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Abstract 

Beach protection in Sweden is part of the public nature, which in this study means that 

everyone has the right to responsible travel freely in the Swedish nature. This right is 

secured by shoreline protection legislation in the environmental legislation. In certain 

circumstances it is possible to grant exemptions from the prohibitions in the shoreline 

protection. Shore protection legislation has changed and new content was added in 2009. 

Among other things, the County Administrative Board is now the authority that review, 

and in sometimes try the cases where the municipality has accepted a waiver. It can 

entitles as a "double check".  A new rule that will ensure that free passage is provided 

when the use of properties concerning the area for plot get limited by a plot 

determination, was introduced in 2009. 

 

A number of cases up for double checking have been studied to analyze the application of 

the provisions of plot site and free passage. A literature review is intended to find out 

whether demands for free passage occurs in other countries. The literature review will 

also provide knowledge about the Swedish legal relations. Interviews and a survey 

complements the study. 

 

The study has provided answers on plot site and free access application from different 

perspectives. One perspective is how all decisions on exemptions in the material are 

affected by the rule of free passage and what steps the County Board takes with plot site. 

The following view shows that a large proportion of the cases are not considered to be 

affected by the issue of the County Administration Officer. Another perspective is to look 

at the actions permitted. This includes a presentation of why different types of 

replacement buildings are dispensed, regarding to plot site concept. Needless to say, 

decisions where an entire property with beach contact is determined to plot site is the 

biggest obstacle to free passage. In Stockholm County Administrative Board, this occurs 

in 20% of the studied materials. In the cases where the entire property was defined as plot 

site, there exists considerably larger plots than the law recommends. 

 

The unexpected results that have emerged in the study argues that Hallands´ conditions 

may show a flexibility  in the application of shore protection close to small streams, while 

circumstances in Stockholm indicate shortcomings in investigating whether an area can 

be considered private utilization or not. 

Keywords: County Administrative Board, Coastal zone management, Legislation, 

Shoreline, Free passage, Public nature 
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Sammanfattning 

Strandskyddet i Sverige är en del av allemansrätten som innebär att var och en har rätt att 

under ansvar färdas fritt i den svenska naturen, den rätten skyddas av 

strandskyddslagstiftning i miljöbalken. Dispens från förbuden i 

strandskyddslagstiftningen kan medges av kommunen. Strandskyddslagstiftningen har 

sedan 2009 fått nytt innehåll, bland annat att Länsstyrelsen är den myndighet som efter att 

kommunen medgett strandskyddsdispens granskar och i vissa fall överprövar dessa 

ärenden. En ny regel som ska säkerställa att fri passage ges vid tomtplatsbestämning 

infördes även 2009. 

 

Ett antal överprövningsärenden har studerats för att kunna analysera tillämpningen av 

bestämmelserna av tomtplats och fri passage. En litteraturstudie är tänkt att svara på om 

krav på fri passage förekommer i andra länder. Litteraturstudien ska ge kunskap om de 

svenska rättsförhållanden. Intervju och enkät kompletterar studien.  

 

Studien har gett svar om hur strandskyddslagen tillämpas avseende tomtplats och fri 

passage vid olika åtgärder i strandskyddsområde. Ett helhetsperspektiv ges även, där alla 

beslut om dispenser i materialet påverkas av regeln om fri passage och vilka åtgärder 

Länsstyrelsen gör med tomtplats. Helhetsperspektivet visar att en stor del av fallen inte 

anses beröras av frågan enligt Länsstyrelsens handläggare, men att trots det bevaras eller 

möjliggörs fri passage som ett resultat av deras beslut i 40% av ärendena. 

Med ett åtgärdsperspektiv presenteras bland annat varför olika typer av 

ersättningsbyggnader medges dispens utifrån tomtplatsbegreppet. De beslut som innebär 

att hel fastighet med strandkontakt bestäms till tomtplats är av naturliga orsaker det 

största hindret mot fri passage. I Stockholms Länsstyrelse förekommer det i 20% av 

studerat material. Av de fastigheter som avgränsats till hel tomtplats förekommer 

betydligt större tomtplatser än vad lagstiftningen rekommenderar. 

 

De oväntade resultat som kommit fram i studien gör gällande att halländska förhållanden 

kan visa på en flexibilitet i tillämpningen av strandskyddet vid mindre vattendrag, medan 

Stockholms förhållanden indikerar brister vid utredning huruvida ett område kan anses 

privat ianspråktaget eller ej.   

 

Nyckelord: Strandskyddslagstiftning, fri passage, tomtplats, komplementbyggnad, 

ersättningsbyggnad, lucktomt, strandskyddsdispens, överprövning. 
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Begreppsförklaring 

Allemansrättsligt tillgänglig mark: Den mark som allmänheten kan använda i enlighet 

med allemansrätten. 

 

Dispens för strandskydd: Ett gynnande beslut för fastighetsägaren som innebär att viss 

åtgärd i enlighet med beslutet får utföras på mark som ligger inom strandskyddsområde. 

 

Ersättningsbyggnad: En byggnad som ska ersätta en tidigare uppförd byggnad på platsen, 

men som av någon anledning ska rivas eller har förstörts på annat sätt 

 

Fri passage: En regel i miljöbalken som ska tillämpas vid när dispens medges och ska 

resultera i att allemansrättsligt tillgänglig mark finns kvar längs med strandlinjen. 

 

Hemfridszon: Det område kring bostadsbebyggelse som kan anses utgöra en privat zon. 

 

Huvudbyggnad: Kärnan av bebyggelsen, som oftast är bostadshuset men kan vara den 

byggnad som är kärnan i en verksamhet (Naturvårdsverket & Boverket, 2012)  

 

Intresseavvägning: Andra delen av dispensprövningen som har två syften, det ena är att 

pröva att strandskyddets syften inte motverkas av att dispensen medges. Den andra delen 

syftar till att väga den enskildes intresse mot det allmännas (Bengtsson et al., 2011, 

kommentaren till MB 7:25-26).  

 

Komplementbyggnad: En mindre byggnad som kan tillhöra en huvudbyggnad som består 

av ett en- eller tvåbostadshus (PBL 9:4). 

 

Ortofoto: Flygfoto som tagits rakt uppifrån och senare korrigerats för de skalfel som 

uppstår med anledning av höjdskillnader på marknivån. 

 

Tillgänglig: Tillgängligheten består av två delar, fysiskt och mentalt. I strandskyddsfrågor 

ska hänsyn tas till båda de aspekterna (Naturvårdsverket & Boverket, 2012). 

 

Tomtplats: Den yta som avgränsas i dispensbeslut för att gälla som privat zon för 

fastighetsägaren. 
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Överprövning: Prövning som Länsstyrelsen gör av kommunal strandskyddsdispens när de 

efter granskning misstänker att dispens getts på felaktiga grunder, se sid 20-21. 

Lagar 

EU Fördraget om Europeiska unionen 

MB Miljöbalken (SFS 1998:808) 

PBL Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

RF Regeringsformen (SFS 2003:593) 

 

 

Förkortningar 

MMD Mark- och miljödomstolen 

MÖD Mark- och miljööverdomstolen 

RR Regeringsrätten 

SCB Statistiska Centralbyrån 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Människan har sedan äldre tider haft en förkärlek till miljöer vid vatten. Det kan vi tydligt 

se genom att titta på hur äldre bosättningar och städer huvudsakligen lokaliserades. 

Bartlett et al. hänvisar i sin litteraturstudie från år 2000 till Culliton et al. (1990) som 

visar att två tredjedelar av jordens befolkning bosätter de 8% kustområden som vår planet 

består av. Statistik från SCB (2011) visar att den svenska fastlandskusten med större öar 

inbegripna, till 40% är bebyggd med 100 meters avstånd till strandlinjen. Om vi räknar ett 

avstånd på 300 meter från strandlinjen så är 74% av havskusten bebyggd. I Sverige har vi 

en grundlagsstadgad rättighet till naturen genom allemansrätten (Regeringsformen 2:18 

3st.), det är denna rättighet som strandskyddet baserats på. 

 

Idag finns reglerna om strandskyddet i miljöbalken, där framgår att strandskyddet har två 

syften som ska bedömas långsiktigt. Vi ska bevara områden vid stränder för att 

möjliggöra friluftsliv för allmänheten och vi ska skydda växt- och djurlivet vid och i 

vattnet. Det finns emellertid en möjlighet att under vissa förutsättningar,  få tillstånd till 

att bygga inom detta område genom att söka dispens från strandskyddet. Det är 

kommunen som prövar dispenser som första beslutsinstans, sedan ska Länsstyrelsen 

bedöma om dispensen har grund i lagstiftningen. 

 

Det kan vara intressant att backa tillbaka lite i tiden för en överblick över 

strandskyddslagstiftningens historia. Sverige fick sin första strandskyddslag 1950 för att 

förhindra den överexploatering som man då insåg skedde av stränderna. Trots 

lagstiftningen ökade exploateringen och 1975 skärptes strandskyddet till att gälla som ett 

generellt förbud vid alla Sveriges vatten,  det brukar omnämnas som det generella 

strandskyddet. Efter dess införande 1975 har 15 % av bebyggelsen vid stranden räknat 

fram till år 2000 tillkommit (prop.2008/09:119). År 1994 kom ny lagstiftning som även 

inkluderade att skydda växt- och djurliv vid vattnet och den allra senaste lagändringen för 

strandskyddet kom 2009. Den senaste lagändringen har skärpt strandskyddet generellt 

och lättat upp kravet vid mindre exploaterade områden i inlandet. Lättnaden för 

strandskyddet i inlandet syftar till att under vissa förutsättningar möjliggöra helt ny 

byggnation inom strandskyddat område.  Den nya bestämmelsen går under namnet 

landsbygdsutveckling i strandskyddsområde (LIS). I samband med en sådan lättnad 

infördes en ny lagregel om fri passage för att förhindra att det mesta attraktiva området i 
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strandskyddsområden, den allra närmast vatten skulle privatiseras (prop.2008/08:119 s. 

76). Regeln innebär att en fri passage ska lämnas när dispens medges eller när 

strandskyddet av någon anledning upphävs.  Sedan tidigare nämnts finns en annan regel i 

strandskyddslagstiftning som tillämpas vid dispensmedgivande som kan anses ha med 

den nya regelns tillämpningsområde att göra. Denna regel, säger att vid 

dispensmedgivande ska ett område avgränsas som tomtplats för att fastställa var 

allmänhetens tillgängliga mark tar vid (Naturvårdsverket & Boverket, 2012). Regeln om 

fri passage har sedan tidigare lagstiftning varit gällande utifrån vad som sagts i förarbeten 

(prop.1997/98:45 del 2 s.219), att en tomt normalt inte ska gå ned till vattnet. Kritiska 

röster finns bland de yttranden som ingår i förarbete till den nya lagen (prop.2008/09:119 

s.76). Man anser bland annat att den nya regeln om fri passage är onödig, eftersom 

tillämpningen sker vid tomtplatsbestämning. Tomtplatsbegreppet i sin tur förekommer i 

rättsfall i MÖD, vilket indikerar att det finns problem med tillämpningen. Sammantaget 

indikerar detta att den nya regeln i strandskyddslagstiftningen som ska stärka rätten för fri 

passage vid kust och stränder kan vara svår att tillämpa. Det finns således anledning att 

titta närmare på den lagstiftning och dess tillämpning av tomtplatsavgränsning och fri 

passage vid dispensmedgivande i högexploaterade områden. En empirisk studie kan visa  

vilka bedömningar som görs i dessa beslut, vilket kan resultera i en ökad kunskap i ämnet 

strandskydd.  

1.2 Syfte och mål  

Syftet med studien är att analysera de bedömningar som görs i beslut av 

tomtplatsbestämning och fri passage i samband med Länsstyrelsens överprövningar i 

högexploaterade områden.  

Studien är viktig för att kunna visa hur lagstiftningen om fri passage och tomtplats 

tillämpas i praktiken och belysa vilka utmaningar handläggare ställs inför. Detta ska 

göras för att problematisera lagstiftning och tillämpning vilket kan leda till förbättringar 

av dem.  

Målet med studien är att sätta ljus på problemen som finns i anslutning lagreglerna om 

tomtplats och fri passage och att kunna ge förslag till förbättringar. De som kan vara 

intresserade av att läsa studien är alla med intresse för strandskyddsfrågor. Men de som 

arbetar med dess tillämpning eller arbetar med dess lagstiftning är en given målgrupp för 

denna skrift. 
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1.2.1  Arbetsfrågor  

1. Förekommer bestämmelsen om fri passage i länsstyrelsernas beslut, och på vilket 

sätt? 

2. Hur och i vilka situationer förekommer begreppet tomtplats i länsstyrelsernas 

beslut? 

3. Samverkar dessa två begrepp på ett kompletterande vis, eller kan det ena 

begreppet ersätta det andra i besluten för överprövningarnas resonemang? 

4. Har regeln om fri passage utökat möjligheterna för att skydda allemansrättslig 

tillgång vid stränder?  

5. Finns det någon regel om fri passage i något annat land? 

1.3 Avgränsningar 

Studien begränsar sig till att undersöka de fall där privata fastighetsägare ansökt om 

dispens för byggnation. 

 

Studien fokuserar i första hand på att undersöka hur strandskyddets syfte om att skydda 

allemansrättsligt tillgänglig mark tas tillvara.  

 

Studien avgränsar sig till att titta på högexploaterade områden, därmed kommer den nya 

regeln om landsbygdsutveckling i strandskyddsområden (LIS) inte att undersökas särskilt. 

Studien ska undersöka begreppen fri passage och tomtplats  samt hur begreppen knyts till 

varandra, därför kommer ett större fokus att ligga på strandskyddet omkring 

bostadsenheter. 

1.4 Disposition 

Kapitel ett ska ge en första förståelse för bakgrunden till arbetet. Syftet och målet med 

studien presenteras och arbetsfrågorna redovisas. 

Kapitel två behandlar de metoder som använts för att utföra studien. Därefter redovisas 

den litteraturstudie som gjorts i kapitel tre, eftersom litteraturstudien gränsar till 

lagtextanalys ges detaljerad information om referenser med sidhänvisning för att läsaren 

ska kunna finna ursprunget. Kapitel fyra redovisar studiens empiriska resultat. Resultatet 

redovisas ur de perspektiv som givits av den kategorisering som gjorts av materialet. De 

kategorier som hittats utgörs först av hela materialet där fokus ligger på att visa hur fri 

passage och tomtplats behandlas i ärendena, sedan följer kategorierna; nybyggnation av 
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enbostadshus på tidigare bebyggd fastighet, komplementbyggnader, ersättningsbyggnader 

och slutligen lucktomter. I kapitel fem presenteras en analys som inkluderar diskussion, 

slutsats och rekommendationer. I kapitel sex finns tips om framtida studier och kapitel sju 

innehåller källmaterial till studien. Sist ligger bilagor till studien. 
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2 Metod 

Arbetsfrågorna besvaras med hjälp av fyra metoder. Inledningsvis genomfördes en 

litteraturstudie i ämnet för att få en fördjupad kunskap i ämnet. 

För att kunna bedöma hur besluten vid överprövningar fattas har en undersökning av två 

länsstyrelsers överprövningar gjorts, överprövningsmaterialet ger både kvantitativ och 

kvalitativ information. För att få en uppfattning om handläggarnas uppfattning på 

länsstyrelserna har en enkät använts. Vidare har två intervjuer genomförts med 

handläggare från två länsstyrelser. 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har som syfte att ge författaren fördjupad kunskap i ämnet. En god 

kunskapsnivå krävs för att kunna genomföra en empirisk studie och för att kunna dra 

relevanta slutsatser och föra en diskussion som ska bidra till ytterligare kunskaper för 

läsaren. Den litteratur som använts är fem vetenskapliga artiklar hämtade från databasen 

SpringerLink samt lagstiftning, förarbeten, handböcker och publikationer från 

myndigheter och rättsfall från MÖD och MMD. Internet har använts för att söka efter 

aktuella debatter. 

2.2 Studie av överprövningar 

Som huvuddel av empirin har en undersökning av länsstyrelsers överprövningar gjorts. 

Studien har avgränsats till ämnet med fri passage och tomtplatsavgränsning utifrån 

länsstyrelsernas överprövningar av kommunala beslut. Fri passage och 

tomtplatsbestämning utgör en del av länsstyrelsernas bedömning under handläggning. För 

att få tillräckligt med empiriskt underlag krävdes därför att ett stort antal överprövningar 

undersöktes för att hitta material i ämnet. Två länsstyrelsers överprövningar har 

undersökts, dessa är Halland och Stockholm. Dessa två länsstyrelser valdes med 

anledning av att studien ska beskriva hur fri passage och tomtplatsbestämning hanteras i 

högexploaterade områden. Vidare har ärenden från tiden efter ny lagstiftning (juli 2009) 

studerats fram till april 2012. Från Stockholms Länsstyrelse har 220 överprövningar 

undersökts, varav 50 av dem har sådan anknytning till ämnet att de ger grund för 

analysen, för Hallands Länsstyrelse är siffrorna 63 respektive 29 vilka ingår i analysen. 

