för ansökan om dispens svar samtliga sju 

kommuner är komplementbyggnader är vanligast. Ockelbo anger även nya bostäder som 

en anledning för att söka dispens och i Karlstad är även redan ianspråktagen mark samt 

ersättningsbyggnader vanliga skäl till dispensansökningar.   

 

Redan bebyggd mark är också ett vanligt skäl till att dispenser godkänns. Arvika och 

Ockelbo anger att ett starkt skäl kan vara att ansökan inte påverkar tillgängligheten för 

allmänheten. Samtidigt som Karlstad och Torsby godkänner många dispenser gällande 

nya komplementbyggnader eller byggnader med stark nytta för samhället, till exempel för 

el och vatten. 

 

I samtliga tillfrågade kommuner avslås mindre än 25 % av de dispensansökningar som 

kommer in till kommunen. I Arvika, Eda, Torsby, Sandviken, Ockelbo och Söderhamn 

säger de att samtal alltid förs med dem som söker dispenser. Efter samtal med kommunen 

tar de sökande ofta tillbaka ansökan om det visar sig troligt att den inte kommer att 

godkännas. Detta istället för att gå igenom en process som ändå leder till ett avslag. Här 

har kommunerna mycket att vinna genom att så tidigt som möjligt avbryta en process som 

annars kostar både tid och pengar för såväl kommunerna som de som ansöker om 

dispens. Ett vanligt skäl till varför en dispensansökan avslås är, enligt kommunerna, för 

att skydda djur- och växtlivet och för att säkerställa behovet av bra miljöer för friluftsliv. 

 

I Arvika, Torsby, Sandviken och Ockelbo tas vid dispensansökningar ofta stor hänsyn till 

önskemål om att bo nära vatten även om det anses olämpligt på grund av påverkan på 

naturen. I Karlstad och Söderhamn säger de sig inte ta hänsyn till eventuella önskemål, 

utan att de i stor utsträckning följer sina tolkningar av strandskyddslagen (se figur 4). Här 

ses tydligt hur attraktiva kommuner med stora strandområden är, och måste vara, mer 

restriktiva med att gå utanför gällande strandskydd, medan mindre kommuner i högre 

grad kan gå utanför gällande regler och ta lokala beslut för att tillgodose önskemål från 

markägarna. En liten kommun kan locka nya innevånare genom attraktiva och bra 

boendemiljöer. I större kommuner är det dock svårare att i lika stor omfattning ta hänsyn 

till enskilda önskemål eftersom ett beslut om dispens kan det ge upphov till en 

kedjereaktion av dispensansökningar om att gå utanför gällande strandskyddslag, vilket 

inte på sikt är bra för området. 
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Figur 4: Hänsyn till önskemål om vattennära boende vid dispensansökningar 

 

Ockelbo kommun, en liten kommun utanför de stora attraktiva kustområdena, anger att 

risken för överexploatering i närheten av vatten är ett starkt skäl när de avslår dispenser 

inom deras kommun. Tätortskommuner vill inte överetablera strandområdena om det kan 

resultera i att invånarna inte kan vistas i dessa områden och när de i områdena anser det 

viktigt att värna om djur- och växtlivet. Annars finns det i glesbygdskommunerna ofta 

utrymme för både bebyggelse och övrig verksamhet i strandområden eftersom risken för 

stora störningar i naturen där också är mindre än i mycket exploaterade områden. 

 

På frågan om vilka åtgärder kommunen vidtagit för att möjliggöra bebyggelse nära vatten 

svarar några kommuner att de vidtagit sådana åtgärder. Det kan noteras att de flesta 

kommunerna är måna om att skapa miljöer attraktiva för framtida boende, men samtidigt 

ska miljöerna klara sig långsiktigt. I Karlstad har det till exempel byggts barriärer för att 

hindra vatten att komma in mot staden och det har förhöjts marknivåer vid stränderna. 

Karlstad kommun har även satt vissa krav på utformningen av husen, till exempel en 

lägstanivå på golvet i bostäder. I Karlstad ser de det som viktigt att säkerställa att 

Räddningstjänsten alltid ska ta sig fram. I Arvika har de byggt barriärer för att kunna 

bygga närmare vatten. Medan de i Torsby och Eda pekar på att de har bestämmelser, på 

grund av risker för högre vattennivåer, gällande var det går att få byggrätter. Även i 

Sandviken och Ockelbo har marknivåer höjts för att möjliggöra bebyggelse nära vatten 

och Ockelbo kommun har också krav på byggnadskonstruktioner. Söderhamn gav tyvärr 

inget svar på denna fråga. 
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Planeringen i en kommun kan påverkas av oförutsedda händelser och på frågan om så 

skett i kommunen svarar de i Sandviken, Ockelbo och Söderhamn att det inte inträffat, 

men i Sandviken hänvisar de till översvämningar i Gysinge 2007 (Melin, 2009), och att 

de där ska upprätta en översvämningsskyddsplan vid kommande planläggning. I de 

värmländska kommunerna Karlstad och Torsby använder sina erfarenheter från tidigare 

översvämningar vid samhällsplaneringen. I Arvika hänvisas till höga vattennivåer år 2000 

då vattennivån var 3,5 meter över medelvattennivån (Midbøe och Persson, 2005), och 

detta har inneburit att de i Arvika vidtagit förebyggande åtgärder för att förhindra dessa 

höga vattennivåer i framtiden (se figurerna 5 och 6). Eda och Torsby hänvisar till att det 

finns skredrisker och erosionrisker i områden kring älvar i kommunen vilket gör vissa 

marker olämpliga för bebyggelse (Statens geotekniska Institut, 2005).  

