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Sammanfattning 
 

Bakgrund Stränder och strandnära områden utgör i många avseenden en värdefull miljö som i 

Sverige skyddas tack vare vår strandskyddslagstiftning. Strandskyddslagstiftningen är 

en naturvårdsföreskrift som syftar till att trygga allmänhetens tillgång till stränder och 

bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Skyddet är generellt, dvs gäller alla 

stränder i Sverige och innebär bl a ett förbud mot uppförande av ny bebyggelse. 

Fastighetsbildning inom strandskyddat område utgör en åtgärd där hänsyn måste tas till 

strandskyddsbestämmelserna. Åtgärden kräver en bedömning där 

förrättningslantmätaren, efter vederbörligt samråd med kommunen eller länsstyrelsen, 

avgör om strandskyddets syfte motverkas eller inte. Kort sagt, följderna för ett 

strandskyddat område vid fastighetsbildning grundas på en enskild bedömning där 

Lantmäteriet är beslutande myndighet. 

Syfte och Examensarbetet syftar till att undersöka och analysera fastighetsbildning inom 

Mål strandskyddat område. Målet är att ge förslag på hur Lantmäteriets arbetet vid 

fastighetsbildning inom strandskyddat område kan förbättras.   

Metod För att uppnå studiens syfte genomfördes en grundlig litteraturstudie som främst 

fokuserade på att studera den svenska strandskyddslagstiftningen. Dessutom 

genomfördes en kvalitativ analys där genomförda lantmäteriförrättningar, från två 

kommuner, granskades. Resultaten från de kvalitativa studierna sammanställdes i en 

jämförelseanalys för att visa på skillnader och likheter vid fastighetsbildning inom de 

utvalda kommunerna. 

Resultat Litteraturen bekräftar bl a att fastighetsbildning inom strandskyddat område initialt 

innebär en bedömning från förrättningslantmätaren, efter vederbörligt samråd med 

kommunen eller länsstyrelsen, vad gäller om strandskyddets syfte motverkas eller inte. 

De kvalitativa analyserna redovisar att den angivna arbetsgången enligt litteraturen inte 

alltid tillämpas i praktiken.  Jämförelseanalysen visar att fastighetsbildning inom 

strandskyddat område på vissa sätt skiljer sig mellan de studerade kommunerna. 

Slutsats Fastighetsbildning inom strandskyddat område är ett komplext förfarande som kräver 

ett väl fungerande system där tolkningsutrymmet för lagstiftningen är mycket 

begränsad och där risken att strandskyddet försummas minimeras. Ett förslag som bör 

leda till förbättringar av arbetet är främst ökad kunskap bland förrättningslantmätare. 

 

Nyckelord Fastighetsbildning, strandskydd, strandskyddsdispens, naturvårdsföreskrift, allmänna 

lämplighets- och planvillkor, Härnösand, Värmdö. 
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Abstract 
 

Background Shores and coastal areas are in many respects valuable environments which in Sweden 

are protected thanks to our shore protection provisions. The shore protection provisions 

are conservation regulations aimed at ensuring public access to shores and preserve 

good living conditions for flora and fauna. The protection is general which means it 

applies to all shores in Sweden and includes e.g. a ban for construction of new 

buildings. Registration of property within shore protected areas is a measure which 

must consider the shore protection provisions. The measure requires an assessment by a 

cadastral surveyor, after consultation with the municipality or the county administrative 

board, to determine whether the aims of the shore protection are countered or not. In 

short, the consequences of a shore protected area when registration of property is being 

completed, is based on an individual assessment where Lantmäteriet (the Swedish 

mapping, cadastral and land registration authority) is the decision-making authority. 

Purpose and The thesis aims to examine and analyze registration of property within shore protected 

Goal  areas. The goal is to make suggestions on how Lantmäteriet can improve their work 

when registration of property is being completed within shore protected areas. 

Method To achieve the purpose of the study a thorough literature review was conducted that 

primarily focused on studying the Swedish shore protection provisions. In addition, a 

qualitative analysis was performed, where completed cadastral procedures from two 

municipalities were reviewed. The results of the qualitative studies were compiled in a 

comparative analysis to show the differences and similarities in registration of property 

within the selected municipalities. 

Result The literature confirms, among other things, that registration of property in shore 

protected areas initially involves an evaluation by the cadastral surveyor. The 

qualitative analysis shows that the specified workflow in the literature is not always 

applied in practice. The comparative analysis show that registration of property within 

shore protected areas differ in some ways in the studied municipalities. 

Conclusion Registration of property in shore protected areas is a complex procedure which requires 

a well functioning system where interpretation of the legislation is very limited and 

where the risk of the shore protection being neglected is minimized. A proposal that 

should lead to improvements of the work is mainly increased knowledge among 

cadastral surveyors. 

 

Keywords Registration of property, shore protection, shore protection exemption, conservation 

regulation, general suitability and plan conditions, Härnösand, Värmdö.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Världens stränder har under flera årtusenden varit mycket betydelsefulla för 

mänskligheten (Martínez m fl., 2007). Stränder fyller även en viktig funktion för växt- 

och djurlivet, bl a som livsmiljö för många  känsliga ekosystem och unika arter 

(Mellbrand, Lavery, Hyndes & Hambäck, 2011). På många platser runt om i världen 

upplevs trycket stort på stränder och strandnära områden och därför framhävs vikten av 

ett väl fungerande system vid planering, exploatering och förvaltning av dessa områden 

(Tegner Anker, Nellemann & Sverdrup-Jensen, 2004; Buanes, Jentoft, Karlsen, Maurstad 

& Søreng, 2004).  