Anknytning till ämnet har de ärenden som berör tomtplats, antingen att Länsstyrelsen 

bestämmer en helt ny sådan eller att tomtplats som bestämts av kommunen ändras eller 

upphävs i samband med överprövning. 
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2.2.1  Insamlingsmetod        

Metod för att samla in överprövningar är kvoterat urval, vilket innebär att urvalet gjorts 

medveten efter viss egenskap hos studieobjektet (Biggam, 2008 s.89). De två valda 

länsstyrelserna ligger på öst- respektive västkusten av Sverige. Dessa kustlandskap ser 

relativt olika ut och är därför intressanta att studera. Länsstyrelsen i Stockholm är ett 

intressant studieobjekt eftersom de handlägger 25% av landets strandskyddsärenden.  

Hallands Länsstyrelse är intressant för att de har landets högsta överprövningsgrad med 

24% av medgivna dispenser (Naturvårdsverket, 2012).  

2.2.2  Analys av överprövningar 

Alla överprövningsärenden som ligger till grund för studien har lästs igenom, för att 

sedan genom analys kategoriserats efter den typ av beslut som ärendet kan anses höra till. 

Alla kategorier presenterar en rubrik i resultatdelen. 

 

I en första omgång av kategorisering analyserades alla ärendet utifrån vilken påverkan 

beslutet har haft på den fria passagen, samt hur tomtplats hanterats.  

 

En andra omgång kategorisering behandlade de åtgärder som dispens sökts med 

anledning av. I varje sådan kategori analyserades sedan åtgärdernas påverkan på 

tomtplats och hemfridszon. På så vis har viss kvantifiering av kvalitativt material gjorts 

(Bryman, 2008 s.551). 

 

2.2.3  Källkritik överprövningar 

Den metod som använts för insamling ger svaghet i studien genom att resultatet endast 

visar beslut från Halland och Stockholms länsstyrelser.  Alla länsstyrelser har inte exakt 

samma arbetssätt för sina överprövningsbeslut. Efter telefonsamtal och e-postkontakt med 

ett antal övriga länsstyrelser, visade det sig att; Västra Götaland har som målsättning att 

överpröva så få ärenden som möjlig och istället arbeta förebyggande med 

utbildningsinsatser till kommunerna, Skåne läns överprövningsmaterial innehåller väldigt 

lite information om grund för beslut, Östergötlands Län ändrar aldrig kommunernas 

dispenser  utan återförvisar istället (se avsnitt 3.7). Studierna ger ändå en övergripande 

bild över hur länsstyrelsernas beslut motiveras och vad ett beslut grundar sig på. Det 

eftersom de valda länsstyrelserna tillsammans behandlar 32% av de kommunala 

strandskyddsdispensbeslut i Sverige som studien undersökt (Naturvårdverket, 2012).  
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2.3 Enkät 

Som en kompletterande kvantitativ del i studien har en enkät sammanställts och skickats 

ut till ca 100 av landets handläggare på Sveriges alla länsstyrelser som överprövar 

kommunala strandskyddsdispenser. Av dessa kan 86 konstaterats mottagit enkäten, ett 

antal handläggare hade slutat eller var tjänstlediga, vilket framgick av auto-svar från 

länsstyrelserna. Enkäten har gjorts med ett fåtal frågor och majoriteten av frågorna är 

valfria att besvara, detta för att få så många respondenter som möjligt (Ejvegård, 2003). 

En automatisk analys av enkäten är gjord med hjälp av ett dataprogram som samlar ihop 

svaren i diagramform. Enkätsvaren redovisas i sin helhet i bilaga 3. Materialet 

analyserades även manuellt och resulterade i en analys i prosa som redovisas i 

resultatdelen för enkäten.  

2.4 Intervjuer 

Som ytterligare komplement och en kvalitativ del i studien har intervjuer gjorts med 

handläggare på de länsstyrelser där överprövningsmaterial kunnat undersökas. 

Intervjuerna syftar till att besvara ytterligare frågor som inte kunde ges svar på med de två 

ovanstående metoderna (Ejvegård, 2003). Intervjuerna har utförts per telefon och 

spelades in för att möjliggöra ett professionellt arbete med redovisningen av dem. 

Intervjuerna gjordes i slutet av studien och de frågor som ställts har därmed haft längsta 

möjliga tid på sig att växa fram allteftersom nya frågor dyker upp vid undersökningarna 

av överprövningarna. 
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3 Litteratur och lagstiftning 

I det här avsnittet redovisas det som hittats i litteraturstudien. Avsnittet innefattar den 

lagstiftning som behandlar tomtplats och fri passage, samt hur dispens kan erhållas och 

vad en överprövning är. Kapitlet inleds med en utblick mot andra länders strandskydd. 

3.1 Utblick mot andra länder 

Med anledning av lagstiftarens oro över den exploatering som har skett av den svenska 

kusten trots lagstiftning sedan 1950-talet, kan det vara befogat att ställa sig frågan hur det 

förhåller sig med lagstiftning och tillämpning av strandskydd i övriga delar av Europa. En 

del av litteraturen från studien är från Medelhavsländer  dit många söker sig för att njuta 

av stränderna. Även Sverige har en omfattande turism och skyddet för stränderna är 

viktiga även av den anledningen (Naturvårdsverket & Boverket, 2012 s. 10).  

 

En studie gjord i Portugal av Pinho (2007) visar på problem med kommunal 

beslutsfattande och tillsyn av kustskyddet. I studien framgår att huvuddelen av Portugals 

kust skyddas av en statligt ägd remsa om 50 meter ovan kustlinjen (upp på land) och 30 

meter ut i vattnet. Denna remsa skall vara fri från bostäder och vara tillgänglig för 

allmänheten. Men bristen av samlad och genomtänkt lagstiftning i kombination med att 

kommunens tjänstemän felaktigt ger bygglov inom skyddsremsan kallad "marine public 

domain" (MPD) gör lagstiftningen tandlös. En orsak till att kommunen handlat felaktigt 

är att det saknas grundläggande kompetens i handhavandet av bygglov inom skyddat 

område och möjligen att tjänstemän på kommunen har egenintressen i sina beslut. De 

som fattar beslut på kommunal och regional nivå saknar dessutom djupare kunskaper som 

krävs vid beslutsfattande i skyddade kustområden. Pinho (2007) anser också att nationell 

sammanhållande organisation krävs både i lagstiftning, beslutsfattande men också i 

tillsynen. Han förordar också en sammanhängande hanteringsprocess med uppföljning 

och tillsyn av skyddade kustområden, samt totalt byggförbud och även möjlighet till 

rivning av byggnader som uppförts illegalt. I Sverige antyder förarbete till nuvarande 

lagstiftning att delar av dessa problem finns i Sverige, trots det ges kommunerna i svensk 

ny lagstiftning 2009 som första beslutsinstans för strandskyddsdispens samt tillsynen över 

den (prop.2008/09:119 s.36,46,53). 

Medelhavsländernas strandskydd varierar i utformning, men sex av tio länder har separata 

strandskyddslagar. Runt Medelhavsländerna är illegala byggen mycket vanliga (Pinho, 

2007) och (Markandya et al., 2009). Markandya et al. (2009) menar att bidragande 

orsaker till fenomenet är att bötesbeloppen är små, att bygglov för tidigare uppförda 
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bostäder ges i efterhand och att praxis blivit att inte processa mot dessa lagöverträdare. 

När det handlar om beslutsfattande åtgärder är Markandya et al. (2009) och Pinho (2007) 

eniga om att strängare utövning av kustskyddet krävs för att inte ett överutnyttjande skall 

förstöra kustmiljön. Markandya et al. (2009) rekommenderar också en skyddad zon på 

mellan 100-200 meter och i vissa fall upp till två kilometer och stödjer påståendet med att 

ekonomiska fördelar med strandskyddet kunnat visats genom deras studie. Det kan 

jämföras med svenska förhållanden som idag har just 100 meter som det generella 

strandskyddet, vilket kan vara förlängt upp till 300 meter av Länsstyrelsen 

(prop.2008/09:119 s.28).  

 

I en brittisk studie (Clark, 2009) görs en analys av ett lagförslag som tagits fram 2007 

som ska tillförsäkra engelsmännen deras rätt till förfogande av sin kust. Ambitionen är att 

skapa en fri zon längs med Englands kust. Clark (2009) sammanfattar i sin litteraturstudie 

att arbetet med att skapa en fri kustzon runt England är ett trögt arbete och kommer 

troligen aldrig att bli helt komplett pga. de markägare som bor vid vattnet inte kommer att 

behöva acceptera intrång. Även arbetet med att friställa markområden som inte är 

bebyggda är ett långsamt projekt (Clark, 2009). Strandskyddet i Sverige är inte heller 

tänkt att ta privat mark i anspråk, utan det är den mark som idag är allemansrättslig som 

behöver skyddas (prop.2008/09:119). 

Markägares intresse av lokal markplanering är stort och det beror på att deras 

fastighetsvärde är knutet till vad som sker runt deras egendom, det här kan bli ett 

demokratiskt problem om de som engagerar sig i planering av markområden endast är 

fastighetsägare. Lokalt intresserade fastighetsägare känner ett starkt motstånd mot 

byråkratisk makt (Fischel, 2005). Ett bra exempel på det är den framträdande rollen som 

LRF fått i debatten om allemansrätten under 2011-2012 (Bonde & Jonsson, 2011, 14 

juli). 

 

3.2 Introduktion till Sveriges strandskyddsregler 

Reglerna om strandskyddet finns i miljöbalken (SFS 1998:808). Här bestäms att 

strandskyddet är ett förbud som ska hindra att attraktiva områden vid stränder exploateras 

på ett sådant sätt att friluftsliv för allmänheten hindras. Strandskyddet ska även tillgodose 

växt- och djurlivets behov av miljöer vid och i vattnet (MB 7:13). Förbudet innebär att 

inga byggnationer eller anläggningar får uppföras inom strandskyddsområdet, eller ändras 

på ett sätt som påverkar allmänhetens möjlighet att vara i området. Det är inte heller 

tillåtet att påverka marken på strandskyddsområdet eller utföra åtgärder som kan skada 
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växt- och djurliv. (MB 7:15). Som tidigare nämnts är det generella strandskyddet i 

Sverige 100 meter från strandlinjen upp på land och ut i vattnet, det kan vara förlängt upp 

till 300 meter genom beslut från Länsstyrelsen (prop.2008/09:119 s.28). Dispenser från 

strandskyddet ska ges mycket restriktivt och dispensgivningen ska utöver 

strandskyddslagstiftningen ta hänsyn till de hänsyns och hushållningsreglerna i MB 2-4 

kap. (Naturvårdsverket & Boverket, 2012 s.39). I MB 4:2 beskrivs områden som särskilt 

ska skyddas från exploatering med anledning av dess vikt för friluftslivet, i listan ingår 

Halland och Stockholms skärgård. Senaste lagändringen 2009 initierades med anledning 

av en stor oro över utvecklingen av dispensgivningen de senaste åren (prop.2008/09:119). 

Detta anses till viss del bero på bristen på ett differentierat strandskydd i landet som 

därmed urvattnar acceptansen för reglerna. Förarbetet (ibid.) hänvisar till 

Naturvårdsverkets rapport från 2002, som visar på brister vid dispensprövning och tillsyn, 

rapporten visar också på brister i det tidigare regelverket (prop.2008/09:119 s.32).   

 

3.3 Strandskyddets syften 

Strandskyddet syftar till att bevara allemansrättsligt tillgänglig mark, samt att skydda 

miljön vid vattnet för växt- och djurliv. Dessa två syften ska långsiktigt värnas i de 

strandskyddade områdena. Lagtexten lyder:  

13§ Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.  
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.   

 

Lagstiftaren har gett paragrafen i den nya lagstiftningen sedan 2009 en ny formulering. 

Den nya formuleringen i paragrafen består bl. a. i orden:  

"ska trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden".  

 

Dessa ord är tänkta att stärka strandskyddet även för områden som idag inte aktivt 

används för friluftsliv. Formuleringen är även tänkt att förtydliga att strandskyddet ska 

värnas för hela området och inte bara vid strandlinjen (prop.2008/09:119 s.37).  

I andra stycket finns ett förtydligande att strandskyddets syften ska vara långsiktiga. De 

svenska miljömålen har ett generationsperspektiv och är idag satta på 25 år 

(Naturvårdsverket & Boverket, 2012). 
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3.4 Förbjudna åtgärder 

I förarbeten till miljöbalken (prop. 1997:98:45 s.723) anses åtgärder som ger 

privatiserande effekt vara förbjudna i strandskyddsområde. Hur allmänheten uppfattar 

rätten till tillträde är avgörande. 

 

Åtgärder som verkar avhållande för allmänheten är förbjudna och kräver dispens. Det kan 

vara ändringar av komplement- och ekonomibyggnader som får dem att likna 

bostadsbebyggelse , eller att de ges tillbyggnader som skapar en hemfridszon 

(Naturvårdsverket & Boverket, 2012 s.43). Även inre förändringar som kan möjliggöra 

ändrat användningssätt av byggnaden är förbjudna inom strandskyddsområde. Det kan till 

exempel vara att inreda komplement- eller ekonomibyggnader till bostad eller gäststuga 

(prop.2008/09:119 s.100). 

 

Privatiserande åtgärder som trädgårdsanläggningar, lekplatser, idrottsplatser, bryggor, 

pirar, vägar, parkeringsplatser, båtupptagningsanordningar, staket och grillplatser 

omfattas av förbjudna åtgärder enligt paragrafen (prop. 1997:98:45 s.723). 

Naturvårdsverket och Boverket (2012 s.107) har en rad exempel på förbjudna åtgärder: 

Exempel på anläggningar eller anordningar som omfattas av 
strandskyddslagstiftningen är vägar, stängsel och staket, vilthägn, häckar, 
sportanläggningar (till exempel tennisbana och golfbana), anläggningar för 
klubbverksamhet, trädgårdar, gräsmattor, uteplatser, bersåer, lekplatser, trappor, 
flaggstänger, upplag av till exempel sprängsten eller matjord, hamnar, marinor, 
pirar, bryggor, båtuppläggningsplatser, bojar och andra anordningar i vattnet, 
musselodlingar och fiskodlingar, dammar, viltvatten, våtmarker för vattenrening, så 
kallade kvävefällor, industriella anläggningar till exempel kraftledningsstolpar, 
telemaster, vindkraftverk samt undervattenskablar. 

 

Sammantaget kan sägas att det är utifrån effekten för hur allmänheten uppfattar åtgärden 

som bedömningen ska göras (ibid.) .  

3.5 Undantag från strandskydd 

Det finns undantag från strandskyddets förbud för byggnader eller anläggningar som 

behövs i areell verksamhet som jordbruk och fiske. Undantaget gäller inte 

bostadsbyggnader (MB 7:16). För att man ska kunna hävda att byggnad/anläggning måste 

finnas vid vatten ska det kunna visas att orimliga kostnader för sökanden i annat fall 

skulle uppstå (prop.2008/09:119 s.101). En rad åtgärder kan av lantbrukare utföras med 

stöd av regeln som försvårar allmänhetens tillträde till bad och natur, men det ska alltid 

vara försvarbart att åtgärden måste utföras. Bevisbördan ligger på 

lantbrukaren/näringsidkaren (Bengtsson et al., 2011, kommentaren till MB 7:16). Om 
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åtgärden ligger i gränstrakten för vad som kan anses nödvändigt bör näringsidkaren söka 

dispens (ibid.).  Ett annat undantag är den möjlighet som Länsstyrelsen har att undanta 

områden från strandskydd, i de fall området uppenbart saknar betydelse för 

strandskyddets syften (MB 7:18). Sådana undantag ska föregås av utredning och bör 

användas restriktivt med hänsyn kravet på ett långsiktigt synsätt (Bengtsson et al., 2011, 

kommentaren till MB 7:18). 

 

Länsstyrelsen kan vidare utfärda föreskrifter som tillåter viss typ av byggnation eller 

åtgärd i strandskyddsområden under särskilda förutsättningar (MB 7:17). Föreskriften kan 

ges för komplementåtgärder utifrån plan- och bygglagens definition i  9:4 (Bengtsson et 

al., 2011, kommentaren till MB 7:17). I föreskriften kan Länsstyrelsen tillåta 

komplementåtgärder som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnad, men inte närmre än 

25 meter från strandlinjen. Åtgärden ska dessutom endast utföras inom tidigare bestämd 

tomtplats, om huvudbyggnad tilldelats tomtplats med nya regler sedan 2009. Har 

huvudbyggnad uppförts med äldre dispensregler eller före generellt strandskydd införts 

1975 kan föreskrifter utformas tillåta komplementåtgärder enbart utifrån kravet på 

avstånden till huvudbyggnad och vatten (prop.2008/09:119 s.102). 

Paragrafen har ersatts av en tidigare liknande regel som innebar att föreskrifter kunde 

lämnas som gav undantag för dispens till komplementåtgärd som är närmare 

huvudbyggnaden än stranden (naturvårdslagen 1964:822 16§ 4 st. och 

naturvårdsförordningen 1976:484 20§ 1 st.). Enligt förarbete (prop.2008/09:119 s.102) 

till nya lagen ska en försiktig tillämpning av regeln användas med hänsyn till att en 

byggnad inom 25 meter till stranden kan leda till att allmänheten avhålls från tidigare 

allemansrättsligt tillgängligt område.  