 

Figur 5 och 6: Skylt på väggen som visar hur högt vattenståndet var år 2000 i Arvika 

samt bild som illustrerar vägavsnitt som vid samma tillfälle var under vattenytan. 

Fotografier tagna av Erik Thorvaldsson 

 

  

4.2 Redovisning av enkätens andra del - nya strandskyddet 

Den nya lagen kring strandskyddet trädde i kraft 1 juli 2009 och enligt svaren från de som 

svarat på enkäten så skiljde det mycket mellan hur väl kommunerna ansåg att de hunnit 

sätta sig in i den nya lagen. I Karlstad och Torsby hade de hunnit att mycket väl sätta sig 

in i den nya lagen, medan Arvika och Sandviken ansåg sig väl insatta. I Eda, Söderhamn 

och Ockelbo hade de däremot bara hunnit sätta sig in i den nya lagen lite grann (se figur 

7). Orsakerna till dessa skillnader beror troligen på aktuell arbetsbörda och de 

prioriteringar kommunerna måste göra för att hinna med pågående arbete. Ett exempel 

här är Gävle som inte kunde svara på enkäten, då de ansåg att en av deras viktigaste 

arbetsuppgifter för tillfället var förberedelser för de nya bestämmelserna kring 

strandskyddet och de kände sig inte redo att svara på en enkät (se bilaga 3).   
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Figur 7: Hur mycket kommunerna själva anser sig ha satt sig in i den nya strandskyddslagen 

 

En fråga var om kommunerna tycker att det finns fördelar med den nya lagstiftningen, 

vilket flera av de tillfrågade kommunerna anser. Alla kommunerna är överens om att 

strandskyddet kommer att anpassas efter kommunernas egen strandmiljö/kustmiljö. Dock 

kan det vara värt att notera att både Karlstad och Torsby kommun pekar på att det 

differentierade strandskyddet troligen kommer att försvinna eftersom det är tidsbegränsat 

till 2014. Positivt anses det vara att kommunerna själva får fatta beslut i 

strandskyddsfrågor samtidigt som de får bättre samordning mellan strandskyddsfrågor 

och antagande av nya samhällsplaner samt att det blir ökad tillsyn att gällande regler och 

beslut följs i respektive kommuner. Karlstad och Eda tar upp fördelen att kommunen har 

bra lokalkännedom när beslut ska tas kring planering av strandnära områden. Det finns 

dock ett problem. Ökade lokala möjligheter att påverka strandskyddet i kommunen ska 

hanteras utan att kommunerna får ökade resurser i form av pengar och personal, för att 

klara det merarbete som det ger kommunerna. Detta framkom till exempel i mailet från 

Gävle kommun. Eda säger att prövning av dispenser för områden med områdesskydd 

enligt Miljöbalkens 2 kap. inte kommer att kunna ske.  

 

Ockelbo är den enda av de tillfrågade kommunerna som inte tycker att det finns fördelar 

med den nya lagstiftningen och istället pekar på nackdelar för kommunen. De anser att 

förändringen endast berör områden som är en del i landsbygdsutvecklingen, och att 

strandskyddet fortsättningsvis kommer att behandlas på samma sätt som idag. I Ockelbo 

hade de förväntat sig att den nya lagen skulle innebära en större ”frihet” till lokala beslut 

gällande strandskyddet än vad som i verkligheten blir fallet, och de anser att de kommer 
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att få hantera strandskyddsfrågor på samma sätt som de gjort hittills. Torsby och 

Söderhamn gav inte något svar på denna fråga.  

 

Alla kommuner, förutom Ockelbo, svarar att de tror strandskyddet kommer att se 

annorlunda ut i framtiden. Den ökande turistnäringen i Eda kommun innebär, som 

tidigare sagts, att efterfrågan på sjönära lägen är stor från den norska marknaden, och 

kommunen pekar på att vissa områden därför kommer att utvecklas för att möta dessa 

önskemål. I Sandviken pekar de på att strandskyddet antagligen kommer att bli mer 

differentierat vid olika vatten inom kommunen. Söderhamn säger att strandskyddet 

kommer att bli en planeringsfråga för kommunen i framtiden, det vill säga de ser att redan 

vid planeringen av nya områden så kommer beslut kring strandskydd att tas.  

 

Det råder delade meningar kring om tidigare skyddade stränder kommer att bebyggas i 

och med att ett differentierat, det vill säga lokalt anpassningsbart, strandskydd införs. 

Karlstad, Arvika, Eda och Torsby säger alla att det framöver säkert kommer att byggas på 

tidigare skyddade områden vilket Sandviken och Ockelbo inte tror. Söderhamn gav inte 

något svar på denna fråga (se figur 8).  
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Figur 8: Kommer tidigare skyddade områden bebyggas? 