  

Sverige är ett land med stora variationer vad gäller befolkningstäthet och tillgång till 

oexploaterade stränder, därav varierar även trycket och efterfrågan. Redan på 50-talet 

framkom ett behov av att reglera stränder i samband med fritidshusbebyggelsens 

framväxt för att säkra allmänhetens tillgång till stränder. Strandskyddslagstiftningen har 

under åren kommit att ändras flertalet gånger. Idag, 60 år efter införandet av de första 

strandskyddsbestämmelserna har Sverige, enligt miljöbalken (MB), ett generellt skydd 

för stränder med syftet att trygga allmänhetens tillgång till stränder och bevara goda 

livsvillkor för växt- och djurlivet (MB, SFS 1998:808). Skyddet innebär bl a ett förbud 

mot uppförande av ny bebyggelse men kan genom kommunala planbestämmelser 

upphävas eller på annat sätt bortses ifrån om dispens beviljas. 

 

Även vid förändringar av fastighetsindelningen måste strandskyddet beaktas. Vid 

fastighetsbildning, dvs fastighetsreglering, avstyckning, klyvning eller sammanläggning, 

måste hänsyn tas till bl a naturvårdsföreskrifter enligt miljöbalken och då främst reglerna 

om strandskydd. Prövningsförfarandet vid fastighetsbildning inom strandskyddat område 

handlar i första hand om en bedömning vad gäller om strandskyddet motverkas eller inte. 

Bedömningen görs av Lantmäteriet efter vederbörligt samråd med kommunen eller 

länsstyrelsen. Med andra ord handlar det om en tolkningsfråga där Lantmäteriet är 

beslutande myndighet och där den enskilda bedömningen avgör. Följderna för 

strandskyddade områden kan i och med olika bedömningar skilja avsevärt. 

 

En granskning och analys av genomförda lantmäteriförrättningar inom strandskyddat 

område är viktig av flera skäl. Lantmäteriets förrättningsverksamhet bygger på ett 
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förtroende hos allmänheten som bl a innebär att prövningar och beslut sker på samma 

grunder oavsett var i landet. Strandnära områden är attraktiva vid exploatering men, som 

tidigare nämnts, också mycket rika på växt- och djurliv och ianspråktagande av dessa 

områden kan på många sätt påverka den rådande livsmiljön. Även allmänhetens rätt enligt 

allemansrätten kan äventyras vid fastighetsbildande inom strandskyddat område. 

1.2 Syfte och mål  

Examensarbetet syftar till att undersöka och analysera fastighetsbildning inom 

strandskyddat område. Arbetet fokuserar på att närmare granska och jämföra genomförda 

lantmäteriförrättningar från två kommuner inom det statliga Lantmäteriets 

verksamhetsområde samt med stöd av denna analys ge förslag på möjliga förbättringar 

kring handläggningen av fastighetsbildningsärenden inom strandskyddat område. 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå examensarbetets syfte och mål ska följande frågeställningar besvaras: 

i. Varför är stränder viktiga att skydda och vad innebär de svenska 

strandskyddsbestämmelserna? 

ii. Hur genomför Lantmäteriet sitt arbete vid fastighetsbildning inom strandskyddat 

område? 

iii. Förekommer skillnader i Lantmäteriets arbetet vid genomförandet av 

fastighetsbildning inom strandskyddat område i de utvalda kommunerna? 

iv. Kan förbättringar göras för Lantmäteriets arbete med fastighetsbildning inom 

strandskyddat område och i så fall vad? 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet har begränsats geografiskt till två kommuner: Värmdö respektive 

Härnösands kommun. Kommunerna valdes utifrån deras skilda förutsättningar vad gäller 

tillgång och efterfrågan på mark nära vatten. Urvalet av lantmäteriförrättningar har 

begränsats i tid från juli 2009 (då den senaste lagändringen gällande 

strandskyddsbestämmelserna trädde i kraft) till april 2012. Antalet granskade 

förrättningar sattes till mellan 25-30 stycken i vardera kommun, dvs totalt mellan 50-60 

stycken. Den avgränsade mängden material förväntades bidra med ett tillfredsställande 

resultat, besvara givna frågeställningar och rymmas inom givna tidsramar. Utförandet av 

granskningen begränsades utifrån ett antal delfrågor, se vidare under kapitel 2, Metod. 

Avgränsningarna bestämdes i samråd med författarens kontaktperson, Ingela Tillström 

vid division fastighetsbildning på Lantmäteriet i Gävle. 
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1.5 Kort beskrivning av de utvalda kommunerna 

1.5.1 Härnösands kommun 

Härnösands kommun är beläget i sydöstra Ångermanland längs Bottenhavets kust, se 

figur 1. Kommunen hör till Västernorrlands län och har ca 25 000 invånare (Härnösands 

kommun, 2012). Enligt SCB (2010) har kommunen upplevt en marginell men konstant 

befolkningsminskning de senaste 10 åren. I kommunens tätort Härnösand bor ca 18 000 

personer (Leader Höga Kusten, 2012). Härnösands kommun är till ytan ca 1939 km² stort, 

av denna areal utgör 54,6 % land, 43,2 % hav och resterande 2,2 % inlandsvatten (SCB, 

2012). Statistik från SCB (2011) visar att 25 % av den totala kust- och strandlinjen i 

Härnösands kommun är bebyggd inom 100 m. I Härnösands kommun finns ett utvidgat 

strandskydd på 200 m på alla öar längs kusten, förutom Härnön och Hemsön 

(Länsstyrelsen Västernorrland, 2012). 