3.6 Dispens från strandskydd 

När inga av dessa undantag kan göras gällande och fastighetsägaren vill utföra en 

förbjuden åtgärd, kan denne söka dispens (MB 7:18b). Det är numera kommunen som är 

ansvarig för dispensbeslut. Den som söker dispens måste ha ett giltigt särskilt skäl utifrån 

strandskyddslagstiftningen i MB 7:18c eller d. Vidare ska beslutsfattare bedöma om 

dispensen kan anses förenlig med strandskyddens syften (MB 7:26). Det innebär att i de 

fall sökande har ett giltigt särskilt skäl för dispens i enlighet med 18c-paragrafen, så ska 

en dispens inte medges om någon av strandskyddets syften motverkas av åtgärden. En 

intresseavvägning, där det allmännas intresse vägs mot den enskilde dispenssökanden 

görs inom ramen för dispensprövningen. Intresseavvägningen i MB 7:25 syftar till att 

ingen enskild ska behöva tåla en större inskränkning i sin rätt till fastigheten än vad som 
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krävs för att lagens syfte ska uppnås (EG-fördraget artikel 5), se figur 1 nedan för 

förtydligande.  

 

Figur 1.  Teoretiskt exempel på en situation av prövningar av strandskyddsreglerna där en dispens kan 

medges. Figuren utformad av författaren. 

3.6.1  Dispensens innehåll 

Naturvårdsverket och Boverket (2012) har utformat en checklista som vägledning till de 

som arbetar med strandskyddsdispenser. I den listan framgår det bland annat att 

dispensbeviljad åtgärd ska vara inritad på både översiktskarta och situationsplan. 

Tomtplatsavgränsningen ska vara inritad på karta och en fri passage ska vara markerad. 

Beslutet ska enligt listan innehålla utförlig beskrivning av området och de avvägningar 

som görs utifrån dem vad gäller allmänhetens tillgång till marken och den 

intresseavvägning som görs. Särskilt skäl för dispensen ska framgå och om villkor 

förenas med dispens ska de finnas med.  

 

När det gäller komplementbyggnader ska byggnadstyp och dess ändamål framgå av 

dispensen, för att tydliggöra om dispensen ska kunna vara grund för fastighetsbildning 

eller ej (ibid. s.62).  

3.7 Överprövning 

 

Kommunen är den myndighet som sedan lagändringen 2009 är första beslutsinstans vid 

ansökan om dispens från strandskyddet, medan Länsstyrelsen har fått till uppgift att 

ansvara för att kommunerna följer strandskyddslagens regler vid tillämpning. Det görs 

blanda annat genom en granskning av alla kommunala dispenser som ges. Om 

Länsstyrelsen vid granskning kan misstänka att dispensbeslutet saknar laglig grund eller 

Särskilda skäl finns 

enligt MB 7:18c 

Den enskildes intresse ska 

väga tyngre än de allmännas 

(MB 7:25)  

(MB 2-4) 

Strandskyddets syften 

motverkas inte (MB 7:26)  

(MB 2-4) 

De allmännas intresse 

saknas (MB 7:25) 

(MB 2-4) 
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har brister i sin handläggning, ska Länsstyrelsen göra en grundligare prövning av 

dispensbeslutet. En sådan grundligare prövning benämns som en överprövning. 

Länsstyrelsen ska fatta beslut huruvida överprövning ska ske eller ej inom tre veckor från 

den dag ärendet kommer in till Länsstyrelsen (MB 19:3b). 

 

Om Länsstyrelsen istället efter granskning av ärendet anser att allting är i sin ordning, tar 

de inte upp ärendet till överprövning utan fastställer dispensen. Om det visar sig att 

dispensbeslutet från kommunen innehåller brister blir det ett överprövningsärende. En 

förtydligande bild visualiserar prövningsförfarandet genom figur 2. 

Länsstyrelsen kan efter överprövning: 

 Upphäva 

 Fastställa 

 Ändra dispensen eller lägga till villkor 

Om dispensbeslutet från kommunen saknar information för att Länsstyrelsen ska kunna 

göra en bedömning kan de begära in kompletterande underlag från kommunen, men om 

det är väldigt stora brister kan Länsstyrelsen återförvisa ärendet med ny handläggning till 

kommunen (Naturvårdsverket & Boverket, 2012 s. 67-68). 

 

 

Figur 2. Bilden visar Länsstyrelsens arbete med överprövningar av de kommunala besluten 

(Naturvårdsverket & Boverket 2012 s. 65). 

 



 23 

3.8 De särskilda skälen för dispens 

En central paragraf i strandskyddslagen är 18c-paragrafen. Den anger vilka skäl som kan 

anföras som särskilt skäl för dispens. Listan av skäl är uttömmande, med andra ord kan 

inga andra skäl än dessa göras gällande i det generella strandskyddet. Det finns dock ett 

ytterligare skäl för dispens, som behandlas i en egen paragraf (MB 7:18d). Detta 

ytterligare skäl som kan ligga till grund för dispens, har helt andra krav på gällande 

förutsättningar än de skälen i 7:18c. Regeln i MB 7:18d behandlar förutsättningarna till 

att ge dispens för landsbygdsutveckling i strandskyddsområde (LIS) och regeln kan alltså 

ge upphov till helt ny bebyggelse på tidigare oexploaterade områden. Den här studien 

berör främst ärenden som söks eller medges dispens med hänvisning till punkten ett i 

7:18c och det är den del av lagtexten som kommer att beskrivas utförligare. Lagtexten för 

7:18c lyder: 

18c§ 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 kan 
genomföras utanför området,  
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området, eller  
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  
 
I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det 
som anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §. Lag (2009:532). 
 

Listan med punkterna ska alltså vara uttömmande och lämnar även mindre utrymme för 

de intresseavvägningar som ska göras utifrån MB 7:25-26 (Bengtsson et al. 2011, 

kommentaren till MB 7:18c). I Naturvårdsverkets & Boverkets (2012) bok för vägledning 

framgår på tre olika ställen (s.35,37,39) att särskilda skäl enligt någon av ovanstående 

punkter måste kunna hävdas för att dispens ska kunna medges. Samt att 

intresseprövningen endast inte kan ligga till grund för dispens. 

3.8.1  Ianspråktaget område - punkten ett 

Punkten ett i MB 7:18c är det vanligaste dispensskälet som det medges dispens för av 

kommunerna med ca 63 % av totala antalet dispenser i landet. För Hallands Län är 

motsvarande siffra ca 43 % och för Stockholms Län är det ca 70 % (Naturvårdsverket, 

2012 s.17).  

https://lagen.nu/1998:808#K7P18d
https://lagen.nu/1998:808#K7P18cS1
https://lagen.nu/1998:808#K7P18e
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Den första punkten i paragrafen 18c berör främst mark som privatiserats med anledning 

av bostadsbebyggelse. Byggnationen ska ha uppförts på laglig väg för att kunna omfattas 

av punkten ett. Man ska kunna påvisa att tidigare beviljad dispens för byggnation erhållits 

eller att platsen bebyggts eller anlagts innan den första generella 

strandskyddslagstiftningen blev gällande år 1975 (prop.2008/09:119 s.105). Det kan dock 

finnas andra sätt på vilket ett område tagits i anspråk och förlorat betydelse för 

strandskyddet (Bengtsson et al. 2011, kommentar till MB 7:18c). När marken är 

ianspråktagen enligt punkten ett av bostadsbebyggelse anses en hemfridszon uppstått, 

med anledning av den privata zon som bostadsbebyggelse ger upphov till (ibid.). 

I Naturvårdsverkets & Boverkets vägledning (2012) för strandskydd beskrivs detta: 

 
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. 
 

 

Ett exempel på mark som inte kan anses vara ianspråktaget område i enlighet med 

punkten ett är jordbruksmark och betesmark, de kan inte anses ingå i hemfridszonen 

(MÖD 2008:10).  

3.9 Tomtplatsbestämning och hemfridszon  

Tomtplatsbestämningen syftar till att bestämma gränsen mellan det område inom vilket 

markägaren kan hävda en hemfridszon och det område som allmänheten har möjlighet att 

nyttja. I äldre förarbeten (prop.1964:148 s.58) beskrivs syftet med 

tomtplatsavgränsningen att begränsa den dispensgivnes möjligheter att utvidga sin tomt, 

men att regeln inte syftar till att ge denne vissa rättigheter. 

 

Begreppet hemfridszon har sitt ursprung från allemansrätten och beskriver den plats runt 

bostadshus och vissa typer av komplementbyggnader som bastubyggnader där 

fastighetsägaren kan hävda en privat zon. När strandskyddsdispens ges för 

bostadsbyggnad eller annan typ av byggnad med privat karaktär som anses ge upphov till 

en hemfridszon, ska en tomtplatsavgränsning göras. Tomtplatsavgränsningen ska 

markeras på karta eller i situationsplan. De bostadsbyggnader inom strandskyddsområde 

som är uppförda innan lagregeln om tomtplats, har ändå en hemfridszon och anses som 

lagligen i anspråkstagna. Hemfridszonen är i dessa fall inte bestämd av myndighet genom  

tomtplatsbestämning, utan utgörs av den mark som rimligen kan göras gällande vara tomt 

(prop.2008/09:119 s.105). 
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3.9.1  Hemfridszonens utbredning 

En tomtplatsavgränsning ska inte sträcka sig utanför en fastighets gränser 

(Naturvårdsverket & Boverket, 2012) och den avgränsade tomtplatsen kan behöva 

markeras med staket, häck eller liknande för att visa var allmänheten kan vistas. I de 

fallen kan en dispens villkoras med stöd av MB 16:2 2 st. (prop.1997/98:45del 2 s.728).  

Tomtplatsavgränsningen och hemfridszonen ska överensstämma, men enligt lagtext och 

lagförarbete ska avgränsningen ta hänsyn till  

 att ge allmänheten fri passage längs med vatten  

 att minimera intrånget i allemansrätten 

 att rimlig hemfridszon ska ges 

 

MÖD har också tagit ställning till hur de ser på hemfridszon genom en dom (MÖD 

2009:35) som behandlar huruvida dispens för komplementbyggnad ska ges eller ej. 

Domen ger indikation på hur stor hemfridszonen kring bostadsbyggnader kan anses vara. 

Den visar oss också att tomtplatsavgränsning inte kan användas utan hänsyn till den 

aktuella byggnadens faktiska påverkan på området. Den kan tolkas som att på en tomt där 

fri sikt råder kan en hemfridszon inte anses sträcka sig utöver 40 meter från 

huvudbyggnad. Citat: 

Ansökan avser ett gästhus med en boyta om 40 kvm som ligger cirka 40 meter från 
den befintliga byggnaden. Sikten är fri mellan den befintliga och planerade 
byggnaden och det är fri sikt över omgivningarna. Den planerade byggnaden 
kommer att förläggas i utkanten av den hemfridszon som idag får anses gälla kring 
det befintliga huset. Genom den nya byggnadens karaktär och storlek kommer 
hemfridszonen att utvidgas och gälla mark som idag är allemansrättsligt tillgänglig 
inom fastigheten. Utvidgningen kan inte anses obetydlig. En tomtplatsavgränsning 
skulle inte avhjälpa detta förhållande. 

 

3.9.2  Tomtplatsbestämning allmänt 

Tomtplatsen ska i möjligaste mån överensstämma med den hemfridszon som en 

bebyggelse rimligen kan anses ha. Tomtplatsen ska visa var gränsen för privat respektive 

allemansrättsligt tillgängligt område går (Naturvårdsverket & Boverket, 2012). 

Komplementbyggnader  och anläggningar utom hemfridszon ska inte ingå i 

tomtplatsavgränsningen.  

3.9.3   Tomtplatsens storlek 

De riktlinjer som ges av förarbete till miljöbalken och Naturvårdsverket och Boverkets 

handbok om storlek, gör gällande att fritidshus inte bör ha större tomtplats än 2000 kvm, 

vid kusten bör den inte vara större än 1500 kvm (prop.1997/98:45 del 2 s.728) och 
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(Naturvårdsverket & Boverket, 2012 s. 139). Men förhållanden på orten kan också spela 

in för bedömning av tomtplatsstorlek . Det kan innebära att tomtplatsen ska begränsas till 

en mindre yta än vad en hemfridszon vanligtvis brukar utgöra (Naturvårdsverket & 

Boverket, 2012). När tomtplats bestäms ska handläggare ta hänsyn till platsens topografin 

och vegetation samt vilka byggnadstraditioner som etablerats på orten för att bedöma hur 

stor tomtplatsen ska göras (ibid.). 

3.9.4   Tomtplats vattenområde 

Tomt kan undantagsvis omfattas av vattenområde. Det kan inträffa i en situation där 

båthus eller sjöbod placeras på brygga ovan vatten (prop.1997/98:45 s.728). Förarbete till 

nya strandskyddslagen gör dock gällande att tomtplats i första hand finns runt bostadshus 

(prop.2008/09:119 s.105) och Naturvårdsverket & Boverket (2012 s. 140) anser att 

anläggningar och byggnader utom tomtplats som inte anses ha hemfridszon ej ska 

tilldelas tomtplats. I stället ska det bestämmas utbredning på marken som en anläggning 

eller sådan byggnad får ta i anspråk.  MÖD har i ett avgörande från 2011 (MÖD 2011:42) 

fastslagit att vatten inte bör ingå i tomtplatsområde, med motiveringen att citat:   

"allmänhetens rätt att röra sig på annans vattenområde är vidsträckt".   

3.9.5   Hel fastighet som tomtplats 

I förarbeten (prop.1997/98:45 del 2 s.728) till MB är lagstiftaren tydlig med att tomtplats 

inte ska bestämmas utifrån fastighetsbildning eller fastighetsgränser. Men i senare 

vägledning från Naturvårdsverket & Boverkets (2012) handbok rekommenderas att 

nybildade fastigheter bör ha tomtplatsavgränsning i enlighet med fastighetsgränser om 

storleken gjorts lämplig.  

3.10 Fri passage  

Fri passage är en bestämmelse inom strandskyddslagstiftningen vars innebörd är att 

området närmast stranden förblir allemansrättsligt tillgängligt (prop.2008/09:119 s.112). 

Begreppet fri passage har lyfts fram i lagtext för att hänsyn ska tas till bestämmelsen och 

för att en bedömning om att fri passage alltid ska finnas med i dispensbeslut, i synnerhet 

om dispens beviljas (Naturvårdsverket & Boverket, 2012). Intentionen om fri passage är 

inte ny, den etablerade bestämmelsen om tomtplats är sedan tidigare utformad så att 

området närmast vatten ska lämnas fri för allmänhetens möjlighet till passage 

(prop.1997/98:119 del 2 s.728). Nu finns regeln även i lagtext och ska alltid tillämpas, 

utom när det inte är lämpligt (MB 7:18f 1 st.).  
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Lagstiftaren vill undvika att de mest attraktiva delarna av strandskyddsområdet, de 

närmast vattnet, privatiseras och därmed hindar allmänheten från att ha  tillgång till 

strandlinjen. Lagstiftaren vill med regeln även skydda djur- och växtlivet vid vattnet. 

Alltså ska bestämmelsen om fri passage trygga området närmast vattnet för allmänhetens 

möjlighet till tillträde även i de fall strandskyddsdispens medges. Lagregeln finns i  MB 

7:18 1st som lyder: 

18f§ 1st.Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte 
omfatta ett område som behövs för att  mellan strandlinjen och byggnaderna eller 
anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området 
närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller 
anläggningarnas funktion. 

 

Lagstiftarens intentioner är att frågan om fri passage i varje beslut ska bedömas, men 

samtidigt lämnas reservation för att det finns situationer som omöjliggör fri passage. I 

Naturvårdsverket & Boverkets (2012) handbok  finns en checklista för dispensbeslut, i 

listan står det att "en fri passage ska vara markerad" i beslutets kartmaterial (ibid. s.61). 

 I förarbeten lämnas mycket lite information om när fri passage inte kan ges. Det skäl som 

ändå uttrycks i förarbeten är undantaget om det av säkerhetsskäl inte är lämpligt med fri 

passage mellan strand och byggnader/anläggning (prop.2008/08:119 s.77).  Vidare sägs 

också (ibid. s.112) att tillämpningen av fri passage inte får leda till  

"orimliga konsekvenser med hänsyn till bl.a. befintlig bebyggelse eller 
strandområdets tidigare användningsområden." 

 

Det kan innebära att befintliga byggnader kan hindra att bestämmelsen om fri passage 

tillämpas. Vid nybyggnation ska regeln tillämpas mycket strikt (Ibid. s76).  

Naturvårdsverket & Boverket ( 2012 s.88) belyser att fri passage är viktig att bibehålla 

även om grannfastigheter är försedda med hinder för fri passage, detta för att bevara fri 

passage för växt- och djurliv samt möjliggöra landstigning. I vägledningen tillägges att 

den fria passagen ska ta hänsyn till rimlig hemfridszon, tidigare bebyggelse och 

markanvändning. Bryggor är allemansrättsligt tillgängliga och ska inte hindra den fria 

passagen (Bengtsson et al. 2011, kommentaren till MB 7:18f). 