 

Det som är värt att notera är att Värmlandskommunerna i denna undersökning är mer 

inställda än Gävleborgskommunerna på att tidigare skyddade områden troligen kommer 

att bebyggas framöver. Detta kan antingen bero på att Värmlandskommunerna tidigare 

varit mer restriktiva i sina beslut, eller att Gävleborgskommunerna är närmare till stora 

attraktiva havsområden med områden som även framöver blir skyddade områden. Enligt 
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den nya lagen är utvecklingen av glesbygden viktig och i denna undersökning är 

Värmlandskommunerna i högre grad glesbygdsområden än de som valts i Gästrikland. 

Landskapsutvecklingen i Värmland är viktig och i Eda pekar de på att servicenivån i 

området Skillingsfors kan behålla nuvarande servicenivå om befintlig campingplats kan 

byggas ut nära strandområdet och även att ett fritidshusområde eventuellt kan byggas. 

              

På frågan om vilka möjligheter kommunerna ser med ett utökat strandskydd är nästan alla 

kommuner överens om att det ger ökade möjligheter till attraktiva bostadsområden. I 

Torsby kommun, liksom i Sandviken, pekar de på ökade möjligheter för människor att 

utnyttja allemansrätten och de får möjligheten att i attraktiva områden satsa på 

friluftsaktiviteter för allmänheten. De ser även en fördel i att strandskyddet finns reglerat i 

översiktsplan och detaljplan. Söderhamn gav inte något svar på denna fråga. 

 

I Karlstad, Arvika, Torsby och Söderhamn svarar de att det inte finns några risker med 

utökat strandskydd i kommunen, medan i kommunerna Eda, Sandviken och Ockelbo ses 

en risk i att attraktiva områden kan komma att bli mindre tillgängliga för allmänheten.  I 

Ockelbo kommun kommer de därför att extra noga följa upp de dispenser som ges.  

 

För att möjliggöra bebyggelse i vissa områden ska eventuella åtgärder framgå i 

översiktsplanerna vilket de i Arvika kommun påpekade. På frågan om vilka åtgärder 

kommunen kommer att vidta för att möjliggöra bebyggelse nära vatten, säger Ockelbo 

och Torsby att de inte kommer att satsa på några fysiska åtgärder som skiljer sig från 

tidigare. Torsby säger att de kommer att planlägga lämpliga områden för attraktiv 

bebyggelse. Ockelbo pekar på att bebyggelse även framöver kommer att uppföras på ett 

så säkert sätt som möjligt. I Eda kommun kommer de att ställa krav på 

byggnadskonstuktioner och de kommer även att säkerställa att bebyggelse sker på, som 

de säger, ”säkra” höjdnivåer. Sandviken kommer att satsa på att bygga upp marknivåerna 

i delar av de strandnära områdena i kommunen. I Karlstad och Arvika byggs barriärer för 

att ge möjlighet att bygga strandnära. Söderhamns kommun gav inte något svar på denna 

fråga. 
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5 Diskussion 

Den strandskyddslag enligt Miljöbalken som gällde fram till 2009-07-01 ansågs av 

Naturvårdsverket vara svårtolkad och samma bestämmelser gällde över hela landet. Men i 

och med ändringarna i lagen efter 2009-07-01 har lagen blivit lättare att tolka än tidigare 

och framför allt kommer besluten att bli mer lokalt förankrade än tidigare i och med att 

kommunerna själva får större ansvar gällande strandskyddet. De tillfrågade kommunerna 

sa sig vara positiva till denna förändring, men i Ockelbo hade man förväntat sig mer lokal 

frihet vilket skiljde sig från övriga tillfrågade kommuner. Samtidigt betyder detta att 

förändringarna i lagen gör det viktigt att länsstyrelserna följer upp kommunernas beslut 

kring strandskyddet. Detta för att säkerställa att lagen följs och att lagen genom 

möjligheten till lokala beslut inte urholkas. Detta kan vara ett sätt att hjälpa högre 

instanser ungefär som på Nya Zeeland (Rosier och Hastie, 1996). Kommunerna måste 

samtidigt vara restriktiva när de tillåter bebyggelse inom strandskyddade områden och det 

är viktigt att lokala beslutsmöjligheter inte resulterar i att kommuner, och länsstyrelserna, 

i sina prövningar går utanför gällande riktlinjer. I annat fall kan det bli som det blev på 

Gotland (Karlsson, 2009). Gällande lagar ska följas, men samtidigt är det viktigt att moral 

och sunt förnuft finns med i besluten.  

 

Värmlandskomunerna verkar mer insatta i den nya strandskyddslagen än vad 

kommunerna i Gävleborg är. Vid kontakter med Karlstad kommun framkom att det inom 

kommunen fanns personer med stort nationellt och internationellt engagemang inom 

strandskyddsområdet vilket kan påverka hur väl insatta de är i den nya lagen. I Värmland 

är benägenheten till förändringar i strandnära områden också större än i Gävleborg vilket 

troligen beror på dessa kommuners ambition att utveckla stora landsbygdsområden för att 

locka nya invånare till länet. Flera av kommunerna, främst glesbygdskommunerna, säger 

dock att de inte har hunnit sätta sig in i lagen tillräckligt väl. 