 

Figur 1. Karta över Härnösands kommun och närliggande områden, skala 1:250 000 

(Lantmäteriet, 2012a). 

Härnösands kommun 
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1.5.2 Värmdö kommun 

Värmdö kommun är en attraktiv skärgårdskommun som tillhör Stockholms län, se figur 

2. Enligt kommunens egen hemsida är de en av landets snabbast växande kommuner. 

Befolkningsantalet är ca 38 000 invånare men sommartid ökar befolkningen till närmare 

100 000 personer (Värmdö kommun, 2012). Utav den totala befolkningen bor ca 10 000 

personer i Gustavsberg vilket är kommunens ”huvudort” (Värmdö kommun, 2012). 

Värmdö kommun har en total areal av 2980 km² varav 84,7 % utgörs av hav, 0,3 % av 

inlandsvatten och 15 % av land (SCB, 2012). Den totala kust- och strandlinjen i Värmdö 

kommun uppgår till 3526 km, av denna sträcka är 29 % bebyggd inom 100 m från vatten 

(SCB, 2011). 

 

Figur 2. Karta över Värmdö kommun och närliggande områden, skala 1:250 000 

(Lantmäteriet, 2012a). 

Värmdö kommun 
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1.6 Disposition av arbetet 

Examensarbetets första kapitel ger en bakgrund och introduktion till arbetets utförande 

och förklarar varför det är viktigt att genomföra. Det andra kapitlet redogör för tillämpade 

metoder vid examensarbetets genomförande. Tredje kapitlet utgör en litteraturstudie 

vilken behandlar stränder i allmänhet och strandskyddet i Sverige utifrån litteratur och 

lagstiftning. Resultatet av utförda analyser presenteras i fjärde kapitlet och femte kapitlet 

innehåller en diskussion kring det erhållna resultatet. I det femte kapitlet presenteras även 

slutsatserna utifrån utförda analyser och rekommendationer för fortsatt arbete framhålls. 
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2 Metod 

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes för att öka kunskaperna gällande den svenska 

strandskyddslagstiftningen och bredda förståelsen för varför stränder är viktiga att 

skydda. Förkunskaperna som studien medförde föreföll nödvändiga för examensarbetets 

fortsatta arbete. Litteraturstudien delades upp i två delar, en där vetenskapliga artiklar 

studerades och en där lagstiftning, förarbeten, lagkommentarer och andra väsentliga 

rapporter granskades. 

 

I den första litteraturstudien, vilken grundas på vetenskapliga artiklar och i huvudsak 

berör internationella aspekter kring strandskyddet, söktes relevanta artiklar i databaserna: 

Science Direct, SwePub, Web of Science och SpringerLink. De använda sökorden var: 

- ”shore* protection”  -     ”shore* planning” 

- ”shore* ecosystem*”  -     ”coastal zone management” 

- ”shore* management” -     ”fragile ecosystem*” 

Användandet av citattecken före och efter sökfrasen innebär att databasen söker efter 

orden i exakt den följd de står. I och med användandet av en asterix (*) söker databaserna 

efter olika ändelser som passar in i frasen och på så vis breddas möjligheterna till goda 

sökträffar. För att säkerställa att de utvalda artiklarna var ”peer reviewed” kontrollerades 

de via Ulrichweb. 

 

I den andra litteraturstudien, som utgör fördjupningen i arbetet, granskades den svenska 

lagstiftningen som behandlar strandskyddet och tillhörande förarbeten och 

lagkommentarer. Studien fokuserades på strandskyddsbestämmelserna i MB och 

tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna enligt fastighetsbildningslagen (FBL). 

Tillhörande lagkommtentarer till såväl MB som FBL studerades grundligt. Utöver dessa 

lagstiftningar synades Lantmäteriets Handbok FBL, flertalet rapporter skrivna om 

strandskydd utgivna av bl a Naturvårdsverket och annan relevant litteratur. Resultatet 

sammanställdes i en sammanfattning som redovisas i kapitel 3, Litteraturstudie. 
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2.2 Empirisk studie 

2.2.1 Kvalitativa analyser 

En kvalitativ analys genomfördes i två kommuner, Värmdö kommun och Härnösand 

kommun. I studien granskades mellan 25-30 lantmäteriförrättningar från vardera 

kommun. De granskade lantmäteriförrättningarna sträcker sig tidsmässigt från juli 2009 

till april 2012. Tillvägagångssättet vid urvalet av förrättningarna föreföll något olika i de 

två kommunerna på grund av omständigheter utanför författarens möjlighet att påverka. 

2.2.1.1 Urval 

Förrättningarna från Härnösands kommun tillhandahölls från en lista över samtliga 

genomförda förrättningar i Härnösands kommun mellan 1 juli 2009 och 17 april 2012. 