3.10.1  Bredden för fri passage 

 Passagens bredd ska helst vara stor nog för att uppfattas som allemansrättsligt tillgänglig, 

men ska åtminstone vara bred nog för att inte avhålla allmänheten från att passera 

(prop.2008/09:119 s.112). Passagen kan minimalt vara några tiotal meter bred sett från 

strandlinjen även om hänsyn ska kunna tas till byggnadstradition och landskapet med 

dess topografi. Vid fri sikt bör den fria passagen vara bredare än om stranden är 

avskärmad av berg eller vegetation (Naturvårdsverket & Boverket, 2012). 
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3.11 Lodräta passager 

Passager till och från vattnet lodrätt sett från stranden omfattas inte av bestämmelsen i 

MB 7:18f som syftar till fri passage längs med vattnet. En lodrät passage är 

allemansrättsligt tillgängligt utrymme som ger allmänheten möjlighet att ta sig ned till 

vattnet från landsidan. När beslut om dispens fattas ska även den här typen av passage tas 

hänsyn till, det är en av anledningarna till att lucktomter inte är en lämplig plats att ge 

dispens på (prop.1997/98:45 del 2 s.726) och (prop.2008/09:119 s.37). 

3.12 Ny byggnation på bebyggd tomt 

Byggnader som kan medverka till att hemfridszonen utvidgas ska inte medges dispens. 

Däremot kan komplementbyggnad inom hemfridszon ges dispens för, i de fall 

hemfridszonen inte bedöms utvidgas. Beslutsinstans bör förtydliga i beslut att ytterligare 

mark inte får tas i anspråk som tomt (Naturvårdsverket & Boverket, 2012 s.61). 

3.12.1  Tidigare bebyggelse vid ny åtgärd och tomtplatsbestämning 

Vid ny dispens för åtgärd där äldre bebyggelse finns på fastigheten, ska tomtplats 

avgränsas med hänsyn till den äldre bebyggelsen (Naturvårdsverket & Boverket, 2012 

s.140). Komplementbyggnader som inte kan anses ha en hemfridszon ska inte ingå i 

tomtplatsen (ibid.).  

 

En dom från Nacka MMD (M 6027-11),  fastställer Länsstyrelsens beslut att tomtplatsen 

bestäms till hemfridszonen kring bostadsbebyggelse och att övriga 

komplementbyggnader såsom; båthus, bastu och förråd inte ska omfattas av tomtplats. 

Tomtplatsavgränsningen ska således utgå från den hemfridszon som bostadsbyggnaderna 

rimligen kan anses ge upphov till för att inte göra intrång på allemansrättsligt tillgänglig 

mark. 

3.13 Komplementbyggnader och ersättningsbyggnader 

3.13.1   Komplementbyggnader 

En komplementbyggnad är en mindre byggnad som kan anses tillhöra en huvudbyggnad 

(PBL 9:4) och (Bengtsson et al. 2011, kommentar till MB 7:17). Den ska i normalfallet 

placeras inom befintlig tomtplatsavgränsning eller hemfridszon. En komplementbyggnad 

kan aldrig ses som huvudbyggnad. De flesta komplementbyggnader anses i de flesta fall 
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inte omgärdas av en egen hemfridszon, eftersom dessa byggnader inte utgörs av 

bostadsbyggnader. En komplementbyggnad får heller inte riskera att utvidga 

hemfridszonen (MÖD 2009:35). Dispens kan ges för komplementbyggnad enligt MB 

7:18c punkt 1 i de fall komplementbyggnaden ska uppföras inom befintlig hemfridszon 

och inte hotar utöka den (prop.2008/09:119 s.105). Byggnader som kan utgöras av 

komplementbyggnader är, båthus, utedass, gäststuga, förråd och bodar av olika slag och 

bastubyggnader (Naturvårdsverket & Boverket, 2012 s.134). 

En komplementbyggnad får aldrig 

 utvidga hemfridszonen 

 placeras så att fastighetsbildning möjliggörs med anledning av 

komplementbyggnaden 

Gäststugor ska behandlas mer restriktivt i dispensärende vid komplementbyggnad, 

eftersom gäststugor används som boende och därmed i högre utsträckning än andra 

byggnader kan utvidga hemfridszonen (Naturvårdsverket & Boverket, 2012).  Även 

komplementbyggnation vid vattnet ska behandlas mycket restriktivt för att inte ytterligare 

strandområden ska privatiseras (ibid. s. 139). Som tidigare beskrivits har handläggare 

möjlighet att förena dispens med villkor med stöd från MB 16:2 2 stycket. I de här fallen 

kan villkor användas för att minimera hemfridszonen på gäststuga till exempel genom att 

förbjuda att stugan inreds med kök. Dock har rättspraxis (MÖD 2009:10) ogillat sådant 

villkor med hänsyn till proportionalitetsprincipen som genom intresseavvägningen i MB 

7:25 ska ta hänsyn till enskildas intressen.  

 

3.13.1.1   Komplementbyggnaders tomt 

En komplementbyggnad bör placeras inom befintlig tomtplats, dessutom bör i beslutet 

uttryckas att komplementbebyggelsen inte får bidra till att utöka befintlig tomtplats 

(Naturvårdsverket & Boverket, 2012). Två domar från MÖD (MÖD 2009:35) och (MÖD, 

M 6396-08) nekar sökande dispens där komplementbyggnader som gäststugor planerats 

på 40 respektive 55 meter från huvudbyggnad vid fri sikt. Domstolen motiverar besluten 

med att hemfridszonen kommer att öka på bekostnad av allmänhetens intresse.  

3.13.1.2   Komplementbyggnader utom tomtplats 

Om byggnaden ska placeras utom befintlig hemfridszon eller tomtplatsområde, prövas 

dispensen inte enligt första punkten i MB 7:18c (prop.2008/09:119 s.100). Man kan då 

inte söka dispens med anledning av att platsen skulle vara ianspråktagen på ett sätt som 

gjort att strandskyddets syften förlorats (MB 7:18c 1p.). Här måste alltså någon av de 

andra fem särskilda skälen kunna  åberopas, samt att åtgärden ska vara förenlig med 
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strandskyddets intressen (MB 7:26). Den kan dock prövas som ersättningsbyggnad i de 

fall en befintlig motsvarande byggnad finns eller nyligen funnits på platsen 

(prop.2008/09:119 s.105). 

3.13.2   Ersättningsbyggnader 

Byggnation inom strandskyddat område som innebär att en tidigare byggnad ersätts av en 

ny, kan vara grund för dispens. Men det är utifrån hur nuvarande användning av hur 

marken kan anses hävdad. Det är alltså punkten 1 i paragrafen 18c som dispensgrunden 

kan åberopas ur. En ersättningsbyggnad ska ses som ny byggnation, men punkten ett som 

gör gällande att marken är ianspråktagen sedan tidigare ska ses som särskilt skäl vid 

ersättningsbyggnad. En ersättningsbyggnad ska ha samma användningssätt som den 

ursprungliga byggnaden, eller i vart fall utgöras av en byggnad som inte anses ta mer 

hemfridszon i anspråk än den tidigare (Naturvårdsverket & Boverket, 2012 s.134) och 

(prop2008/09:119 s. 105). En dom i Nacka MMD stärker bestämmelsen om att nytt 

användningssätt inte kan accepteras (Nacka MMD, M 3621-10). Med samma skäl kan en 

ersättningsbyggnad inte heller vara avsevärt större eller placeras på annan plats än den 

ursprungliga (Nacka MMD, M 3884-10), (Nacka MMD, M 5340-10). 

Om dispensen rör en ersättningsbyggnad till en mycket förfallen byggnad eller ett ödehus 

ska hänsyn tas till om marken fortfarande kan anses ianspråktagen enligt punkten ett i 

7:18c. Har marken i de fallen återgått till allemansrättsligt tillgänglig mark finns inte 

grund för dispens enligt punkten ett (Naturvårdsverket & Boverket, 2012 s.134). 

3.14 Lucktomter 

Utifrån den lagstiftning som fanns före 2009 hade en praxis uppstått där tomter med 

karaktär av lucktomt kom att användas som dispensskäl (prop.2008/09:119 s.105). En 

lucktomt är enligt Naturvårdsverkets allmänna råd från 1997; 

 
en mindre fastighet eller ett mindre markområde (skifte), som saknar huvudbyggnad, 
och som ligger mellan andra 
bebyggda mindre fastigheter eller markområden. 

 

I Naturvårdsverkets allmänna råd från 1997 framhålls värdet av att lucktomter ska 

bevaras obebyggda för att främja syftet med strandskyddet, samtidigt ges i samma skrift 

möjlighet att ge undantag för strandskyddet på lucktomter som förlorat sitt syfte för det 

allemansrättsliga strandskyddet (MÖD 2005:38).   

Med den nya lagstiftningen avvecklas i princip användandet av lucktomt som särskilt skäl 

för dispens, i prop.2008/09:119 nämns lucktomtbegreppet: 
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Det i praxis tillämpade skälet att det finns en lucktomt bör tillämpas med stor 
restriktivitet i områden med högt bebyggelsetryck eller hög grad av 
bebyggelsepåverkan längs stränderna. 

 

Det framgår även av en dom i mark- och miljödomstolen i Östersund från 2011 (M 1467-

11), där klagande anför som skäl för dispens att fastigheten är en lucktomt, men där både 

Länsstyrelsen i Gävleborg och miljööverdomstolen menar att anförandet inte utgör 

särskilt skäl för dispens. Samma ämne har behandlats med samma utgång i Vänersborgs 

mark- och miljödomstol (M 169-10) och ett flertal domar i samma instans.(M 7-10, M 

3693-10). 
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4 Resultat 

Resultatet består av analys av överprövningar gjorda i Hallands och Stockholms län, samt 

enkät- och intervjusvar . Resultatet har analyserats och kategoriserats för att göra studien 

överskådlig. Varje kategori har getts en rubrik, där sedan resultaten från alla metoder 

redovisas. Detta för att ge en överskådlig bild av varje kategori som behandlas i resultatet.  

 

Överprövningar har granskats från länsstyrelserna i Halland och Stockholm, varav 27 

respektive 60 av dessa är materialet som är underlag för analysen av överprövningarna. 

Dessa överprövningar har utgjort grunden för hur rubriksättning och kategorier indelats.  

 

I enkäten ställdes 11 frågor till respondenterna. De kallas för handläggare i enkättexterna 

som följer i resultatdelen. Svaren redovisas i de kategorier som utformats efter 

överprövningsmaterialet, när det är lämpligt. Hela enkäten med svar ligger som bilaga 3. 

Svaren har ingen statistisk grund, eftersom svarsgraden ligger på 34 %. Läsaren får ha i 

åtanke att svaren inte kan anses generella för handläggare i allmänhet, men de indikerar 

åsikter och erfarenheter från enskilda handläggare.  

 

I intervjufrågorna finns frågeställningar om tomtplatsavgränsning, fri passage och 

tolkning av punkten ett i MB 7:18c. De som valts ut till intervju är personer som arbetar 

på de Länsstyrelser varifrån överprövningsmaterialet är hämtat.  

4.1 Tomtplatsbestämning och fri passage rörande alla ärenden 

Den inledande resultatdelen tar ett helhetsgrepp om alla överprövningsärenden i 

materialet. Den ska visa vilken påverkan besluten haft på den fria passagen och samtidigt 

redovisa hur tomtplatsbestämmelsen används generellt utifrån det materialet som erhållits 

i studien från överprövningsärenden, intervju och enkät.  

 

Förutsättningarna i Hallands Län och Stockholms län skiljer sig åt ur aspekten; vilket 

vatten som gett upphov till strandskyddsområde av de studerade besluten. I Hallands län 

uppstår strandskyddsområde med anledning av 5 olika typer av vatten. Dessa fem är sjö 

med 13 ärenden, hav (4), älv (1), å (4) och bäck med 7 ärenden. I materialet från 

Stockholms Län finns 3 typer av vatten representerade i materialet, dessa är hav med 42 

ärenden, sjö (4) och mälarvatten med 4 ärenden. 
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Överprövningar - Halland 

Hälften av materialet från Halland rör överprövningar där tomtplatsen ändrats. Halland 

använder i några fall bestämmelsen om fri passage för att motivera att 

tomtplatsavgränsningar ska göras mindre än de som kommunen beslutat. Vid dispens 

med byggnation i närheten av vatten, finns ett antal ärenden i materialet där fri passage 

utreds. Det har resulterat i att fri passage på 10-20 meter lämnas mellan tomtplats och 

vatten. I samband med att fri passage bestäms har Hallands Länsstyrelse i tre fall villkorat 

dispensen med att gränsen mellan tomtmark och fri passage ska markeras med staket eller 

häck. Ett av dessa beslut om fri passage har dock blivit överklagat till MMD (M 5824-

11), som upphävde Länsstyrelsens beslut om fri passage mot bäck. De ansåg att platsen 

som var belägen intill en bäck i det aktuella ärendet inte var ett område som var värdefullt 

för friluftsliv. 

 

Tabell 1. Visar hur besluten av överprövat material ger effekt på den fria passagen 

Påverkan på fri 

passage/Lst 

beslut 

Påverkas ej Bevaras 

helt/något 

Hindrar 

passage 

Totalt 

Upphäver 

dispens 

1 5 0 6 

Ändrar 

tomtplats 

avseende mark 

9 5 2 16 

Fastställer 

dispens utan 

ändring 

7 0 0 7 

Totalt 18 9 2 29 

 

I materialet finns en dispens för nybyggnation på fastighet med vattenkontakt som 

fastställdes av Länsstyrelsen med den nya regeln om LIS. Här nämns kort från 

Länsstyrelsen att det är 25 meter till vatten från tomtplats. Fri passage har lämnats och 

markerats på karta som 25 meter. Den passage som märkts ut på kartan och visar 25 

meter är den bredaste passagen, den smalaste passagen är 15 meter.  
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Tabell 1 på föregående sida visar hur Länsstyrelsen bedömt påverkan av sina beslut på fri 

passage. Av de ärenden där Länsstyrelsen bestämmer eller ändrar tomtplats anser de i nio 

fall att den fria passagen inte påverkas av beslutet. Dessa ärenden rör då fastigheter som 

inte gränsar mot strandkant (4 ärenden) eller att de anser att området för tomtplatsen ändå 

sedan tidigare tagits i anspråk på ett sådant sätt att frågan inte är relevant (4 ärenden). 

Ytterligare ett av dessa ärenden rör en dispens för nybyggnad av komplementbebyggelse 

som ges tomtplats för den byggyta som tas i anspråk. Dessa orsaker återkommer även i de 

ärenden där Länsstyrelsen fastställer kommunens dispens utan ändring, och Länsstyrelsen 

anser att fri passage inte påverkas av beslutet. De två ärenden där den fria passagen tilläts 

minska för allmänheten vid Länsstyrelsens tomtplatsavgränsning, rör två ärenden med 

lucktomtskaraktär med närhet till bäckar. Av de ärenden som upphävs eller tomtplats 

ändras och fri passage blir bevarad som en konsekvens av beslutet är nio av de tio fallen 

ärenden som rör mark i närhet till sjö.  

 

Hallands länsstyrelse använder i de flesta fall (i materialet 25/29) ortofoton som underlag 

för beslut av tomtplatsavgränsning. I ett ärende som rör tomtplatsbestämning används 

även äldre ortofoton som jämförelsematerial, där dessa ortofoton avslöjar hur marken 

tidigare såg ut på platsen. I ett av de ärenden som studerats där tomtplatsavgränsning 

bestämts har beslut föregåtts av syn på platsen.  

Överprövningar - Stockholm 

Undersökningen visar att ca 30% (16/50 ärenden) av materialet från Stockholms 

överprövningar rör ärenden där Länsstyrelsen ändrar kommuners beslut avseende 

tomtplatsens avgränsning. De kommunala beslut där  tomtplatsen bestämts till att bestå av 

hela fastighetens yta när vatten ingår i fastighetens areal, upphävs nästan undantagslöst. 

Länsstyrelsen hänvisar i dessa fall till en dom i mark- och miljööverdomstolen (M4538-

10) som slagit fast att vatten inte bör ingå som tomtplats. Det finns fall där Länsstyrelsen 

ansett att en mindre del av vattenområde lämpligen kan ingå som tomtplats. I det fall som 

finns i materialet rör det sig om en fastighet vars vattensida är försedd med anläggningar 

(bryggor) som kringgärdar ett mindre vattenområde. I de fallen där Länsstyrelsen reglerar 

tomtplats med anledning av att vatten inte får ingå i tomtplatsen, bestäms hela resterande 

fastighet som tomtplats. I dessa ärenden har Länsstyrelsen bedömt att tidigare användning 

av fastigheten har resulterat i att ingen fri passage ändå varit möjlig (8 ärenden). Ett 

exempel på en sådan fastighet visas i figur 3 nedan.  
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Figur 3. Tomtplats bestämd till hel fastighet, men vattenarealen ändrades av Länsstyrelsen till att inte ingå i 

tomtplats. Marken anses sedan tidigare varit ianspråktagen. Hämtad från Länsstyrelsens 

överprövningsmaterial (aktnr: 526-10-1073). 