 

Glesbygdskommunerna nämner risken för resursbrist framöver för att klara de krav på 

kommunerna som den nya lagen ger. Kommunerna som tillfrågats ser idag att de får ett 

merarbete bland annat genom att de i fortsättningen ska redovisa områden för 

landskapsutveckling i översiktsplanerna och i detaljplanerna redovisa hur strandskyddet 

ska gälla. Flertalet av de tillfrågade kommunerna har mellan två och fem personer med 

strandskyddsfrågor som en del i sina arbetsuppgifter, och säger att de kan behöva ökade 

resurser för att kunna klara av de nya kraven. De som ansvarar för strandskyddsfrågor har 

flera olika typer av befattningar, vilket framgår även av enkätsvaren. Tidigare såväl som 
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nuvarande befattningar och erfarenheter inom området spelar stor roll för hur de svarat på 

frågorna och det bör man ta hänsyn till då svaren tolkas. Exempelvis har arkitekterna 

troligen en annan utgångspunkt för sin tolkning av lagen än vad bygglovschefen har då 

det ligger nära till hands att arkitekten lägger en estetisk aspekt på sin tolkning medan 

byggandsinspektören tolkar lagen utifrån en teknisk aspekt.   

 

Lagen är ny och hade inte tagits i bruk när kommunerna svarade på enkäten. Säkert 

kommer synen på vad lagen innebär för kommunerna och vilket resursbehov som krävs 

framöver att ändras när de har hunnit sätta sig in i lagstiftningen. De mindre 

kommunerna, med få personer som jobbar med strandskyddsfrågor, har troligen svårt att 

omfördela det dagliga arbetet för att utbilda de anställda i kommande förändringar. 

Medan Karlstad, med många som arbetar med strandskyddsfrågor, troligen har bättre 

möjlighet till omfördelning av arbetet för att kunna utbilda personalen i kommande 

förändringar. Strandskyddet ska i framtiden, enligt Boverket, behandlas ihop med övrig 

samhällsplanering vilket borde förenkla för kommunerna så snart rutinerna är inarbetade. 

En förhoppningsvis positiv konsekvens för kommunerna blir att arbetet kring 

strandskyddsfrågorna inte ökar utan att hanteringen av dessa frågor förenklas. Därmed 

kan administrationen minskas och möjlighet finnas att korta tiden för behandling av 

strandskyddsärenden. Kommunerna kommer också, genom att lägga ut sina 

översiktplaner på Internet, att på ett enkelt sätt kunna informera allmänheten om 

kommunernas planer kring strandnära områden. 

 

I enkäten visar både Värmlandskommunerna och Gävleborgskommunerna att de idag 

behandlar ett ganska stort antal dispensärenden kring strandskyddet varje år och studien 

visar att väldigt få dispenser avslås. Det överensstämmer med två tidigare studier 

(Jonsson och Östman, 2007; Pettersson, 2006) som pekar på liknande resultat. 

Kommunerna tror inte att den nya lagen kommer att innebära att antalet dispenser kring 

strandskyddet i någon större utsträckning ändras framöver och inte heller att antalet 

avslag kommer att förändras. Detta påpekar även Lantmäterichefen i Kalmar, som jag 

talat med (Thorvaldsson, 2009). Men hon säger att beslut gällande dispenserna i 

framtiden troligen kommer att vara mer genomarbetade än hittills. Detta beroende på 

kommunernas eget ansvar och kravet på långsiktigt hållbara planer kopplas ihop med en 

tydligare lag. 

 

Syftet med att kommunerna ska redovisa områden för landsbygdsutveckling är att 

stimulera till regional och lokal utveckling i glesbygderna och genom detta kan de 

långsiktigt säkra arbetstillfällen och service i kommunen. I denna studie visade det sig 



 27 

också att de mindre glesbygdskommunerna i Värmland och Gävleborg är positiva till att 

skapa attraktiva utvecklingsområden för att locka nya människor till kommunen. Framför 

allt i Värmlandskommunerna som har en stor efterfrågan från den norska marknaden, och 

som i och med det ser stora möjligheter att locka till en ökad inflyttning. En konsekvens 

av utbyggnad av nya strandnära områden i kommunerna är att de samtidigt måste planera 

för utbyggnad av vägar som på många ställen inte är byggda för mycket trafik. De måste 

då ställa krav på förbättrad lokaltrafik i kommunen. Frågan om möjlighet till kommunalt 

vatten och avlopp är andra viktiga aspekter att ha med i planerna. I Charlottenberg i Eda 

Kommun öppnades ett stort köpcentrum för några år sedan, med nästan lika många 

arbetstillfällen som det tidigare fanns invånare i centralorten. Kommunen vill nu skapa 

nya attraktiva bostadsområden, till exempel vid sjön Hugn i Köla, för att locka fler 

permanentboende till kommunen. Ett område där hittills kommunalt vatten och avlopp 

saknats och där lokaltrafik saknas.  

 

I översiktplanen ska kommunerna visa på vilka långsiktiga effekter eventuella lättnader i 

strandskyddet ger. Eda, Sandviken och Ockelbo pekar på risken att allemansrätten och 

tillgången till stränderna kan komma att påverkas negativt i de fall som lättnader görs i 

strandskyddet och tillgängliga strandområden minskar. Det är därför viktigt att endast en 

del av ett strandskyddat område öppnas för exploatering. Inte minst lika viktigt är att 

kommunerna säkerställer att områden närmast vattnet ska vara tillgängligt för 

allmänheten. Kommunerna bör hindra att camping, det vill säga mobila boenden, sker i 

strandskyddade områden. Dessa platser är ofta attraktiva att stanna på, nära vatten och 

med en vacker omgivning. Men även om allemansrätten säger att vi får övernatta en natt 

på en plats, kan det få en negativ påverkan på området om det skapas icke etablerade 

campingplatser. 