Vid mottagandet av listan hade en generell genomgång av förrättningarna genomfört av 

förrättningslantmätare Margareta Näsström vid Lantmäteriet i Härnösand där hon utifrån 

sin lokalkännedom, strukit ärenden som inte bedömdes beröra strandskydd. Övriga 

ärenden, dvs de som inte var strukna, granskades och totalt plockades 28 ärenden ut, se 

bilaga 1. 17 av de utvalda ärendena behandlade strandskyddet i förrättningshandlingarna. 

I resterande elva ärenden fanns strandskyddet inte omnämnt i förrättningshandlingarna 

utan författaren gjorde själv en geografisk bedömning, utifrån Lantmäteriets kartmaterial i 

AutoKa-Vy, att de var utförda inom strandskyddat område. 

 

Från Värmdö kommun mottogs en lista innehållande 27 ärendenummer. Listan var 

framtagen av Yasmin Söderberg på Arkivsök vid Lantmäteriet, division 

fastighetsbildning. Urvalet av ärenden var genomfört i Lantmäteriets tjänst ”arkivsök” 

och sökningen var utförd utifrån tre årtal och en kommun. Varje sökning resulterade i en 

uppräkning av genomförda förrättningar och utifrån detta resultat granskades de enskilda 

förrättningarna och de som behandlade strandskyddat område i förrättningshandlingarna 

plockades ut. Resultatet blev en lista där ca 10 ärenden från varje årtal redovisas, se 

bilaga 2. 

 

2.2.1.2 Delfrågor 

Det fortsatta arbetet innebar ett granskande och en sammanställning av utvalda 

lantmäteriförrättningar. Analysen genomfördes utifrån fyra delfrågor. 

1. Vilket tillvägagångssätt använder sig Lantmäteriet av vid fastighetsbildning inom 

strandskyddat område i de utvalda kommunerna? 

2. Hur formulerar Lantmäteriet prövningen av FBL 3 kap. 2 § i sina beslut? 
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3. Hur stora bostadsfastigheter bildar Lantmäteriet och läggs även vattenområde till 

bostadsfastigheter? 

4. Är Lantmäteriet uppmärksam på strandskyddsbestämmelserna även när det 

"bara" är ett vattendrag som berörs? 

 

Resultatet av granskningen sammanställdes i två separata ark (ett för vardera kommun) 

där dels allmän information angående förrättningen fylldes i och dels mer specifik 

information relaterad till ovannämnda delfrågor redovisades. Utifrån dessa ark 

formulerades sedan resultatet i rapporten i löpande text och med förklarande diagram och 

tabeller. 

2.2.2 Jämförelseanalys 

När resultaten från de kvalitativa analyserna i de båda kommunerna sammanställts 

jämfördes de erhållna svaren för de studerade delfrågorna i vardera kommun. Resultatet 

av jämförelsen sammanställdes och presenteras i löpande text och med hjälp av diagram 

och tabeller. 
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3 Litteraturstudie 

3.1 Behovet av att skydda stränder 

Som nämndes inledningsvis har stränder och strandnära områden fyllt en mycket viktig 

funktion för mänskligheten under tusentals år. Martínez m fl. (2007) har sammanställt en 

världsomfattande studie angående världens kuster utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och 

socialt perspektiv. Studien redovisar en stor mängd statistik rörande världens kuster, bl a 

siffror som visar att utav världens 33 megastäder är 21 lokaliserade vid kusten (a.a.). 

Vidare presenteras siffror från 2003 som visar att 41 % av världens befolkning bor inom 

strandnära område, dvs inom 100 km från kustlinjen (a.a.). Befolkningstätheten längs 

kusterna förklarar varför inte mindre än 28 % av världens kuster på något sätt har 

påverkats av mänsklig aktivitet (a.a.). 

 

Sveriges totala strandlinje uppgår till 419 000 km, innefattande både kuststräckor och 

strandlinjer längs sjöar och vattendrag (SCB, 2011). I Sverige är cirka 10 % av den totala 

kuststräckan exploaterad, det vill säga bebyggd inom 100 meter från strandlinjen 

(Lindgren, 2011). Strandlinjer är mycket sköra ur naturskyddssynpunkt eftersom de är 

mycket artrika och betydelsefulla för många ekosystem vilket bekräftas av Mellbrand     

m fl. (2011). I artikeln Linking Land and Sea: Different Pathways for Marine Subsidies 

skriver Mellbrand m fl. att ”Ecosystem boundaries are important areas for environmental 

protection and species conservation because diversity, productivity, and various other 

ecosystem functions often are higher in these areas compared with the interior of 

ecosystems (Risser 1990; Di Castri and Hansen 1992)” (s. 732). 

 

Flera studier om människans påverkan på arter i strandnära områden har genomförts för 

att skapa en hållbar livsmiljö för båda parter. En av studierna utfördes i Chiba, Japan, av 

Nakamura och Short (2001) med syftet att hjälpa staden att förbli en attraktiv livsmiljö 

för människor och samtidigt behålla en rik biologisk mångfald. Studien visar att biologisk 

mångfald är mycket beroende av bevarandet av det ursprungliga landskapet (a.a.). 