 

Länsstyrelsen i Stockholm reglerar även tomtplatser med hänsyn till att allemansrättsligt 

tillgänglig mark inte ska ingå i tomtplatsen, i sex av de fallen resulterar det i att den fria 

passagen bevaras, se tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Tabellen visar hur den fria passagen påverkats av olika beslut vid överprövning 

av dispenser.  

Påverkan på fri 

passage/Lst 

beslut 

Påverkas ej Bevaras 

helt/något 

Hindrar 

passage 

Totalt 

Upphäver 

dispens 

5 21 0 26 

Ändrar 

tomtplats 

avseende mark 

2 6 0 8 

Ändrar 

tomtplats 

avseende vatten 

8 0 0 8 

Fastställer 

dispens utan 

ändring 

8 0 0 8 

Totalt 23 27 0 50 
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När det beslutas om tomtplats (ändrar/fastställer) på Stockholms Länsstyrelse används de 

handlingar som kommer med akten från kommunen som består av kartmaterial och ibland 

fotografier. I vissa fall används flygfoton. I tre av ärendena där tomtplatsavgränsning 

gjorts framgår att syn på plats har hållits. En sammanställning över vilket beslutsmaterial 

som handläggarna nämner i sina beslut eller finns med i beslutet från Stockholms 

Länsstyrelse redovisas i tabellen 1 bilaga 2. 

Enkätsvar 

Användningen av fri passage i beslutsformulering varierar mellan handläggare, men över 

hälften använder det vanligen eller ofta.  En av respondenterna tycker att det är onödigt 

att skriva om fri passage i de fall det inte kan bli aktuellt. 

Handläggarna använder sig i ungefär lika stor utsträckning av fri passagebegreppet vid de 

fyra givna alternativen: 

1. För att styrka ett upphävandebeslut med anledning av att fri passage omöjliggörs.  

(14 av 33 respondenter) 

2. För att ändra tomtplatsavgränsning med tydliggörande att fri passage ska 

möjliggöras. 13/33 

3. Som tillägg för att peka ut fri passage i karta/situationsplan när dispenser 

godkänns. 10/33 

4. Som tillägg för att styrka kravet på fri passage i textform i beslut när dispenser 

godkänns. 16/33 

 

Över hälften av handläggarna tycker att bestämmelsen om fri passage fungerar bra, 

åsikter som kommer upp är att bestämmelsen dock är onödig eftersom 

tomtplatsavgränsningen ska ge fri passage sedan tidigare lagstiftning. Ibland är det inte 

möjligt att använda fri passage, t ex när det gäller äldre strandtomter. 

 

När tomtplatsavgränsning görs ska alltid lämnas plats för fri passage enligt MB 7:18f 1 

st., men det finns genom svaren från handläggarna indikationer på att det många gånger 

är omöjligt. Ett av fritextsvaren gör gällande att bara befintlig passager tas tillvara. Några 

menar att de inte bestämmer tomtplats, eftersom det är kommunens ansvar och en annan 

menar att tomtplats ska bestämmas utifrån befintlig situation från platsen vid året 1975. 

En handläggare uppger att fri passage alltid lämnas vid tomtplatsavgränsning. Ett svar 

som är intressant är att de skriver i beslutet att allt som inte är tomtplats ska utgöras av fri 

passage. 
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De flesta handläggare i enkäten (22/33) anser att gällande lagstiftning för begreppet 

tomtplats ger handläggare tillräckligt med stöd för att fatta enhetliga beslut. Tre 

handläggare svarade direkt nej medan en anser att det är svårtdefinierat vid naturtomter. 

De flesta anser även att reglerna kring tomtplatsavgränsning och fri passage samverkar på 

ett bra sätt (20/33), även om en del menar att det skapar merarbete och är onödigt 

eftersom det inte har en avgörande roll i dispensbeslutet. Tre handläggare anser att det är 

två separata frågor. 

Intervjuer 

Vilken betydelse har tomtplatsens storlek för hur strandskyddets syften tas till vara?  

Båda de intervjuade handläggarna anser att tomtplatsens storlek påverkar hur mycket 

mark som tas i anspråk för privata syften och att tomtplatsen storlek ska motsvaras av 

hemfridszonens för att bevara allemansrättsligt tillgängliga områden. 

 

Vid vilka tillfällen är regeln om fri passage inte lämplig att använda?  

Från Halland ges svaret precis som från Stockholm, att äldre bebyggelse som inte prövats 

för dispens kan ge upphov till tomtplats vid vatten och fri passage kan inte ges. Eller att 

marken är ianspråktagen ända ned till vattnet och att fri passage därmed inte kan ges. I 

båda länen kontrolleras att bebyggelse verkligen är lagligen ianspråktagen, men i Halland 

jobbar man även med att granska om till synes ianspråktagen mark verkligen har tagits i 

anspråk lagligen. Man använder då ortofoton från ett antal år bakåt och jämför med 

aktuella ortofoton. Även flygbilder kan köpas av Lantmäteriet om det är tveksamheter 

berättar handläggaren på Hallands Länsstyrelse. En annan fundering är hur mark- och 

miljödomstolen hanterar frågan med fri passage. Handläggaren reflekterar under 

intervjufrågan över att MMD upphävde ett av deras beslut där fri passage lämnades mot 

bäck: 

Sen kan det fallet som MMD upphävde innebära att de inte anser att det behöver 
vara fri passage vid ett vattendrag av den storleken. Man ska kunna ha möjlighet att 
passera, men det är ju inte bara för människor ska kunna passera utan växt- och 
djurliv och det hade domstolen inte tagit hänsyn till. 
Men i stort sett ska alltid passage ges, när det är möjligt. Man utgår från att det ska 
vara fri passage, men det är inte alltid det går. Men alltid när det är möjligt (med 
betoning på alltid).  

 

Handläggaren på Stockholms Länsstyrelse menar att regeln om fri passage i de flesta 

dispensärenden inte är tillämpbar för att de strandtomterna är ianspråktagna ända ned till 

strandlinjen. 

Men det har hänt att vi åberopat att dispensbeslut är i strid med fri passage när 
byggnaden ligger långt från vattnet och marken har naturkaraktär. I de fallen har vi 
upphävt. 
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Vilka problem finns det kring bestämmelsen med tomtplatsavgränsning?  

I den här frågan ges olika svar, handläggaren i Halland anser att tomtplatsbestämning 

fungerar bra men att det är de sökandes förväntningar som det kan bli problem med. 

Handläggaren i Halland menar att fastighetsägare inte vill bli hindrade i att använda hela 

sin fastighet. 

 

Handläggaren i Stockholm ser fler problem med begreppet tomtplats, här anser 

handläggaren att vid markarbeten är det är praktiskt omöjligt att reda ut om exempelvis 

en plats tagits i anspråk på laglig väg: 

Gräsmattor som har stor effekt för vad som upplevs privat är mycket svårare att 
bedöma om de kommit dit på laglig väg. Man kan säga att här finns en brist i 
tillämpningen. Det krävs dispens om gräsmatta ska anläggas där det tidigare varit 
naturmark, eftersom det indikerar att marken skulle vara privat. Kunskapen hos 
allmänheten om det här är i stort sett obefintlig och handläggare på kommunen 
lägger ingen vikt vid det. Det är i praktiken omöjligt att avgöra om den kommit till 
på laglig väg. Fastighetsägaren kan dessutom ha fått information av kommunen att 
det är ok att anlägga gräsmatta, då går det inte att driva en rättsak av det. Det är en 
diffus åtgärd och vi gräver inte i de frågorna eftersom det är ett hopplöst uppdrag. 
De negativa konsekvenser som det får är att du genom att anlägga en gräsmatta 
olovligen kan du ge dig själv en större hemfridszon och större möjligheter för 
dispens till ny byggnation. Vi skriver inte så mycket om det i besluten, för vi vill inte 
tipsa allmänheten om det.   

 

Ett annat problem med tomtplatsavgränsning som handläggaren i Stockholm upplevt med 

tomtplats är att det är en så speciell bedömning utifrån markens förutsättningar att det 

egentligen alltid skulle krävas ett platsbesök vid varje ärende för att kunna fatta ett 

korrekt beslut om tomtplats. För det saknas resurser, även om Länsstyrelsen i Stockholm 

har prioriterat att göra korrekta tomtplatser på sistone. Tidigare har Länsstyrelsen i 

Stockholm inte tagit uppgiften på tillräckligt stort allvar anser handläggaren i Stockholm.  

En annan fara med tomtplatsavgränsning anser handläggaren vara att en felaktigt gjord 

tomtplatsavgränsning kan leda till att åtgärder som inte skulle kunnat utföras blir av. 

Vissa kommuner uppfattar också en tomtplatsavgränsning som grund för medgivande av 

nya dispenser utan att särskilda skäl krävs och tillägger: 

Ett sådant förfarande skulle innebära att nya byggnader kunde uppföras på 
allemansrättsligt tillgänglig mark. Det är viktigt att ha med sig vad syftet med en 
tomtplatsavgränsning är. 

 

Handläggaren anser vad det gäller tomtplatser att hela begreppet är mycket opraktiskt och 

med hänsyn till det som tidigare nämnts om riskerna med att fatta felaktiga beslut kan det 

vara så att tillämpningen av tomtplatser orsakar mer problem än vad det gör nytta. 

Handläggaren vill dock betona att det är en personlig uppfattning. 
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Den fria passagen tycker handläggaren i Stockholm är ett positivt inslag som stöd vid 

beslut, även om den inte kan ha någon avgörande betydelse: 

Fri passage får sällan någon avgörande betydelse, eftersom om det finns fri passage 
finns oftast inte något särskilt skäl enligt punkten ett till att ge dispens. Men de 
andra särskilda skälen kan göras gällande och då kan man tänka sig att regeln om 
fri passage kommer in. Men den är inte heller där avgörande för dispensen, 
eftersom det redan finns en stoppregel i MB 7:25 som säger att dispens inte ska ges 
om åtgärden strider mot strandskyddets syften, vilket om allemansrättslig mark vid 
vattnet tas i anspråk. 

 

Har du några förslag till förbättring när det gäller bestämmelserna kring fri passage och 

tomtplatsavgränsning?  

Handläggaren på Hallands Länsstyrelse tycker att lagstiftningen är bra som den är, men 

önskar mer stöd i frågor om fastighetsbildningsärenden: 

Möjligen att jag skulle önska ett resonemang i kommentaren om storlek på tomt vid 
fastighetsreglering eller avstyckning, för det har vi en hel del diskussioner om. Man 
kanske vill avstycka en rätt så stor fastighet, men det kan ju inte rimligen bli en tomt 
av allt det. Hur ska man se på det, ska man säga nej till det en sådan avstyckning?  

 

4.1.1  Lodrät passage 

Överprövningar - Halland 

I två fall begränsas tomtplatser för att möjliggöra passage från landsidan ned till vattnet 

för allmänheten, lodrät passage. Det är förenligt med kommentaren i förarbete till 

strandskyddslagen, som säger att hela strandskyddsområdet är viktigt (prop.2008/09:119 

s.37). I de fall där en sådan passage nämns, villkoras dispensen med att tomtplatsen ska 

markeras med staket, häck eller liknande. 

Överprövningar - Stockholm 

I två ärenden minskar Länsstyrelsen tomtplatsen som kommunen fattat beslut om för att 

skydda allemansrättsligt tillgänglig mark som möjliggör passage från landsidan ned till 

vattnet. Länsstyrelsen betonar att  det är hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde 

som ska avgöra beslutets utgång. 

4.1.2  Hel fastighet som tomtplats 

Överprövningar - Halland 

Länsstyrelsen i Halland har i sex ärenden fastställt eller bestämt tomtplats i enlighet med 

fastighetsgräns. Det finns ärenden med fastighetsareor mellan 1000 och 4940 kvm där 
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hela fastigheten bestämts till tomtplats. Den större gränsade mot en bäck och gavs i 

samband med att en komplementbyggnad beviljades ca 10-15 meter från vattnet. 

Överprövningar - Stockholm 

I elva ärenden har Stockholms Länsstyrelse bestämt tomtplats till hel fastighet i landareal, 

här inräknas även en fastighet vars hela area inom strandskyddsområde avgränsats till 

tomtplats. Hel fastighet ges som tomtplats i de fall man bedömt att hela fastigheten redan 

tagits i anspråk i enlighet med punkten ett. Tio ärenden rör fastigheter med vattenkontakt 

eller vattenareal till fastighet. En av fastigheterna är under avstyckning vid 

strandskyddsbeslutet, den kommer att bli ca 1500 kvm. De övriga fallen där hel fastighet 

bestämts som tomtplats rör storlekar mellan 1500 kvm och ca 9000 kvm. 

Enkätsvar 

I enkäten fick handläggaren frågan om hur stora tomtplatser som de maximalt bestämt. 

Ett diagram får illustrera vilka maximala tomtplatser handläggarna uppger sig ha beslutat 

om, se figur 4 nedan. 

 

Figur 4. Diagram som illustrerar svar från enkät i studien. Frågan var hur stor tomtplats de maximalt beslutat 

om och endast ett svarsalternativ var möjligt. Många ville eller kunde inte besvara frågan. 

 

Vanligen beslutar handläggarna om tomtplatsstorlekar mellan 1500 kvm och 2500 kvm, 

men några få handläggare anger även 3000 och 3500 kvm som vanligen förekommande 

tomtplatsstorlekar. 

Intervjuer 

När är det inte lämpligt att fastighetens gräns är gemensamma med tomtplatsens gräns?  

Framförallt anser de båda intervjuade att det är när tomtplatsen är väldigt stor, 

handläggaren i Halland anser också att det gäller när tomtplatsen går ända ned till vatten. 

Ett sådant ärende där Länsstyrelsen lämnade plats för fri passage längs med en bäck blev 

upphävd av MMD, som inte ansåg att fri passage var lämplig i fallet. Det kan bli märkligt 

om det är äldre bebyggelse att lämna utrymme för fri passage närmast vattnet.  
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Handläggaren i Stockholm framför också att nybildade fastigheter bildas utifrån bestämd 

tomtplats och att det då är viktigt med korrekt bestämd tomtplats. En sak till som 

handläggaren i Stockholm anser viktigt att ha i åtanke att det är olika 

bebyggelsetraditioner på olika platser i landet och att man måste ta hänsyn till det när 

tomtplatser bestäms. En personlig åsikt är att 2000 kvm är i minsta laget för Stockholms 

byggnadstradition. Handläggaren i Stockholm vill också påpeka övriga omständigheter 

att ta hänsyn till vid tomtplatsbestämning, såsom topografi och vegetation. Handläggaren 

utvecklar det så här: 

Om en bergknalle ligger 10 meter från fasaden så skapas en naturlig avgränsning, 
motsatsen är ett flackt landskap, särskilt gräsmatta som gör fastigheten 
"tomtifierad". Sikten sträcker sig längre och hemfridszonen ökar. Man ska ju inte gå 
inom synbart håll. Extrema exempel är en den hemfridszon vi bestämde på 100 
meter, fastigheten var byggd förra sekelskiftet med stora trädgårdar ända ned till 
stranden med fruktträd utspridda. Vid syn kunde man inte gå 80 meter från huset för 
då hamnar man i trädgården. Om tät skog finns nära inpå huset, då är skogsridån 
gränsen för hemfridszon.    

 

4.1.3  Tomtplats över fastighetsgräns 

Överprövningar - Halland 

I materialet förekommer ett fall där tomtplatsavgränsningen sträcker sig över 

fastighetsgränser. Fallet utgörs av en situation där två fastigheter planeras att användas 

som en och därmed tomtplatsavgränsats för båda hela fastigheterna. Fastigheterna är idag 

obebyggda och styckades av 2003 för fritidshusändamål.  

Överprövningar - Stockholm 

Länsstyrelsen i Stockholm har i det här materialet endast hanterat två ärenden med 

tomtplats som går över fastighetsgränser, i inget av fallen blev en sådan tomtplats 

verklighet. I det ena ärendet upphävde Länsstyrelsen den delen av den kommunala 

dispensen som rörde tomtplatsavgränsning på grannfastighet. Trots att fastigheten idag 

har samma ägare och används som en enhet anser Länsstyrelsen i beslutet att det är 

olämpligt att ta mark från annan fastighet i anspråk till tomtmark. 

Intervjuer 

Är det lämpligt att göra tomtplatsavgränsning över fastighetsgränser när fastigheten 

används som en?  

Här ges två ganska skilda svar i frågan och handläggaren på Hallands Länsstyrelse menar 

att i specialfall där en fastighet sedan gammalt använts och bebyggts kan det gå bra, så 

länge inte det ger upphov till en ny tomtplats. Handläggaren i Stockholm ser helst aldrig 
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att man tomtplatsavgränsar över fastighetsgränser eftersom fastigheterna förr eller senare 

byter ägare. Det skulle då kunna innebära att en granne kan hävda rätten till din fastighets 

mark. 