 

Det skärpta strandskyddet i attraktiva kustområden ger en ökad tillgång till 

strandområden. Förhoppningsvis hindrar det en fortsatt överexploatering i dessa områden 

samtidigt som det ställer krav på att kommunerna måste vara strikta vid prövningar av 

dispenser för att kringgå strandskyddet. Så skedde enligt Özhan (2006) i Turkiet 1990 där 

de skapade nya lagar för att förhindra överexploatering längs landets långa och attraktiva 

kust. Om inte , finns risken att det blir en kedjereaktion med ökat byggande i strandnära 

läge, och Buanes et al. (2004) påpekar att överbefolkning kan leda till att miljön påverkas. 

Här kommer kommunerna att ha stor hjälp av en entydig lagstiftning som inte kan 

misstolkas. Samtidigt som vi många gånger välkomnar bebyggelse i glesbygderna och 

inte ser att det påverkar allmänhetens tillgång till stränderna, så är det viktigt att vi i 
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tättbebyggda områden gör obebyggd mark tillgänglig för så många som möjligt och att 

miljön bevaras.  

 

Beskyddandet av växt- och djurlivet är en viktig fråga för alla tillfrågade kommunerna i 

Värmland och Gävleborg enligt enkätens svar. I och med den nya lagen kommer 

Naturvårdsverket och andra friluftsorganisationer att kunna överklaga kommunernas 

beslut, om de tycker att naturvärden som bör skyddas skadas. Det är lätt att glömma bort 

att bevara naturen när allmänhetens efterfrågan att bo i ett område är för stort. Men det är 

viktigt att titta på konsekvenserna.  I en tidigare studie har Nakamura och Short (2001) 

visat att orörda områden har en bättre ekologisk utveckling än de som förändras samtidigt 

som hotade djur och växter får bättre möjligheter att överleva. Kommunerna kommer att 

behöva titta på hur de kan bygga miljöer där naturen och människorna kan existera 

tillsammans. Enligt Livingston et al. (2003) och Williams et al. (2006) visar studier som 

har gjorts att detta går att göra och kommunerna säger i enkäterna att dispenser godkänns 

först när prövningar visar att någon större naturpåverkan inte kommer att ske. Detta gäller 

för både glesbygdskommuner och storstadskommuner. Naturen måste trots allt finnas i 

närheten för att vi ska trivas i ett område. Livingston et al. (2003) visar på exempel på hur 

det i storstäder i USA byggts in större grönområden i städerna för att människorna ska 

kunna få nära tillgång till naturen.  

 

Det är viktigt att kommunerna gör noggranna riskanalyser för att förhindra framtida 

problem i områden i strandnära lägen. Det kan krävas omfattande åtgärder, som till 

exempel barriärer, dammar eller uppbyggda marknivåer, för att göra det möjligt att 

bebygga ett område. I litteraturen finns beskrivet olika alternativ för att skydda 

strandområden. Frihy (2001) och Williams et al. (2006) har bland annat beskrivit hur de 

använt vågbrytare och plantering av träd för att skydda stränderna. Sedan är det viktigare 

att noggrannheten vid åretruntbostäder är högre, än vad det kanske är vid sommarbostäder 

där det kan lätta lite på kraven för dispenser eftersom dessa bostäder inte används på 

samma sätt som åretruntbostäder. Detta liknar då hur det ser ut i Danmark (Anker et al., 

2004). 

  

Det visade sig också i enkäten att majoriteten av kommunerna har eller kommer att vidta 

åtgärder för att kunna bebygga strandnära områden i fortsättningen. Arvika påpekade i 

detta fall att det var för tidigt för dem att svara på och Ockelbo såg inte att det var 

nödvändigt med några fysiska åtgärder i dagsläget. Värmlandskommunerna som deltog i 

undersökningen påpekade att de framöver troligen kommer att planera för bebyggelse i 

tidigare strandskyddade områden. Samtidigt är kommunerna i Gävleborg inte lika säkra 
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på att detta kommer att ske hos dem. I sin iver att skapa attraktiva områden i strandnära 

lägen, finns en risk att kommunerna planerar bebyggelse i områden som riskerar att 

påverkas av miljöförändringar framöver eller där de vet att normal byggteknik inte räcker 

till. Frågan är hur mycket människorna är beredda att betala för att bo strandnära eftersom 

alla åtgärder som vidtas kostar pengar, och vem kommer att få betala för eventuella 

framtida problem? Hur kommer kommunerna att hantera kravet på ekonomisk hållbarhet 

kontra fysisk och social hållbarhet? Kommer kommunerna att ta sitt ansvar eller kommer 

den enskilda personen att få betala? Redan idag finns försäkringsbolag som höjt 

premierna för hemförsäkringar för fastigheter i strandnära lägen. Är det troligt att 

premierna stiger ännu mer i framtiden och kommer alla försäkringsbolag att följa 

exemplet? Detta är viktiga frågor att ta med sig vid planeringen av nya strandnära 

områden.  