Författarna framhåller ett antal åtgärder som kan möjliggöra ett interaktivt liv för 

människor och hotade arter. Åtgärderna innebär bl a bevarande av befintliga livsmiljöer i 

urbaniserade områden, återställande av nedvärderade livsmiljöer och användandet av s k 

”gröna korridorer” i fysisk planering för att undvika isolering av växt- och djurliv (a.a.). 
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Till skillnad från Japan har Danmark lång erfarenhet av exploatering i strandnära 

områden vilket förklarar landets väl bevarade natur- och kulturarv längs kusten (Tegner 

Anker m fl., 2004). Enligt Tegner Anker m fl., har Danmark upplevt ett ökat tryck på 

strandnära områden från flera håll de senaste åren. Allt ifrån exploatörer som vill uppföra 

ny bebyggelse till fraktfartygsföretag, natur- och friluftsorganisationer och 

naturskyddsföreningar har beblandat sig i frågor rörande strandnära områden (a.a.). 

Eftersom aktörerna är många och kommer från många olika verksamheter hävdar Tegner 

Anker m fl., att det blivit än mer viktigt att bedriva ett integrerat planerande av strandnära 

områden. 

 

Trender som visar på ett ökat tryck på stränder och strandnära områden upplevs i många 

länder, så även i Norge (Buanes m fl., 2004). Buanes m fl. tror inte att trycket kommer 

minska de närmaste åren snarare tvärtom, att det är i dessa områden som majoriteten av 

den ekonomiska tillväxten kommer ske. Det ökade trycket kan enligt Buanes m fl. leda 

till ökade konflikter och därför krävs ett väl fungerande system, som är både effektivt och 

demokratiskt, vid fördelning av strandnära områden. Buanes m fl., konstaterar att dagens 

samhälle karaktäriseras av frågor som rör makt, legitimitet och angelägenhet, och 

planering av stränder och strandnära områden utgör inte något undantag. 

 

Behovet av att skydda stränder är ingen ny angelägenhet i Sverige. I samband med 

fritidshusbebyggelsens framväxt under 50-talet infördes den första strandskyddslagen, 

Lag om tillfälligt byggnadsförbud inom vissa strandområden (SFS 1950:639). Bara ett 

par år senare ersattes den av Strandlagen (1952:382) som länsstyrelsen kunde tillämpa på 

utvalda stränder för att trygga allmänhetens tillgänglighet. Strandlagen (1952:382) kom 

senare att bli del av Naturvårdslagen (SFS 1964:822) och utökades geografisk 1975 till 

att omfatta alla stränder (SFS 1974:1025). Först 1994 kompletterades syftet med 

strandskyddet till att även omfatta skydd för växt- och djurlivet (Prop. 1993/94:229). Idag 

återfinns den svenska strandskyddslagstiftningen i MB (SFS 1998:808, 7 kap, 13-18h §§). 

 

 

 

 

 



 11 

3.2 Strandskyddslagstiftningen generellt 

Dagens strandskyddslagstiftning innebär ett generellt skydd för stränder och strandnära 

områden genom att hämma avsevärd påverkan på den naturliga miljön och trygga 

allmänhetens tillgång till vattenområden (Lindgren, 2011). Det sistnämnda syftet grundas 

enligt Lindgren på den svenska lagstiftningen gällande allemansrätten som säkrar 

allmänhetens rätt att vistas i naturen oberoende av vem som äger marken. Skyddet är 

oberoende av: om området är tätt eller glest befolkat, antalet sjöar och vattendrag som 

finns i området, längden på den totala kuststräckan eller vilka arter och miljöer som 

återfinns (Naturvårdsverket, 2012). Även bäckar och sjöar som kan uppfattas obetydliga 

kan vara mycket viktiga för den biologiska mångfalden och innefattas därav av lagen 

(Prop. 2008/09:119). 

 

Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten på land och i vatten men 

bestämmelserna kan utvidgas till 300 meter när länsstyrelsen finner det behövligt för att 

uppfylla skyddets syfte (MB, SFS 1998:808), se figur 3. 

 

Figur 3. Strandskyddets geografiska utbredning (Naturvårdsverket, 2009). 

 

De senaste lagändringarna gällande strandskyddslagstiftningen genomfördes 2009. 

Ändringarna gjordes, enligt Lindgren (2011), framför allt för att underlätta byggandet i 

områden med goda tillgångar till oexploaterade stränder. Förändringarna innebär bl a att 

kommunerna tagit över ansvaret vid beslut om dispenser och upphävande av 

strandskyddet (Prop. 2008/09:119). Länsstyrelsens roll, som tidigare varit att besluta om 

dispenser, är numera främst att bevaka kommunernas arbete och fungera som 

överprövande myndighet (Naturvårdsverket, 2012). 
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3.3 Strandskyddslagstiftningen i Miljöbalken 

Nedan följer en redogörelse och systematisering av gällande strandskyddslagstiftning i 

MB 7 kapitlet (SFS 1998:808). Beskrivningen behandlar främst bestämmelser som kan 

beröras vid genomförande av fastighetsbildning inom strandskyddat område.  

 

3.3.1 Lokalisering och syfte 

I den 13 § framgår att strandskyddet utgår från allemansrätten och gäller alla stränder 

oberoende av i vilken utsträckning de nyttjas (Bengtsson, 2011). Syftet utgår även från att 

bevara stränder med tanke på deras biologiska mångfald (Prop. 1993/94:229). Skyddet 

gäller i hela strandområdet, dvs inte enbart i vattenbrynet. 

MB 7 kap. 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. Lag (2009:532).” 