4.2 Särskilt om nybyggnation av enbostadshus på tidigare 

bebyggd fastighet 

Under den här rubriken redovisas de dispenser som överprövats av länsstyrelserna där 

nytt enbostadshus angetts som sökt åtgärd, men utan att ersätta ett äldre. Det rör sig 

således om ärenden där dubbla bostadsenheter har godkänts av kommunen. I alla dessa 

ärenden har kommunen/sökande åberopat punkten ett i 18c som särskilt skäl. 

Överprövningar - Halland 

I sex av materialets ärenden från Hallands län överprövas dispenser som getts för 

enbostadshus på tidigare bebyggda tomter, med de förutsättningar som nämns tidigare. 

Av samtliga de sex ärendena fastställs tre av länsstyrelsen. I två av de fastställda ärenden 

avgränsas endast tomtplats för den nya bebyggelsen. Se figurerna 1 och 2 i bilaga 1. 

Länsstyrelsen anser att dessa ärenden ligger inom etablerad hemfridszon eftersom den ena 

har en klippt gräsyta där bostad ska stå och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. I 

det andra ärendet ska byggnaden placeras mellan ekonomibyggnad och befintligt 

bostadshus. Den tredje dispensen fastställs med tomtplats som även innefattar tidigare 

bostadsbebyggelse. Länsstyrelsen motiverar sitt beslut genom orden: 

Länsstyrelsen finner vid prövning av dispensen att, med den placering som 
bostadshus och växthus planeras att få, i omedelbar anslutning till befintliga 
byggnader inom fastigheten, att särskilt skäl finns för strandskyddsdispens. 
Den mark som tas i anspråk är igenväxande betesmark utan några större 
naturvärden, byggnationen bedöms inte förändra livsvillkoren för växt- och djurliv.  
Strandskyddsdispens kan beviljas. 

 

De tre dispenser som fastställdes har gemensamt att de anses ligga inom etablerad 

hemfridszon, avstånden mellan etablerat bostadshus och ny bebyggelse varierar mellan 

20-40 meter i fallen (uppskattat från de kart/bildmaterial som medföljer). 

 

Den andra hälften av fallen upphävdes av Länsstyrelsen. Två av de fallen ligger långt 

ifrån huvudbyggnaden och det saknas särskilda skäl anser Länsstyrelsen. I ett av fallen 

vill sökande styrka att det rör sig om en hemfridszon med hjälp av fotografier över 

platsen som visar vinbärsbuskar. Sökande hävdar att området används som trädgård och 

därmed är en etablerad hemfridszon. Länsstyrelsen hänvisar till ett rättsfall (RR M 3590-

05) som anser att trädgårdsmark inte kan användas för att styrka att marken är 

ianspråktagen som tomtmark.  
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Det tredje fallet rör byggnation nära vattnet som Länsstyrelsen anser vara mark som är 

allemansrättsligt tillgänglig. De motiverar sitt beslut med att byggnaden som planeras 

närmre vattnet än huvudbyggnaden skulle utvidga det privata området ytterligare vid 

sjön. 

Överprövningar - Stockholm 

Endast ett fall av de ärenden som rör byggnation i nära anslutning till etablerad 

bebyggelse rör enbostadshus. Länsstyrelsen i Stockholm bedömer att åtgärden väsentligt 

skulle utvidga hemfridszonen, eftersom platsen för tänkt byggnation ligger 30 meter bort 

och vid dispensbeslutet är skogsbevuxen. Därmed upphävs dispensen för tänkt åtgärd.  

4.3 Särskilt om komplementbebyggelse  

De dispenser som sökts för byggnation som inte utgörs av huvudbyggnad har förts till 

kategorin komplementbebyggelse i analysen. Här redovisas särskilt dessa åtgärder. 

Komplementbebyggelse är en mindre byggnad eller tillbyggnad som hör till en 

huvudbyggnad bestående av en- eller tvåbostadshus  (PBL 9:4). Här redovisas vilka typer 

av komplementbebyggelse som hanterats och hur de påverkar tomtplatsbestämning och 

fri passage. Under rubriken redovisas inte de komplementbyggnader som ersätts av en 

tidigare uppförd, endast nybyggnation av komplementbebyggelse redovisas under denna 

rubrik. 

Överprövningar - Halland 

I materialet finns åtta ärenden som berör komplementbebyggelse. Dessa dispenser berör i 

sin tur 16 åtgärder, varav 15 fastställdes av Länsstyrelsen. Åtta av dessa åtgärder beslutas 

medges trots att de anses ligga utom tomtplats eller hemfridszon, dessa ärenden redovisas 

separat i avsnitt 4.3.1. De övriga fastställda komplementbyggnationerna anses av 

Länsstyrelsen ligga inom hemfridszon eller tomtplats. Den dispens och åtgärd som 

upphävdes rörde en friggebod som redan blivit uppförd, den söks dispens för som 

komplementbebyggelse till ett fritidshus. När Länsstyrelsen undersöker ärendet visar det 

sig att huvudbyggnaden till sökt komplementbyggnad i sin tur är en komplementbyggnad 

till en annan huvudbyggnad genom en dispens från 1990. I den dispensen benämndes den 

nya byggnaden som gäststuga/förråd. Länsstyrelsen konstaterar att en 

komplementbyggnad inte kan bli en huvudbyggnad,  precis som det framgår i litteraturen 

(Naturvårdsverket & Boverket, 2012). Länsstyrelsen ser också vid syn på fastigheten att 

friggeboden står på mark som varit allemansrättsligt tillgänglig innan byggnation.   
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Av de fastställda dispenserna leder två av dem till att en utvidgning av tomtplatsen görs, 

men Länsstyrelsen gör bedömningen att det är en marginell skillnad för strandskyddets 

syften.  

 

I undersökt material från Halland finns de användningssätt för överprövningsärenden som 

redovisas i tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3. Tabellen visar vad komplementbebyggelsen sökts som och den nedre raden 

visar de dispenser som Länsstyrelsen fastställt. 

Åtgärder/Antal Antal Antal fastställda Antal upphävda 

Ridhus 1 1 0 

Friggebod 5 4 1 

Vindskydd 3 3 0 

Komplementbyggnad 1 1 0 

Växthus 1 1 0 

Förråd 1 1 0 

Friggebod/Gäststuga 1 1 0 

Garage 1 1 0 

Stall 1 1 0 

Bastu 1 1 0 

Totalt 16 15 1 

Överprövningar - Stockholm 

Av de 50 undersökta ärendena från Stockholm, rör 31 av dem komplementbebyggelse 

och i de ärendena ingår 40 åtgärder som är aktuella för överprövning. Av de 40 

åtgärderna upphävs 15 av dem. Nio av de upphävda åtgärderna handlar om 

komplementbyggnation som Länsstyrelsen bedömer ligga utanför vad som kan anses som 

huvudbyggnadens hemfridszon. De åtgärderna var planerade att ligga vid vattnet och 

skulle ha hindrat fri passage.. Ett citat ur ett av dessa beslut: 

Länsstyrelsen kan konstatera att föreslagen sjöbod avses placeras på en del av 
fastigheten som är bebyggd med bastu och bryggor. En stig passerar längs stranden. 
Platsen är förhållandevis lummig, och ligger något lägre än huvudbyggnaden. Det 
är ca 50 meter mellan huvudbyggnaden och önskad sjöbod. 

 

Oavsett om det finns en etablerad fri passage eller inte, bedömer Länsstyrelsen i alla 

ärenden huruvida den nya bebyggelsen skulle utvidga privat område på bekostnad av 

allemansrättsligt tillgänglig mark. Beslutsmotivering handlar om avstånd mellan tänkt 
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byggnation och huvudbyggnad, topografiska förhållanden och områdets vegetation. De 

25 åtgärder som fastställdes var fördelade på 19 ärenden. Av de 19 ärendena ändrar 

Länsstyrelsen sex beslut avseende tomtplatsens storlek till det mindre för att kommunen 

har angett tomtplats som innehåller allemansrättsligt tillgänglig mark. Sex av de 

fastställda ärendena tilldelas hel fastighet (landareal) som tomtplats.  

 

Komplementbyggnadernas användningssätt framgår i de flesta fallen, för att åskådliggöra 

hur komplementbebyggelsen benämns i ärendena visar tabell 4 vilka byggnadstyper som 

Länsstyrelsens överprövningsärenden hanterat. 

 

Tabell 4. Tabell som visar vilka komplementbyggnationstyper som prövats i 

överprövningar och vilka som fastställts. 

Åtgärder/antal Antal Antal fastställda Antal upphävda 

Bastu 5 1 4 

Bryggförråd 1 0 1 

Båthus 2 2 0 

Friggebod 3 3 0 

Förråd/Bastu 1 0 1 

Förråd/Vedbod 1 1 0 

Garage 5 5 0 

Gäststuga 5 4 1 

Komplementbyggnad 1 1 0 

Lusthus 1 0 1 

Redskapsbod 2 2 0 

Sjöbod 5 1 4 

Sjöbod/Bastu 3 1 2 

Sjöbod/Gäststuga 1 1 0 

Uthus 2 1 1 

Växthus 2 2 0 

Totalt 40 25 15 

Antal ärenden 31 19 14 
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Intervjuer 

Finns det idag en tumregel om vilket avstånd som hemfridszonen kan anses sträcka sig 

från huvudbyggnad vid fri sikt? Om ja, vilket avstånd rör det sig om?  

Båda de intervjuade hänvisar till boken; Allemansrätten - vad säger lagen skriven av 

Bertil Bengtsson från 2004 att i den nämns sträckan 60-70 meter. Men handläggaren på 

Länsstyrelsen i Halland anser inte att innebörden i den handlar om att en hemfridszon 

normalt kan vara så stor, utan den sträckan berör när någon kan känna sig kränkt av folk 

som passerar eller hittar på annat i närheten där de bor: 

Det är mer utifrån det resonemanget och inte tomtplats, att tomtplats är lika med 
hemfridszon. Man kan inte använde det här jättelånga avståndet på 70 meter för att 
bestämma tomtplats. Det skulle mer motsvara en vanlig tomt på landsbygden, men i 
förarbeten nämner man 2000 och 2500 kvm till tomt. Förhållandena på plats får ju 
avgöra mer i detalj för utformningen. 

 

Handläggaren i Stockholm anser att vid normalfallet och vid fri sikt och flackt kan ett 

avstånd om ca 50-60 meter som hemfridszon. Vid naturmark kanske 20-30 meter.  

4.3.1 Komplementbebyggelse utom tomtplats 

Överprövningar - Halland 

I två av ärendena fastställer Länsstyrelsen dispenser där komplementbebyggelse placeras 

utom tomtplats, samt ger en tomtplatsavgränsning för den yta som byggnaden upptar på 

marken. Den ena dispensen berör en fastighet som genom en fastighetsreglering sedan 

tidigare ökade i omfång. Marken skulle enligt ett samråd från den fastighetsbildningen 

endast användas till bete, därför anser Länsstyrelsen nu att marken inte kan vara 

ianspråktagen enligt 18c punkten ett. Men en intresseavvägning i enlighet med MB 7:25 

gör att Länsstyrelsen fastställer dispensen. Byggnadens användningsområde framgår inte. 

Den andra dispensen där bebyggelsen läggs utom tomtplats är en dispens för ridhus, 3 

friggebodar och 3 vindskydd, se figur 3 i bilaga 1. Friggebodarnas användningsområde 

omnämns inte. Länsstyrelsen anser tvärtemot kommunen att punkten ett i 7:18c inte kan 

göras gällande, vilket framgår av följande text ur ärendet: 

Länsstyrelsen anser att de delar av fastigheten där de nya byggnaderna kommer 
att placeras är inte ianspråktagna på det sätt som avses i lagstiftningen. 
Jordbruksmark; odlings- eller betesmark, är enligt flera rättsfall inte ianspråktagen 
mark. 

 

Men Länsstyrelsen tillägger sedan: 
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Länsstyrelsen finner dock att de allmänna intressen som strandskyddet avser att 
skydda i detta fall endast obetydligt skulle skadas genom att byggnaderna 
uppförs på de platser som framgår av ansökan. En komplementbyggnad 
genererar inte någon hemfridszon på det sätt ett bostadshus gör. Byggnaderna 
bedöms inte heller påverka livsvillkoren för djur- och växtliv. En inskränkning 
av den enskildes rätt att använda marken för att uppföra byggnaderna skulle gå 
längre än vad som krävs för att syftet med skyddet vid bäcken/diket ska 
tillgodoses. Det får därför anses vara förenligt med strandskyddets syfte att 
bevilja den sökta dispensen. 

Överprövningar - Stockholm 

Stockholms Länsstyrelse upphäver alla dispenser i materialet där komplementbebyggelse 

placerats utom tomtplats eller det som Länsstyrelsen bedömer som hemfridszon. Sex av 

de upphävda åtgärderna ligger utom både hemfridszon men även utom den tomtplats som 

kommunen avgränsat. När kommunen i sitt dispensbeslut tilldelat dessa 

komplementbyggnader en egen tomtplats som motsvarar dess byggyta på marken, anser 

Länsstyrelsen att åtgärden inte kan anses vara belägen på ianspråktagen mark enligt 

punkten ett i 18c§. 

Intervjuer 

Finns det tillfällen när komplementbyggnad kan uppföras utom tomtplats?  

Representanterna från de båda länsstyrelserna förklarar att komplementbyggnad inte kan 

uppföras utom tomtplats och att komplementbebyggelse inte heller får leda till 

fastighetsbildning. Men en ersättningsbyggnad för komplementbyggnad utanför tomtplats 

kan prövas för dispens, säger handläggaren på Stockholms Länsstyrelse och tillägger: 

Vid ersättningsbyggnad är marken ianspråktagen av den tidigare byggnad som står 
på marken, eftersom om du försöker gå där så går du in i en vägg. Den kan då höra 
till punkten ett trots att ingen hemfridszon finns, ersättningsbyggnaden ska givetvis 
ha samma användning och samma utbredning på marken sedan tidigare. Alla 
dispenser måste dessutom vara förenliga med strandskyddets syften. Det blir som en 
stoppregel, man ser till att intentionerna med strandskyddet följs. 

4.4 Särskilt om ersättningsbebyggelse 

Under rubriken om ersättningsbebyggelse redovisas de byggnationer som ska ersätta en 

tidigare byggnad, det kan röra både komplementbyggnation eller huvudbyggnad. 

För att kunna ge dispens för ersättningsbebyggelse ska punkten ett vara tillämpbar, 

tidigare bebyggelse ska ha tagit lika mycket mark eller hemfridszon i anspråk som den 

nya (prop.2008/09:119). Nedan presenteras de resultat som funnits utifrån hur 

Länsstyrelsen bedömer hemfridszon utifrån tidigare användning. 
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Överprövningar - Halland 

Av materialet från Halland rör sju ärenden ersättningsbebyggelse. En av dessa dispenser 

för ersättningsbyggnader upphävdes av Länsstyrelsen. Det var tydligt så att den nya 

byggnaden skulle ta ytterligare allemansrättsligt tillgänglig mark i anspråk. Det kunde 

avgöras med studier av ortofoton från sex år tillbaka över området som jämfördes mot 

aktuella. I beslutet läses: 

Länsstyrelsen har besökt platsen. Utbyggnad av fritidshuset har redan påbörjats. 
Området närmast huset har fyllts ut med singel, för övrigt bedöms det inte finnas 
någon ianspråktagen tomtmark i anslutning till huset. Området kring det befintliga 
huset bedöms i huvudsak utgöra orörd naturmark. Detta styrks även av ortofoto från 
2005 då varken bebyggelse eller tomtplats kan skönjas inom fastigheten. Med 
hänsyn till detta samt att det tidigare fritidshuset sannolikt varit ett förhållandevis 
enkelt och litet fritidshus, är den privatiserade zonen kring huset mycket begränsad. 

 
I ett annat ärende som fastställdes var ersättningsbyggnaden en badhytt vid havet. Den 

fick ersättas trots att ingen huvudbyggnad framgick höra till byggnaden, Länsstyrelsen 

motiverar sitt beslut:  

På udden finns ett antal sjöbodar eller badhytter av varierande ålder som i högre 
grad än den nu aktuella byggnaden, avhåller allmänheten från att sola och bada 
inom området. Dispens gavs 1986 för återuppförande av sjöbodar som funnits 
inom fastigheten under lång tid, efter stormskador. Återuppförande av nu 
aktuell badhytt/sjöbod bedöms inte väsentligt förändra livsvillkoren för djur och 
växtliv. 

Överprövningar - Stockholm 

I materialet från Stockholms Länsstyrelse berörs 15 av de 50 överprövningar 

ersättningsbyggnation. Fyra av dispenserna upphävs med anledning av att de nya 

byggnationerna skulle ta mycket större hemfridszon i anspråk. Två av dessa upphävda 

ärenden rörde äldre torp i förfallet skick, varav den ena ansågs av Länsstyrelsen vara ett 

ödetorp. Litteraturen (Naturvårdsverket, 1997) i ämnet framhåller att det är den mark som 

byggnaden står på som avgör om dispens för ersättningsbyggnation kan ges, har marken 

återgått till allemansrättsligt tillgängligt område ska dispens inte ges. 