 

 

 



 30 

6 Slutsatser 

Studien visar att de tillfrågade kommunerna är positiva till den nya strandskyddslagen, 

men de är olika väl insatta i lagen på grund av olika prioriteringar och arbetsbelastning 

inom respektive kommun. Exempelvis är Eda, Ockelbo och Söderhamn bara lite insatta i 

den nya lagen ännu. En slutsats som kan dras är att detta troligen betyder att det kan ta ett 

tag för mindre insatta kommuner att anpassa sig till den nya lagstiftningen (som togs i 

bruk strax efter att denna enkätundersökning gjordes).  Det är viktigt att kommunerna får 

möjlighet att snabbt sätta sig in i den nya lagen för att förhindra att den upplevs som att 

den innebär ökad arbetsbörda.  

 

En frågeställning var om den nya lagen innebär förändringar för kommunernas 

planeringsarbete och det kommer det att göra. I Ockelbo påpekar man dock att den inte 

kommer att betyda något speciellt för deras del och att de kan fortsätta sitt arbete som 

tidigare. Särskilt om den ses som tidsbegränsad. En slutsats som man kan dra är att den 

enskilda kommunen får ett större ansvar för besluten, mot tidigare då länsstyrelsen hade 

större ansvar. Det är i och med detta troligt att strandskyddet kommer att upprätthållas, 

eftersom att det inte är säkert att antalet godkända dispenser ökar eller minskar. 

 

Det som framgår av enkäten är att de tillfrågade kommunerna behandlar många 

dispensärenden, men att det är få av dem som avslås. Och de tillfrågade kommunerna tror 

inte att en ny lag ändrar på detta. En slutsats som kan dras här att en ny lag inte påverkar 

hur många dispensärenden som behandlas, oberoende av om det är en glesbygdskommun 

eller en storstadskommun eller var i landet kommunen ligger. Glesbygdkommunerna, 

vilket flera av de studerade kommunerna i Värmland är, tar gärna stor hänsyn till enskilda 

önskemål vid beslut kring strandskyddet. Samtidigt kommer de omformulerade reglerna 

och riktlinjerna att göra att det kommer att bli bättre underbyggda beslut eftersom att 

besluten är mer genomarbetade. 

 

I Värmland vill de locka nya innevånare till kommunerna och här ser kommunerna en 

möjlighet genom inflyttningen från bland annat Norge. En slutsats är att detta påverkar att 

Värmlandskommunerna är mer villiga än Gävleborgskommunern, framför allt 

glesbygdskommunerna att ta risker eftersom de planerar att bebygga områden som 

tidigare varit strandskyddade och som de kan säga ingår i områden för 

landskapsutveckling. Och ett differentierat strandskydd är bra för kommunerna då det ger 

möjlighet för respektive kommun att planera på bästa sätt.  
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För ökad exploatering av strandnära områden så måste kommunerna se över 

möjligheterna att skapa områden där människor, djur och växter kan trivas tillsammans. 

Detta är viktigt att kommunerna hittar lösningar på eftersom alla kommunerna i både 

Värmland och Gävleborg pekar på hur viktigt bevarandet av djur- och naturlivet är i 

kommunerna. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 

Bilaga 2: Brev från Gävle  

Bilaga 3: Sammanställning av enkätsvar 

 





 1 

Bilaga 1 

Denna enkät kommer att användas som underlag till ett examensarbete inom 
samhällsplanering på Högskolan i Gävle. Syftet med examensarbetet är att se hur 
strandskyddet ser ut inom olika kommuner, samt vad den nya propositionen 
Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden (Proposition 2008/09:119) kan komma 
att innebära för kommunerna. Kontaktperson vid eventuella frågor är Erik Thorvaldsson 
som kan nås på telefon 070-508 40 21 eller via mail nbt05etn@student.hig.se  
 
Frågeformuläret går ut till fyra kommuner för jämförande studier. Sätt kryss i de 
frågerutor som överensstämmer med förhållandet i kommunen. Vid kommentarer använd 
max 200 tecken. Frågorna gäller för det senaste året. 
    

Generellt 
Namn:      
Befattning:      
Avdelning:      
Kommun:      
E-mail:      
Hur många på kommunen jobbar med strandskyddsfrågor:      
 
Nuvarande strandskydd   
1. Ungefär hur många dispenser behandlas i kommunen? 

0-20  21-40  41-60  61-80  81-100  >100    

Kommentarer: 
 
2. Vilka är det vanligaste skälen vid dispensansökningar gällande strandskyddet i 
kommunen? 
(Om flera alternativ passar in kryssa i dessa.)  

Nya bostäder  Komplementbyggnader till befintlig bebyggelse Lucktomt  
Nya kommunala anläggningar  Ny industri (tillbyggnad eller nybyggnation)  

Annat Kommentarer: Om ”Annat”, vilka? 

 
3.  Vilka är de vanligaste skälen till att dispenser godkänns? (Om flera alternativ passar in 
kryssa i dessa.) 

Redan ianspråktagen mark  Påverkar inte tillgängligheten för allmänheten   
Lucktomt   Annat 

Kommentarer: Om ”Annat”, vilka? 