3.3.2 Utbredning 

Enligt 14 § sträcker sig strandskyddet generellt 100 meter från strandkanten på land och i 

vatten, det innefattar även undervattensmiljön inom detta område (Naturvårdsverket 

2009). Länsstyrelsen får besluta om ett utvidgat strandskydd, högst 300 meter från 

strandlinjen, men då krävs ett tydligt och långsiktigt behov av det (Bengtsson, 2011). 

Utvidgade strandskydd som tillkommit innan den nya lagen trädde i kraft (SFS 2009:532) 

ska inte gälla efter 31 december 2014 (Prop. 2008/09:119). 

MB 7 kap. 14 § 

”Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 

medelvattenstånd (strandskyddsområde). 

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från 

strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. 

Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Lag 

(2009:532).” 

3.3.3 Förbjudna åtgärder 

De åtgärder som inte är tillåtna inom strandskyddat område återfinns i 15 §. 

Bestämmelserna riktar sig i första hand till markägare och rättighetshavare inom det 

berörda området men även till allmänheten (Bengtsson, 2011). Enligt första punkten får 

inga nya byggnader uppföras. Byggnader kan även innefatta flyttbara anordningar t ex 

http://62.95.69.3/SFSdoc/09/090532.PDF
http://62.95.69.3/SFSdoc/09/090532.PDF
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husvagnar som placerats inom strandskyddat område för en längre tid (Prop. 1997/98:45). 

Vid oklarheter, vad gäller frågan om anordningen utgör en byggnad eller inte, kan 

möjligen den andra punkten tillämpas. 

 

I den andra punkten är den avgörande aspekten effekten av en byggnad eller byggnads 

användning eller andra anläggningar eller anordningar. Bestämmelserna tar fasta på 

fysiska förändringar, såväl invändigt som utvändigt och som kan leda till att tomten anses 

utökad och på så vis avhåller allmänheten från att beträda den (Bengtsson, 2011). 

Generellt anses tomter tillhörande bostäder betydligt större än andra tomter. Det är 

allmänhetens intryck som styr beslut som rör en ändrad användning av en byggnad, 

uppfattas hemfridszonen som utökad är åtgärden inte tillåten. Det samma gäller andra 

anläggningar eller anordningar uppförda för stadigvarande bruk t ex staket, bryggor, 

häckar och grillplatser (Bengtsson, 2011).  

 

Tredje punkten innefattar förutom grävningsarbeten också trädfällning utfört med avsikt 

för uppförande av otillåten bebyggelse (Bengtsson, 2011). Den fjärde punkten förbjuder 

åtgärder som kan förändra strandlivet. Det är upp till ansvarig prövningsmyndighet att 

bedöma om åtgärden väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- och djurlivet. Generellt 

bedöms ytterst få normala åtgärder inom en tomt t ex att stapla ved eller gräva en grop, 

innebära en så pass avgörande förändring att dispens krävs (Prop. 2008/09:119). I 

jämförelse kan nämnas att sprängning och schaktning i stort sett alltid omfattas av 

dispensplikt (a.a.). 

MB 7 kap. 15 § 

”Inom ett strandskyddsområde får inte 

1. nya byggnader uppföras 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om 

det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar 

som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).” 

3.3.4 Undantag 

I den 16 § återfinns undantagsmöjligheter från 15 §. Den första punkten innebär att ett 

begränsat antal näringsverksamheter får vidta vissa åtgärder inom strandskyddat område, 

bl a uppförande av ekonomibyggnader. Näringsverksamheterna innefattar inte 

verksamheter som normalt inte har något direkt behov av närhet till stränder t ex 

slakterier, mejerier och sågverk (Bengtsson, 2011). Avsikten med byggnaden får i och 

med denna paragraf inte vara att avhålla allmänheten och innebär att åtgärden endast får 

http://62.95.69.3/SFSdoc/09/090532.PDF
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genomföras om en annan lokalisering skulle medföra orimliga kostnader och tidsförluster 

för näringsidkaren (Prop. 2008/09:119; MÖD 2005:35). Bestämmelserna tydliggör att 

åtgärden inte får tillgodose bostadsändamål vilket även bedöms innefatta byggnader som 

tillfälligt kan utgöra bostad. Näringsidkaren bär själv en viss bevisbörda när det kommer 

till att visa på att åtgärden är nödvändig inom strandskyddat område (Bengtsson, 2011). 

 

Bestämmelser som genom miljölagstiftningen redan har tillåtits faller under den andra 

punkten. I dessa fall har regeringen eller den beslutande myndigheten redan genomfört en 

lämplighetsprövning (Bengtsson, 2011). För att säkerställa att frågan om strandskydd tas 

upp i ett tidigt skede i planprocessen vid byggande av allmän väg och järnväg finns punkt 

tre och fyra (Prop. 2008/09:119). Förutsättningarna bedöms vid samråd mellan 

länsstyrelsen och Trafikverket. 

7 kap. 16 § 

Förbuden i 15 § gäller inte 

1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de 

behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas 

inom strandskyddsområdet, 

2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § eller som omfattas 

av ett tillstånd enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, 

3. byggande av allmän väg enligt en fastställd arbetsplan enligt väglagen (1971:948), eller 

4. byggande av järnväg enligt en fastställd järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. 

Lag (2009:532).  