 Av de 12 ersättningsbyggnationer som beviljats dispens fanns hälften av de redan inom 

tomtplats. Ytterligare sex fastställda gav upphov till ny tomtplats eller utökning av 

tomtplats. En av de överprövade dispenserna rör ersättning av klubbhus till en golfklubb. 

Länsstyrelsen konstaterar att platsen är ianspråktagen, eftersom tidigare bebyggelse tar 

upp markyta. Byggnaden ges den mark som den står på som tomtplats samt en mindre yta 

för uteservering.  

Ett annat av de fastställda fallen rör en gammal förfallen byggnad. Med anledning av 

markens frånvaro av skötsel, kan marken anses vara gränsfall för vad som kan hävdas 
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vara ianspråktagen enligt punkten ett. Länsstyrelsen menar dock att den gamla byggnaden 

hade motsvarande avhållande effekt som en ny på grund av dess läge på en ö. 

Ett annat överprövningsärende där dispens för ersättningsbyggnad fastställes av 

Länsstyrelsen rörde en fastighet med landareal om 16560 kvm som tidigare använts som 

lägergård. De nya ägarna ska använda fastigheten till boende och vill ersätta 

huvudbyggnaden med ett nytt hus eftersom det gamla är i dåligt skick. Efter att 

verksamheten upphörde stod fastigheten tom och oanvänd två år och blev under den tiden 

utsatt för skadegörelse.  Fastigheten har varit helt tillgängligt för ett allemansrättsligt 

nyttjande. Den har inte hägnats in och lägerverksamheten pågick korta perioder under 

året. Kommun medgav dispens med hänsyn till punkten som särskilt skäl med följande 

motivering:  

Den stora ursprungliga huvudbyggnaden har karaktären av ett bostadshus med 
gräsmatta omkring som fortlöpande hållits klippt. Detta ger byggnaden en viss 
privatiserande effekt, varför platsen kan anses vara ianspråktagen på ett sätt som 
gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften enligt 7 kap 18§ c punkt 1 
miljöbalken. 

 

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning i frågan om ianspråktaget område i det här 

fallet.  

Ytterligare ett ärende om ersättning för byggnad berör ett sädesmagasin som ska ersättas 

av ett fritidshus. Ägarna har sedan tidigare klippt gräset runt byggnaden och utformat den 

att likna en bostad. Ingen huvudbyggnad finns i anslutning till ekonomibyggnaden, se 

figur 4 nedan. Länsstyrelsen fastställer dispensen med anledning av att marken upplevs 

som ianspråktagen. Citat ur beslutet: 

Den byggnad som avses ersättas med ett bostadshus är ett gammalt sädesmagasin. 
Magasinet är ca 9*6 meter, 54 kvm, och har två våningar. Huset är försett med 
stora fönster på båda gavlarna. Husets utformning och dess placering nära 
ladugården gör att det på avstånd kan uppfattas som ett bostadshus redan idag. 
Marken runt omkring består av klippt gräsmatta och upplevs som ianspråktagen. 

 

För att skapa en överskådlig bild över vilka ersättningsbyggnader som hanterats i 

ärendena och orsaken till beslut illustreras alla ersättningsbeslut i tabell 5 på nästa sida. 

 

Figur 4. Länsstyrelsens beslut om tomtplats vid beslut om ersättningsbyggnad. Ingen tidigare huvudbyggnad 

i dess närhet. Bilden hämtad från Länsstyrelsens beslut. 
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Tabell 5. Sammanställning över påverkansfaktorer för avgörande huruvida 

ersättningsbyggnader fastställes eller ej. 

 

Byggtyp/result

at 

Upphäv

d 

Utökar 

hemfridsz

on 

Avsevärd 

ökad 

byggyta 

Ursprunglig 

byggnad i 

förfallet skick 

Fastställd Utökar 

/skapar 

tomtplats 

Nedbrunn

en 

byggnad 

Sädesmagasin 

→fritidshus 

    x X  

Enbostadshus x x x x    

Gäststuga/ 

Förråd 

x x x     

Enbostadshus     x X  

Klubbhus     x X x 

Fritidshus    x x X  

Förråd     X   

Bostadshus     X   

Fritidshus     X   

Enbostadshus x x x     

Fritidshus     X x  

Fritidshus     X x  

Sjöstuga     X   

Friggebod     X   

Fritidshus     X x  

Enbostadshus x x x     

Totalt 4 4 4 2 12 6 1 

 

4.5 Särskilt om lucktomt/dispens för tidigare obebyggd fastighet 

Under kategorin lucktomter redovisas ärenden som enligt litteraturen har 

lucktomtskaraktär. Fastigheter utan tidigare bebyggelse som ligger i anslutning till 

tidigare bebyggda fastigheter finns med, men även mark som det söks fastighetsbildning 

för som kommer att få lucktomtskaraktär. Med i kategorin finns som rubriken antyder 

även de fastigheter eller områden som uttryckligen i ärendet avses avstyckas på tidigare 

obebyggd mark trots att det är tveksamt att det kan anse ha karaktär av lucktomt.  

Överprövningar - Halland 

Fyra ärenden i materialet överprövas i enlighet med rubriceringen ovan. Tre av dessa 

fastställer Länsstyrelsen i sina beslut. Alla tre som beviljats består av fastigheter 

avstyckade för bostadsändamål med storlekar på ca 2500 kvm. I ett av fallen gjorde en 
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klyvning av tidigare dispensbeviljad fastighet. Länsstyrelsen hade i det ärendet angett 

hela fastigheten som tomtplats, därmed anser Länsstyrelsen idag att punkten ett i 18c är 

tillämplig. De båda andra fastigheterna utgörs vid dispensbesluten av naturmark, bete 

respektive hygge. Länsstyrelsen fastställer dispenserna med hänsyn till den 

intresseavvägningen som ska göras enligt MB 7:25. Länsstyrelsen har vid ett av ärendena 

konstaterat att: 

Länsstyrelsen kan inte se att en obebyggd tomt som idag är betesmark kan bedömas 
vara ianspråktagen.....bäcken har enligt Länsstyrelsens uppfattning ett begränsat 
värde för friluftslivet och trots att allmänhetens tillgänglighet till vattendraget 
kommer att begränsas och fastigheten avgränsas som tomtplats, kommer 
byggnationen endast i mindre utsträckning att utgöra ett hinder för allemansrätten. 

Överprövningar - Stockholm 

Sju ärenden i materialet rör önskade dispenser för åtgärder på tidigare obebyggda 

fastigheter. Alla dessa dispenser upphävs vid Länsstyrelsens överprövning. Två av dessa 

upphävs eftersom ingen byggåtgärd inbegrips, kommunen har gett dispens för 

tomtplatsutvidgning i samband med en framtida avstyckning.  

Fyra av ärendena har beviljats dispens med gamla strandskyddsreglerna, de har styckats 

av med anledning av dessa dispenser. Sedan har dispenserna förfallit och den nya 

strandskyddslagen kan inte tillämpas för att ge dispens.  

Ett av ärendena rör en större fastighet där sökande önskar bygga närmare vattnet. 

Länsstyrelsen anser inte att skälet med lucktomt kan göras gällande och menar att det är 

oväsentligt i bedömningen av strandskyddsdispens huruvida byggnaden utgör en naturlig 

komplettering till bebyggelsen. Vidare konstaterar Länsstyrelsen att fastigheter som 

gränsar till området omsluts av gärdesgårdar och därmed begränsar sina hemfridszoner 

till deras egna fastigheter. 

Enkätsvar 

I enkäten svarar en av handläggarna att det är problematiskt att avstyckade, men 

obebyggda fastigheter för bostadsändamål saknar särskilda skäl. 

Intervjuer 

På den tidigare ställda frågan om det finns förbättringar att göra svarar handläggaren på 

Länsstyrelsen i Stockholm att Lantmäteriet har ett stort ansvar för att göra 

fastighetsbildningar som inte strider mot strandskyddets syften. Handläggaren utvecklar 

resonemanget: 
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När man fastighetsbildar fel så bli det inte bra. Oftast är det en för stor 
tomtplatsavgränsning från kommunalt dispensbeslut som ligger till grund för 
fastighetsbildning som vi sedan upphäver. Lantmäteriet kan fastighetsbilda utan 
samråd med länsstyrelsen om kommunen gett dispens. Om ett förfallet beslut som 
getts med tidigare lagstiftning då vi inte hade en överprövningsfunktion återigen 
söks, så prövas den med ny lagstiftning som vi ofta upphäver. Den enskilde står då 
där snopen och har betalt kanske miljoner. 

 

Vad har lucktomter idag för lagstöd?   

Handläggaren i Stockholm svarar: 

Man säger att det ska vara restriktivt med den nya lagstiftningen. För att det ska 
vara en lucktomt där man tillämpar det särskilda skälet ett, så ska omgivande 
fastigheter ha omöjliggjort att gå där. Men om man kan gå på platsen så kan man 
inte ge dispens, vi har tolkat det som en skärpning. Det händer att jag i sådana 
ärenden metodiskt gått igenom alla särskilda skäl för att för sökandes skull att få 
alla möjligheter utredda, men jag har inte sedan lagändring hittat skäl för lucktomt.  
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5  Diskussion, slutsats och rekommendationer 

5.1 Länsstyrelsernas tillämpning av fri passage och tomtplats  

Fri passage och tomtplats är två begrepp som har en mycket stark koppling, där fri 

passage kan ses som ytterligare ett sätt att skydda och bevara allemansrättsligt tillgänglig 

mark. Den fria passagen är den mark som ska lämnas tillgänglig för allmänheten närmast 

stranden. Studerade överprövningsärenden visar att Länsstyrelsernas bedömningar vid 

tomtplatsbestämning i stor utsträckning strävar efter att all allemansrättsligt tillgänglig 

mark ska skyddas från privatisering. Tomtplats ska bestämmas när dispens medges för 

byggnad som ger upphov till hemfridszon och förekommer därmed i de ärenden som 

behandlar sådana byggnader. En genomgång för varje kategori av byggnad som studien 

undersökt samt lucktomt görs i kapitlet.  

 

5.1.1  Förekomst av fri passage i länsstyrelsernas beslut 

Det finns en viss skillnad mellan Hallands och Stockholms överprövningsärenden vid 

bedömning av fri passage. De ärenden som prövats i Halland har i högre utsträckning en 

diskussion kring begreppet fri passage, även resulterande beslut visar på högre 

implementering av den nya bestämmelsen i Halland. De har i ett antal ärenden använt fri 

passage som villkor, i kombination med villkor om markering av tomtplats för att skydda 

den fria passagen. De ärenden som materialet utgörs av från Stockholm visar på ett större 

fokus att begränsa utvidgning av tomtplats generellt och mindre fokus på den fria 

passagen. Bestämmelsen anses i en stor del av fallen inte kunna tillämpas med hänsyn till 

att marken tagits i anspråk sedan tidigare.   

5.1.2  Tillämpning av fri passage och dess möjlighet att skydda 

allemansrättsligt tillgänglig mark 

Studien visar vidare att länsstyrelsernas överprövningar är viktiga för att bevara den fria 

passagen och begränsa storleken på tomtplatser, eftersom 40% av alla fastställda ärenden 

i studien bevarar eller möjliggör fri passage. Länsstyrelsen har stor påverkan på att 

begränsa tomtplatser där vattenareal bestämts att ingå i tomtplats av kommunen. Regeln 

om fri passage har visat sig kunna användas för att: 

 styrka upphävandebeslut 

 minska eller korrigera tomtplats 
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 bevara fri passage som ett villkor för dispens 

 

I de flesta fall används regeln om fri passage i högexploaterade områden som ett stöd för 

tomtplatsavgränsningen och får sällan en helt avgörande effekt för dispensbeslutet.  

5.1.3  Problem och utmaningar med att bestämma tomtplats 

Att bestämma tomtplats upplevs av handläggare innehålla en del utmaningar och 

svårigheter. Arbetet med att korrekt bestämma tomtplatsens avgränsning går ut på att 

avgöra vilket område som rimligen kan anses utgöra hemfridszon till huvudbyggnaden.  

De största utmaningarna i det arbetet som studien visar på är: 

1. Att avgöra huruvida området kan anses vara lagligen ianspråktagen mark. 

2. Att få de sökande att förstå och acceptera hur tomtplatsavgränsningen görs. 

3. Att bestämma tomtplats till enhet som ska ligga till grund för fastighetsbildning, 

med avseende på storlek. 

5.1.3.1  Rekommendationer  

Av det som framgår ur materialet tycks endast ett fåtal ärenden där tomtplatsavgränsning 

bestäms eller fastställs av länsstyrelserna föregås av syn på platsen. En mer frekvent 

användning av sådant beslutsunderlag torde kunna leda till en förbättrad möjlighet att 

fatta korrekta beslut om tomtplatsens storlek samt kunna bedöma frågan om fri passage. 

Ytterligare rekommendationer för punkten två och tre följer i senare rekommendationer. 

5.1.4  Tomtplatsstorlek och strandtomter 

Flertalet tomtplatsavgränsningar i Stockholms Län berör fastigheter i direkt anslutning till 

stranden. Av alla fastställda  dispensbeslut i Stockholms Län uppger handläggare på 

Länsstyrelsen i sin bedömning till 75 % att den fria passagen inte berörs av beslutet. Det 

innebär att i de flesta fall där dispens medges i Stockholm bedömer Länsstyrelsen att 

marken närmast vattnet är ianspråktagen sedan tidigare.  

Studien har visat att det förekommer mycket stora tomtplatsavgränsningar i framförallt 

Stockholmsområdet. Detta kan anses mindre lämpligt vid kusterna, med kunskap om att 

74 % av landets fastlandskuststräcka inklusive större öar är exploaterad på ett avstånd om 

300 meter från strandlinjen (SCB, 2011). När tomtplats bestäms till hel fastighet 

omintetgörs möjligheterna till fri passage på den fastigheten för överskådlig framtid. 

Länsstyrelserna har i dessa fall där så skett bedömt att ingen allemansrättsligt tillgänglig 

mark funnits på fastigheten vid beslutet. I 20 % av materialet tomtplatsavgränsas det för 

hel fastighet. I Stockholm rör alla de fallen utom ett av dem, fastigheter som gränsar mot 

strand. Naturvårdsverket och Boverket (2012 s.140) ger i deras handbok rådet att 
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tomtplats kan bestämmas till hel fastighet vid nybildning. Lantmäteriet har således med 

nuvarande strandskyddsbestämmelser ett stort ansvar för att bevaka strandskyddets 

syften. 

5.1.4.1  Rekommendationer  

En lösning för att förhindra att privatiseringen kryper närmare stranden kan vara att skapa 

en lagregel mot att fastighetsbilda för bostads- eller fritidsbostadsfastighet med 

strandkontakt. Att fastigheter som nybildas rekommenderas att tilldelas tomtplats i sin 

helhet i ny vägledning från Naturvårdsverket och Boverket (2012),  gör en sådan lagregel 

eller tillämpning nödvändig om fri passage ska möjliggöras. Ytterligare studier krävs för 

att avgöra hur lagstiftning vid fastighetsbildning i strandskyddsområde kan utformas för 

att bevara fri passage och allemansrättsligt tillgänglig mark.  

 

Eftersom en korrekt tomtplatsbestämning är beroende av att topografi, vegetation och 

förhållanden på platsen (Naturvårdsverket och Boverket, 2012) bör praxis vara att 

tomtplatsbestämningar till hel fastighet föregås av syn på platsen. Att bestämma tomtplats 

till hel fastighet som har strandkontakt bör föregås av grundlig utredning av området för 

att bedöma huruvida fri passage är möjlig eller ej. Dessutom bör en sådan utredning  

fastställa att marken är lagligen ianspråktagen i enlighet med förarbete till nya 

strandskyddslagen.  Det kan anses vara en krävande och dyr åtgärd, men med hänsyn till 

att ett beslut om tomtplats inte kan ändras av samma myndighet som fastställt den samt 

dess långvariga effekt, bör utredningsarbetet vara rimligt. Studien från Medelhavet 

(Markandya et al., 2009) visar samhällsekonomiska fördelar av att bevara stranden 

allemansrättsligt tillgänglig. En studie anpassad för svenska förhållanden där de 

ekonomiska aspekterna undersöks kan bidra till att visa vilka resurser som ger bästa 

ekonomiska fördelar för samhället. Markandya et al. (2009) nämner även att 

fastighetsbeskattning är ett bra hjälpmedel för att minska exploateringen av stränder. 

Detta är intressant och kan genom ytterligare studier bidra till en bättre och omarbetad 

lagstiftning för svensk fastighetstaxering som väger in effekten för strandskyddet. 