 
 

Fortsättning på nästa sida 
 
 

      

      

      

mailto:nbt05etn@student.hig.se
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4. Vilka är de vanligaste skälen till att dispenser avslås? 
Betydelse för natur- och friluftsliv   Mycket exploaterat   
Byggnaders ändamål ändras   Annat  

Kommentar: Om ”Annat”, vilka? 

 
 
5. Hur många av ansökningar om dispenser gällande strandnära bebyggelse avslås 

<25 % 25-50 % 51-75 % >75 % 
Kommentarer: 

 
 
6. Hur stor hänsyn tas till önskemål om att bo nära vatten även om det är olämpligt med 
avseende på naturpåverkan, risk för föränderliga vattennivåer som kan påverka 
bebyggelse och infrastruktur? 

Stor hänsyn    Liten hänsyn    Ingen hänsyn 
Kommentarer: 

 
 
7. Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att möjliggöra bebyggelse nära vatten? (Om 
flera alternativ passar in kryssa i dessa.)  

 Barriärer (vallar mm)    Krav på byggnadskonstruktion   Vattenreglering 
 Uppbyggnad av marknivåer   Förändring av markanvändning   Annat 

Kommentar: Om ”Annat”, ge ett exempel 

 
 
8. Har det inträffat oväntade händelser kring strandnära områden i kommunen, t ex 
översvämningar, vilka påverkat planeringen av dessa områden? 

Ja Nej  
Kommentarer: Om ”Ja”, Ge gärna exempel   

 
 
  
 

Fortsättning på nästa sida 
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Nya utökade strandskyddet (Proposition 2008/09:119 Strandskyddet och 
utvecklingen av landsbygden) 
9. Är du insatt i vad det nya utökade strandskyddet innebär för kommunen?   

Mycket väl insatt    Väl insatt    Lite insatt    Inte insatt    
Kommentar: 

 
 
10. Finns det några fördelar för kommunen med det nya utökade strandskyddet? 

Ja Nej           
Kommentarer: Om ”Nej”, varför inte? 

 
 
11. Finns det några nackdelar för kommunen med det nya utökade strandskyddet? 

Ja Nej     
Kommentarer: Om ”Ja”, vilka? Om ”Nej”, varför inte?   

 
 
12. Innebär det några skillnader för kommunen när den får ett större ansvar för 
upphävande av gällande strandskydd i kommunen? 

Ja Nej     
Kommentarer: Om ”Ja”, varför? Om ”Nej”, varför Inte? 

 
 
13. Kommer strandskyddet att se likadant ut som det gör idag? 

Ja Nej     
Kommentarer: Om ”Nej”, hur skiljer det sig? 

 
 
14. Kommer strandskyddet utformas/anpassas efter den miljö som finns i kommunen? 

Ja              Nej 
Kommentar: Om ”Ja”, ge ett exempel 

 

Fortsättning på nästa sida 
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15. Kommer ett differentierat strandskydd medföra att tidigare skyddade stränder i 
kommunen bebyggs? 

Troligen Troligen inte  
Kommentarer: Om ”Troligen”, har du något exempel? 

 
 
 
16. Vilka möjligheter ser ni med ett utökat strandskydd i kommunen? (Om flera alternativ 
passar in kryssa i dessa.)  

 Attraktiva boendemiljöer   Kustnära områden i kommunen  Industrier vid 
sjönära områden medför enklare möjligheter till transport   Möjligheter att utnyttja 
allemansrätten  Ökad tillgång till Kusten/stranden   Annat 
Kommentar: Om ”Annat”, Ge exempel 

 
 
17. Vilka risker ser ni med ett utökat strandskydd i kommunen? (Om flera alternativ 
passar in kryssa i dessa.)  

 Översvämningar   Problem för boende intill vatten   problem med el och 
vattenförsörjning   Minskad tillgänglighet för allmänheten  Annat 
Kommentar: Om ”Annat”, Ge exempel: 

 
 
18. Vilka åtgärder kommer kommunen vidta för att möjliggöra bebyggelse nära vatten? 
(Om flera alternativ passar in kryssa i dessa.)  

 Barriärer (vall)   Krav på byggnadskonstruktion   Uppbyggnad av marknivåer     
 Förändring av markanvändning   Säkerställande av räddningstjänstens 

framkomlighet   
 Vattenreglering  Annat 

Kommentar: Om ”Annat”, ge ett exempel 

  
 
 

Tack så mycket för din medverkan!  

 
Skicka in till nbt05etn@student.hig.se 
 

      

      

      

      

mailto:nbt05etn@student.hig.se
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Bilaga 2 

 

strandskydd  

Från: 
lena.steffner@gavle.se  

Skickat:  den 26 maj 2009 10:52:44 

Till:  erik_thorvaldsson@hotmail.com 

Hej, 
  
Som du säkert redan märkt så har vi inte kunnat hjälpa till med enkäten på 

grund av kraftiga förseningar här i förberedelser för nya regler kring 

strandskyddet. De närmaste två veckorna kommer ett antal personer att 

arbeta med frågorna kring rutiner för den nya lagstiftningen och de har inte 

velat svara på frågorna innan de vet mer om hur vi bestämmer att vi ska 

arbeta. Jag är ledsen för att inte kunnat bidra till din undersökning. Men en 

viss kunskap om hur det står till i kommunerna får du ändå genom vårt 

uteblivna svar. Framförhållningen är kort hos oss. Allt som kan skjutas lite 

skjuts fram för att tas om hand när det verkligen måste åtgärdas. Vi har låg 

bemanning, mycket att göra trots lågkonjunktur med ett ökat antal små 

ärenden, stor ekonomisk press eftersom vi är avgiftsfinansierade och många 

kommunala mål som pekar mot vår verksamhet och ställer stora krav.  
  