 

3.3.5 Ytterligare undantag 

Även i den 17 § förekommer undantagsmöjligheter till 15 §. Den 17 § behandlar de 

tidigare mest förekommande åtgärderna vid dispensärenden och bestämmelserna 

utformades med anledning av att myndigheternas arbetsbörda skulle minska (Bengtsson, 

2011). Undantagsmöjligheterna innebär att kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad 

kan genomföras under vissa förutsättningar.  

MB 7 kap. 17 § 

”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att förbuden i 15 § 

inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas 

1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och 

2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. Lag (2009:532).” 

 

http://zeteo.nj.se.webproxy.student.hig.se:2048/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_1971q948x_lopnr61
http://zeteo.nj.se.webproxy.student.hig.se:2048/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_1995q1649x_lopnr62
http://62.95.69.3/SFSdoc/09/090532.PDF
http://62.95.69.3/SFSdoc/09/090532.PDF
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3.3.6 Upphävande 

Upphävande av strandskyddet behandlas i 18 §. I första stycket framgår att länsstyrelsen i 

enskilda fall får besluta att strandskyddet ska upphävas inom ett visst område. Beslut 

enligt punkt ett, bör föregås av en konsekvensutredning där växt- och djurlivet noga 

utreds, dessutom måste det i bedömningen vägas in om området i fråga kan komma att 

nyttjas av allmänheten i framtiden (Bengtsson, 2011). Bestämmelserna i andra punkten 

syftar till att beslut enligt MB och plan- och bygglagen (PBL) bör samordnas (a.a.). 

Kommunerna beslutar normalt om detaljplaner och numera i de flesta fall även om 

strandskyddsdispenser och upphävande av strandskydd förutom när det handlar om en 

åtgärd som berörs i punkt två då länsstyrelsen beslutar. Handlar det om allmän väg eller 

järnväg är det endast mindre projekt som berörs i annat fall tillämpas § 16 punkt 3 och 4 

(Bengtsson, 2011). Andra stycket redogör för förutsättningarna som krävs för att första 

stycket punkt två kan tillämpas. Vidare hänvisar tredje stycket till hur ett upphävande 

inom detaljplan kan prövas enligt PBL.   

MB 7 kap. 18 § 

”Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett område, om 

1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, eller 

2. området enligt plan- och bygglagen (2010:900) avses att omfattas av en detaljplan och 

      a. behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller 

      b. skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om miljöskyddsområde eller        
vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun. 

Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast om det finns särskilda skäl och intresset av att ta 

området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. 

Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en detaljplan 

finns i 4 kap. 17 § plan- och bygglagen. Lag (2010:902), ändrad g. Lag (2011:393).” 

 

3.3.7 Dispensbeslut från länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har enligt 18 a § rätt att bevilja dispens till strandskyddet i vissa särskilda 

fall. De fall där länsstyrelsen har rätt att bevilja dispens motsvarar de fall då de enligt 18 § 

första stycket andra punkten får upphäva strandskyddet. Vad som i denna paragraf avses 

med särskilda skäl framgår i paragraferna 18 c och 18 d.  

MB 7 kap. 18 a § 

”Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och 

dispensen avser 

1. byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller 

2. ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om 

miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun. Lag 

(2011:392).” 

 

http://zeteo.nj.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_2010q900x_lopnr81
http://zeteo.nj.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_2010q900_4_kap_17_px_lopnr82
http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100902.PDF
http://62.95.69.3/SFSdoc/11/110393.PDF
http://62.95.69.3/SFSdoc/11/110392.PDF
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3.3.8 Dispensmyndighet 

Kommunen är i och med den nya lagstiftningen dispensmyndighet. Länsstyrelsen 

fungerar som överprövande myndighet enligt MB 19 kapitlet 3 b §.   

MB 7 kap. 18 b § 

”Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och 

dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. Lag (2009:532).” 

3.3.9 Särskilda skäl 

Bestämmelserna i 18 c § redogör för de särskilda skäl, förutom de i 18 d §, som kan 

innebära upphävande av eller dispens från strandskydd och innehar därmed en central 

ställning i strandskyddslagstiftningen. Inget av de särskilda skälen tar hänsyn till 

personliga aspekter. Skälen uppräknas i första stycket utifrån sex punkter. 

  

Den första punkten, avser mark som redan tagits i anspråk (lagligen) och som saknar 

betydelse för strandskyddets syfte. Vanligt är att marken utgör tomt kring en befintlig 

bostad som ska rivas och ersättas av en ny byggnad eller där en komplementbyggnad ska 

uppföras i anslutning till en huvudbyggnad (Bengtsson, 2011). Jordbruksmark anses 

enligt första punkten inte som ianspråktagen mark. Enligt punkt två får dispens ges för 

mark som enligt 14 § innefattas av strandskyddet men där en avskiljning i form av t ex 

väg förekommer. Avskiljningen innefattar inte naturliga formationer så som branter och 

sänkor och inte heller hyggen (Prop. 2008/09:119). 

  

I den tredje punkten redogörs för undantag som kan göras för anläggningar, detta 

innefattar inte bostadsbyggnader. En noggrann utredning krävs för att tillämpa 

bestämmelserna, bl a måste den enskildas intressen av dispens utredas och åtgärdernas 

omfattning och ytterligare effekter klargöras, dessutom måste alternativa lokaliseringar 

utredas (Prop. 2008/09:119). Bestämmelserna i tredje punkten är särskilt restriktiva där 

allmänhetens nyttjande av området är stort (Bengtsson, 2011). Liksom den tredje punkten 

omfattar även den fjärde punkten anläggningar men i detta fall befintliga sådana. 