5.2 Komplementbyggnader 

Enligt Naturvårdsverket och Boverket (2012) ska komplementbyggnaders byggnadstyp 

och användningssätt framgå av dispensbeslutet för att förhindra felaktiga 

fastighetsbildningar i framtiden. Studien visar att en tredjedel av Hallands Länsstyrelses 

fastställda komplementbyggnader saknar specificerat användningssätt och för Stockholms 

Län handlar det om 21 % av de komplementbyggnadsåtgärder som fastställts. Det sätt på 
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vilket en byggnad används påverkar marken runtomkring den. Om komplementbyggnad 

eller ersättningsbyggnad för äldre sådan saknar användningssätt i dispensbeslut, öppnas 

en möjlighet för fastighetsägaren att ta ytterligare eventuell allemansrättslig mark i 

anspråk. Det är därför av stor vikt att alla komplementbyggnader får ett bestämt 

användningssätt i beslutet, gärna som ett villkor för att vara tydlig gentemot 

fastighetsägaren. I besluten framgår inte storleken på dessa komplementbyggnader trots 

att de ska anses vara en mindre byggnad som kompletterar huvudbyggnad (PBL 9:4). I 

det studerade materialet förekommer även komplementbyggnad som utgör större 

ekonomibyggnader. Dessa byggnader är stora och frågan över vad som kan höra till 

begreppet komplementbyggnad öppnas. 

 

Av de fastställda komplementbyggnationerna i Stockholms län blev följden i 14 av dessa 

ärenden en ändring av tomtplatsen eller att ny tomtplats utsågs. Åtta av ärendena 

ändrades till det mindre och sex fick hel tomtplats tilldelad. Det som framförallt skiljde 

ärendena åt var att i de ärenden där tomtplatsen minskades, var fastigheterna relativt stora 

med förhållandevis lång strandlinje. De som tilldelats hela arean som tomtplats har ofta 

en avlång form med en kortare strandlinje. Underlaget är dock för litet för att kunna dra 

generaliserande slutsatser utifrån dessa ärenden. Men ytterligare studier av hur fastigheter 

i strandskyddsområde lämpligen ska utformas för att bevara allemansrättsligt tillgänglig 

mark kan ge mer kunskaper. 

 

Av de förekommande fall där nyetablering av komplementbebyggelse medgetts dispens 

utom tomtplats trots att särskilda skäl saknas, rörde dispensmedgivanden sådana ärenden 

där strandskyddet uppstått med anledning av mindre vattendrag. Att Länsstyrelsen 

medgav dispens för dessa kan ha sin förklaring i att Hallands Länsstyrelse utreder 

områden som i enlighet med MB 7:18 ska undantas från strandskyddet och att dessa 

fastigheter ligger inom platser där ett sådant upphävanden kommer att göras. Ett problem 

som Naturvårdsverkets rapport från 2002 visade på, var att brist på acceptans för 

strandskyddet uppstod ur en avsaknad av differentiering i strandskyddslagstiftningen. 

Ytterligare ett antal dispenser som medgetts för lucktomter utan att särskilda skäl angetts, 

kan indikera att en sådan brist på acceptans även kan uppstå med anledning av storleken 

eller karaktären på det vatten som gett upphov till strandskyddsområdet. Ytterligare 

studier över hela Sverige skulle krävas för att kunna stärka att det verkligen förhåller sig 

så. 
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5.2.1  Rekommendationer  

Gäststuga eller byggnad med övernattningsmöjlighet har i litteraturstudien visat sig ge 

upphov till hemfridszon och bör inte placeras närmare strand än huvudbyggnad. Särskilt 

som ett förbud mot utemöbler anses nödvändigt för att bevara allemansrättsligt tillgänglig 

mark (Naturvårdsverket & Boverket, 2012) torde ett hus för övernattning inte likställas 

med andra komplementbyggnader.  

 

Länsstyrelserna bör i alla dispensbeslut där de fastställer dispens villkora 

användningssättet för komplementbyggnaderna. Detta för att öka förståelse och 

kunskaper för fastighetsägaren om den beviljade dispensens förutsättningar. En bonus 

skulle även bli att besluten blir lättare att följa upp och statistikföra för myndigheten. 

Komplementbyggnader bör regleras tydligare som begrepp i lagtext. Storleken på 

komplementbyggnader bör begränsas i förhållande till den huvudbyggnad som den anses 

höra till samt efter användningsområde. 

 

5.3 Ersättningsbyggnader 

Hälften av de ersättningsbyggnader som godkändes av Stockholms Länsstyrelse gav 

upphov till ny eller ökad tomtplats, vilket är en naturlig följd av att äldre bebyggelse utan 

tidigare tomtplatsbestämning tilldelas tomtplats. Två av de studerade ärendena som 

prövade ersättningsbyggnader visade att byggnadernas användningssätt kom att ändras 

med anledning av dispensen. Det ena ärendet indikerar att det verkar saknas hinder för att 

byggnader ändrar användning när det sker genom försäljning från allmän ägo till 

privathushåll. Det andra ärendet där ett sädesmagasin ersätts av ett fritidshus indikerar 

brister i utredning av de ärenden där marken kan vara ianspråktagen på ett sätt som strider 

mot lagstiftningen. Detta stärks av intervjumaterial som pekar på resursbrister hos 

Länsstyrelsen. 

5.3.1  Rekommendationer 

Hallands Länsstyrelses bruk av studier av ortofoton, äldre och aktuella kan vara en väg 

för fler Länsstyrelser som inte har möjlighet att göra syn vid varje ärende. Vid misstanke 

om att marken tagits i anspråk utan att dispens getts och senare än 1975 bör en grundlig 

utredning göras. Ytterligare studier av informationsutbyte vid försäljning av fastigheter i 

strandskyddsområden kan visa kunskapsnivån hos köpare, säljare och 

fastighetsförmedlare av strandskyddsreglerna.  
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5.4 Lucktomter 

Lucktomter är ett begrepp som ser ut att minska i praxis. Att det ändå förekommer ser ut 

att hänga samman med det glapp som uppstått mellan ny och gammal lagstiftning. En 

avstyckning som gjorts efter dispens från tidigare strandskyddslagstiftning och sedan 

förfallit, alternativt att Lantmäteriet vid avstyckning har grundat sina beslut på en 

förfallen dispens, är två typexempel i ärenden från materialet. Lucktomter torde inte ha 

någon framtid som giltigt skäl för dispens i högexploaterade områden. 

5.5 Fri passage i andra länder 

Litteraturstudien har visat att England med ny lagstiftning sedan 2007 arbetar för att 

skapa en fri zon vid kusten för allmänheten (Clark , 2009). Arbetet med att skapa denna 

fria zon är en långsiktig process som går långsamt framåt. Studier från medelhavsområdet 

visar att sex av tio länder runt medelhavet har strandskyddslagstiftning som förbjuder 

byggnader närmast vatten (Markandya et al, 2009). I Portugal finns en fri passage i form 

av statligt ägande av en stor del av kusten. Dessa studier pekar på problem med 

tillämpning av strandskyddslagstiftning på grund av egenintresse hos myndighetspersoner 

med mutor och svartbyggen (Pinho, 2007 och Markandya et al. 2009). Problemen har 

paralleller till de svenska förhållandena, men det krävs fler och djupare studie för att 

kunna dra slutsatser av hur vi kan dra lärdomar av europeiska förhållanden.  

 

5.6 Avslutande rekommendationer 

Avslutningsvis kan sägas att Länsstyrelsernas beslut är skrivna på varierande sätt i olika 

delar av landet och ett mer enhetligt skrivet beslut skulle underlätta läsningen och 

förståelsen av dessa. Vilka villkor som ska förenas med dispensen skulle för sökandes 

förståelse och andra läsare, tydligt framgå i beslutets inledning. Vilka underlag som 

använts för bedömning av ärendet bör tydligt framgå i en lista.  

 

 



 59 

6 Ytterligare framtida studier 

Med anledning av att komplementbebyggelse är en stor del av alla dispensärenden, samt 

att begreppet komplementbebyggelse inte är särskilt tydligt kan det vara befogat att titta 

närmare på just den typen av åtgärder i strandskyddsområden. Frågor som väckts under 

den här studien är bland annat; hur stora är de komplementbebyggelserna som tillåtits? Är 

det rimligt att ekonomibyggnader till jordbruk och stallar räknas som 

komplementbebyggelse? Kan ett tydliggörande av begreppet komplementbebyggelse 

stärka strandskyddet? Vilken byggyta är rimlig för en gäststuga i strandskyddat område? 

Kanske är det intressant att dra paralleller till vad som tillåts i städer och tätorter, där det 

precis som i strandskyddsområde är konkurrens om begränsade markytor.  

 

I den här studien har inte LIS-ärenden studerats. Det kan vara intressant att studera hur 

bestämmelsen om fri passage används i de ärenden där dispens medges med anledning av 

LIS-regeln. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Ortofoton med tomtplats markerad 

 

Figur 1. Bilden visar en tomtplatsavgränsning på ortofoto som gjorts för ny bebyggelse på tidigare bebyggd 

fastighet. Beslutet villkoras med begränsning av tomtplats mot norr, söder och öster. Hämtad från 

Länsstyrelsens beslut till ärende med nummer 526-6720-11 

 

 

Figur 2. Bilden visar ortofoto med tomtplats som Länsstyrelsen bestämt för ny enbostadshus på tidigare 

bebyggd fastighet. Hämtat från Länsstyrelsens beslut med ärendenummer 526-3808-11. 
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Figur 3. Bilden visar de 5 av de åtgärder som beviljats av Länsstyrelsen utom tomplats eller hemfridszon. En 

Bäck/dike är det vatten som gett upphov till strandskyddet i området. Ortofotot är hämtat från 

Länsstyrelsens beslut med ärendenummer 526-948-11. 
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8.2 Bilaga 2. Tabell över beslutunderlag 

Tabellen visar vilka beslutsunderlag som handläggare använt sig av när de fattat beslut 

om tomtplatsavgränsning. Det saknas dock tydlig information om vilka beslut som 

använts och viss reservation lämnas för att de kan använt ytterligare material. 

Tabell 1. Handläggares beslutsunderlag vid tomtplatsavgränsningar i Stockholms län 

utifrån vad som framgår av dispensbeslutet. Författarens tabell. 

Underlag/ tomttyp Hel fastighet 

(landareal) 

Del av fastighet Totalt 

Syn 0 3 3 

Flygfoton 0 3 3 

Fotografier 2 1 3 

Situationsplan 1:500 4 3 7 

Situationsplan 1:1000 0 4 4 

Situationsplan (skala 

okänd) 

1 3 4 

Kartmaterial 1:500-1:2000 4 3 7 

Övriga handlingar 1 3 4 

Totalt 12 23 35 

Berörda 

fastigheter/dispensärenden 

11 15 26 
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8.3 Bilaga 3. Redovisning av enkät 

Enkät 

På vilken Länsstyrelse arbetar du?  

 

 

Använder du begreppet fri passage i dina beslutsformuleringar? 

 

Vid annat ges svaret:  

 Ibland blir det överflödigt då det kan vara t.ex. anläggningar som inte medför 

hemfridszon och ibland kan det röra sig om åtgärder kring befintliga 

anläggningar eller byggnader som redan medför att ingen fri passage finns. 

 

Hur använder du begreppet "fri passage" i dina beslut? 

Fyra svarsalternativ ges:  
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1.För att styrka ett upphävandebeslut med anledning av att fri passage omöjliggörs  14 42.42%  

2. För att ändra tomtplatsavgränsning med tydliggörandet att fri passage ska 

möjliggöras  

13 39.39%  

3. Som tillägg för att peka ut fri passage i karta/situationsplan när dispenser godkänns  10 30.30%  

4. Som tillägg för att styrka kravet på fri passage i textform i beslut när dispenser 

godkänns  

16 48.48%  

Annat  3 9.09%  

Tre svar vid annat: 

I motiveringen till att dispenser godkänns 

I en beskrivning av vad som gäller. 

För att tydligöra att område mellan tomtplatsavgränsning och strandlinje ska utgöra fri passage. 

Tycker du att bestämmelsen om fri passage fungerar bra? 

 

Under annat redovisas fem frisvar på frågan 

 Finns mig veterligen hittills inga vägledande domar som visar hur bestämmelsen 

ska tillämpas. I de flesta fall finns enligt vår bedömning ingen befintlig fri 

passage att säkerställa, eftersom etablerade tomter ofta är ianspråktagna ända till 

strandlinjen. 

 Bestämmelsen är ny i miljöbalken men vi har alltid använt och strävat efter att 

behålla passage i prövningarna. 

 Det är svårt för kommunerna att ta till sig att det är något de ska bedöma i varje 

dispens. Många gånger missar de det, ffa när det gäller en tomt som går ner till 

vattnet. Men om vi ser att fri passage inte går att tillskapa överprövar vi inte bara 

för att de missat. 
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 Vet ej. Bestämmelsen är ny , men har i praktiken använts. 

 Blir lite överflödig ibland då en tomtplatsavgränsning i sig medför att 

området ikring inte får tas ianspråk och således utgöra fri passage. 

Innebörden "överlappar" lite. 

 

Använder du begreppet tomtplats i dina beslut? 

 

Vilken yta har du maximalt beslutat ska gälla som tomtplats? 

 

Ungefär hur stor tomtplatsyta beslutar/godtar du vanligen ska/att gälla vid 

dispensmedgivande/fastställande av dispensmedgivande? 
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När du bestämmer tomtplatsavgränsning, lämnar du då plats för fri passage? 

 

Vid annat svar redovisas  15 med fritext: 

 Där det idag finns en passage 

 I de relativt få fall det finns en befintlig fri passage att bevara. 

 Om det är möjligt gör vi det, om det inte är möjligt kanske det inte finns 

möjlighet att lämna dispens 

 Min enhet granskar kommunens beslut att ge dispens, vilket innebär att vi inte 

själva beslutar om tomtplats etc. Mitt beslut hanterar frågan om att överpröva 

eller inte överpröva kommunens beslut att ge dispens. 

 alltid 

 Beror på om fastigheten redan är ianspråktagen på ett sätt som gör att fri passage 

omöjliggörs 

 Alltid om möjligt 

 Det är inte alltid det går att lämna fri passage, ffa då tomtplatsen går ända ned till 

vattnet. 
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 Vid bef strandtomt ej möjligt 

 beror på om det är möjligt eller inte 

 om det är möjligt 

 Det kan finnas en sedan länge hävdad tomtplats som går ner till stranden och då 

kan inte fri passage lämnas. 

 Jag bestämmer aldrig tomtplatsavgränsning 

 Tomtplatsavgränsningen ska bestämmas utifrån befintlig situation 1975 

 I det fall det är möjligt brukar det anges att övrig yta, från tomtplatsavgränsning 

sett, ska utgöra fri passage 

Anser du att gällande lagstiftning för begreppet tomtplats ger tillräckligt stöd för 

handläggare och beslutsfattare att fatta enhetliga beslut? 

 

Vid annat finns ett svar redovisat i fritext: 

 Svårtdefinierat för t.ex. "naturtomter" 

 

Samverkar reglerna kring tomtplatsavgränsning och fri passage? 

 



 71 

Vid annat redovisas tre fritextsvar: 

 Bestämmelsen om fri passage är delvis onödig, eftersom det i de flesta fall ändå 

inte är möjligt att ge dispens om området är allemansrättsligt tillgängligt och fri 

passagemöjlighet råder. Fri passage är troligen mer användbart vid 

detaljplaneläggning, eftersom det då blir lättare att motivera att strandskyddet inte 

upphävs inom den del av planen som ligger närmast vattnet. 

 Ja 

 Kan bli lite onödigt och bli merarbete, enligt resonemanget i fråga 3. Tomtplats 

kan medföra fri passage indirekt. 

Är lagstiftningen kring strandskyddet i någon del motsägelsefull? 

 

Under annat redovisas åtta fritextsvar: 

 avstyckade, men obebyggda fastigheter för bostadsändamål saknar särskilda skäl. 

Syftet med lagstiftningen var att underlätta dispens, men har istället blivit 

betydligt striktare jmf med tidigare. Lättar att få dispens i hårt exploaterade 

områden jmf medområden med lägre exploateringstryck. LIS skäl fungerar inte 

för enstaka kompletterande bebyggelse i landsbygdsområden, trots att det är ett 

av syftena med det skälet. 

 I de fall strandskyddets syften uppfylls men särskilt skäl saknas vore det önskvärt 

att kunna bevilja dispens, vilket är omöjligt med gällande lagstiftning. Regional 

anpassning behöver utvecklas.  

 Ja, när det gäller landsbygdsutveckling. Sen finns det andra delar som kanske inte 

är motsägelsefulla men absolut är diskutabla.  

 7:18 d andra stycket frikoppar från kvalifikationskraven för LIS-områden; 

ologiskt. 7:26 ibland svår att tillgodose vid dispens utifrån p 3-5 i 7:18 c. 
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 Egentligen är svaret nej, men det handlar om tolkningar av enskilda handläggare 

som gör att det inte blir enhetligt och rättssäkert och ibland även motsägelsefullt. 

 Begreppet tätortsutveckling. Vid planläggning ska hänsyn tas till kommunernas 

behov av tätortsutveckling samtidigt som vi ska värna om tätortsnära 

friluftsområden.  

 strandskydd vid små vattendrag 

 Kravet på ianspråktaget för upphävande i detaljplan. Ja, ibland när strandskyddet 

saknar relevans men det ändå inte är ianspråktaget. 
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