Med vänlig hälsning  
  
Lena Steffner  

Planchef  

Bygg & Miljö 

Kyrkogatan 22 
801 84 Gävle 

Telnr: 026 - 17 96 18  

E-post: lena.steffner@gavle.se  
www.gavle.se 
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Bilaga 3 
        

 Värmlands Län Gävleborgs län 

1. Ungefär hur många dispenser behandlas i kommunen?               

Kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

0- 20     X   X   X 

21-40 X X   X       

41-60               

61-80           X   

81-100               

>100               

                

2. Vilka är det vanligaste skälen vid dispensansökningar gällande strandskydd i kommunen?         

Kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

Nya bostäder             X 

Komplementbyggnader till befintlig bebyggelse X X X X X X X 

Lucktomt               

Nya kommunala anläggningar               

Ny industri (tillbyggnad eller nybyggnation)               

Annat  X X           

                

3. Vilka är de vanligaste skälen till att dispenser godkänns?                

Kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

Redan ianspråktagen mark  X X   X X X X 

Påverkar inte tillgängligheten för allmänheten   X         X 

Lucktomt               

Annat  X   X         
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4. Vilka är de vanligaste skälen till att dispenser avslås?                

Kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

Betydelse för natur- och friluftsliv         X X X 

Mycket exploaterat              X 

Byggnaders ändamål ändras                

Annat  X X         X 

                

5. Hur många av ansökningar om dispenser gällande strandnära bebyggelse avslås?         

kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

< 25 % X X X X X X   

25-50 %               

51-75 %               

> 75 %               

                

6. Hur stor hänsyn tas till önskemål om att bo nära vatten även om det är olämpligt med avseende på naturpåverkan, risk för    

föränderliga vattennivåer som kan påverka bebyggelse och infrastruktur?            

Kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

Stor hänsyn   X X   X   X 

Liten hänsyn       X       

Ingen hänsyn X         X   

                

7. Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att möjliggöra bebyggelse nära vatten?           

Kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

Barriärer (vallar mm) X X           

Krav på byggnadskonstruktion X     X     X 

Vattenreglering               

Uppbyggnad av marknivåer X       X   X 

Förändring av markanvändning               

Annat  X   X X       
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8. Har det inträffat oväntade händelser kring strandnära områden i kommunen, t ex översvämningar, vilka påverkat planeringen av  

dessa områden?                

Kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

Ja   X X X       

Nej X       X X X 

                

9. Är du insatt i vad det nya utökade strandskyddet innebär för kommunen?           

Kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

Mycket väl insatt  X   X         

Väl insatt X X     X     

Lite insatt       X   X X 

Inte insatt                

        

10. Finns det några fördelar för kommunen med det nya utökade strandskyddet?            

Kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

Ja X X   X X     

Nej             X 

                

11. Finns det några nackdelar för kommunen med det nya utökade strandskyddet?            

Kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

Ja       X     X 

Nej X X     X     

                

12. Innebär det några skillnader för kommunen när den får ett större ansvar för 
upphävande av gällande strandskydd i kommunen?               

Kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

Ja X X X X X     

Nej             X 
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13. Kommer strandskyddet att se likadant ut som det gör idag?               

Kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

Ja             X 

Nej X X X X X X   

                

14. Kommer strandskyddet utformas/anpassas efter den miljö som finns i kommunen?          

Kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

Ja X X X X X   X 

Nej               

                

15. Kommer ett differentierat strandskydd medföra att tidigare skyddade stränder i kommunen bebyggs?        

Kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

Troligen X X X X       

Troligen inte         X   X 

        

16. Vilka möjligheter ser ni med ett utökat strandskydd i kommunen?              

Kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

Attraktiva boendemiljöer X X X X     X 

Kustnära områden i kommunen               

Industrier vid sjönära områden medför enklare möjligheter till transport               

Möjligheter att utnyttja allemansrätten     X   X     

Ökad tillgång till kusten/stranden               

Annat      X   X     
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17. Vilka risker ser ni med ett utökat strandskydd i kommunen?               

Kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

Översvämningar               

Problem för boende intill vatten               

Problem med el- och vattenförsörjning               

Minskad tillgänglighet för allmänheten       X X   X 

Annat    X X         

                

18. Vilka åtgärder kommer kommunen att vidta för att möjliggöra bebyggelse nära vatten?         

Kommun Karlstad Arvika  Torsby Eda Sandviken Söderhamn Ockelbo 

Barriärer (vall) X             

Krav på byggnadskonstruktion X     X       

Uppbyggnad av marknivåer X       X     

Förändring av markanvändning               

Säkerställande av räddningstjänstens framkomlighet X             

vattenreglering               

Annat    X X X     X 

 

I denna bilaga redovisas endast de stängda svaren från enkäten, Kommentarerna från de öppna svaren redovisas inte här men en del av dem är inlagda i 

resultatavsnittet. 
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