Prövningen sker på ett likvärdigt sätt som enligt tredje punkten, dock får en eventuell 

omlokalisering inte samma innebörd då det sällan är försvarbart att flytta en redan 

befintlig anläggning (Bengtsson, 2011). Bestämmelserna omfattar byggnader använda i 

verksamheten, inte bostadsbyggnader (Prop. 2008/09:119).  

 

Punkt fem behandlar allmänt angelägna intressen t ex olika infrastrukturanläggningar och 

kommunens behov av tätortsutveckling. För att ett intresse ska vara angeläget ska ”den 

http://62.95.69.3/SFSdoc/09/090532.PDF
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planerade åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället” (Prop. 2008/09:119, sid 106). 

Den sjätte punkten omfattar både allmänna och enskilda intressen. Bestämmelserna rör 

mycket unika fall och några exempel finns inte återgivna i förarbetena. Generellt ska, för 

alla punkter i 18 c §, de biologiska intressena väga lika tungt som de allemansrättsliga vid 

dispensprövningen (Prop. 2008/09:119). Det andra stycket hänvisar till bestämmelserna i 

18 d § om område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

MB 7 kap. 18 c § 

”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).” 

3.3.10  Fri passage och tomtplats 

Bestämmelser om ”fri passage” och tomtplats återfinns i 18 f §. Syftet med det första 

stycket är att, om möjligt, säkerställa allmänhetens tillgänglighet till stränder när dispens 

ges i framförallt obebyggda områden. Bestämmelserna tillämpas först när 

förutsättningarna för ett beslut om dispens bekräftats (Bengtsson, 2011). Den ”fria 

passagen” bör vara tillräckligt stor för att allmänheten ska kunna passera utan att uppleva 

intrång på hemfridszonen (Prop. 2008/09:119). Enligt det andra stycket ska det i 

dispensbeslutet tydligt framgå i vilken utsträckning mark får tas i anspråk. Den angivna 

tomtplatsen överensstämmer sällan med angiven fastighetsbildning, detta t ex när första 

stycket angående fri passage är uppfyllt. 

MB 7 kap. 18 f § 

”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. 

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas 

för det avsedda ändamålet. Lag (2009:532).” 

http://62.95.69.3/SFSdoc/09/090532.PDF
http://62.95.69.3/SFSdoc/09/090532.PDF
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3.3.11  Förtydligande av tomtplats och hemfridszon 

Två återkommande begrepp i lagtexten och tillhörande förarbeten är tomtplats och 

hemfridszon. Eftersom dessa två begrepp har olika innebörd är det viktigt att skilja dem 

åt, även om de ofta sammanfaller geografisk på marken. Mark som får tas eller har tagits i 

anspråk för hus, gräsmatta och liknande kallas tomtplats. Som tidigare nämnts kan en 

tomtplats sammanfalla med fastighetsgränserna men behöver inte göra det. Hemfridszon 

är den privata zon kring ett bostadshus där allemansrätten är utsläckt. Storleken på 

hemfridszonen varierar med omgivningarna, ett hus som ligger öppet har i regel en större 

hemfridszon än ett som ligger i skogen (I. Tillström, personlig kommunikation, 8 maj, 

2012). 

3.4 Villkor för fastighetsbildning 

Vid fastighetsbildning, vare sig det handlar om avstyckning, klyvning, sammanläggning 

eller fastighetsreglering, måste de sk allmänna lämplighets- och planvillkoren vara 

uppfyllda. Villkoren återfinns i FBL 3 kap. 1-3 § (SFS 1970:988) och utgör de mest 

grundläggande kraven när en fastighetsbildningsåtgärd ska genomföras. Det är 

Lantmäteriets uppgift att klargöra att villkoren uppfylls (Lantmäteriet, 2012b). 

 

De allmänna lämplighets- och planvillkoren i FBL 3 kap. 1 § omfattas av: ett 

lämplighetskrav, ett aktualitetskrav och ett varaktighetskrav. Vidare framgår i FBL 3 kap. 

1a § specifika krav för tredimensionella fastigheter och i 1b § krav för 

ägarlägenhetsfastigheter. I FBL 3 kap. 2 § återfinns planvillkor som innebär att 

fastighetsbildning måste ske i enlighet med gällande planbestämmelser och bestämmelser 

som gäller naturvårdsföreskrifter. Enligt FBL 3 kap. 3 § måste fastighetsbildning inom 

områden utanför detaljplan fortfarande ske i linje med samhällsplaneringen i området. 

3.4.1 Hänsyn till strandskydd vid fastighetsbildning 

Strandskyddet utgör en naturvårdsföreskrift som enligt FBL 3 kap. 2 § måste tas hänsyn 

till vid fastighetsbildning. Lagstiftningen lyder enligt följande: 

FBL 3 kap. 2 § 

”Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får fastighetsbildning inte ske i strid mot planen 

eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser 

göras. 

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks bebyggande eller användning än 

som avses i första stycket, ska fastighetsbildning ske så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas. Om 

det på grund av ett särskilt medgivande får uppföras en byggnad eller vidtas en annan därmed jämförlig 

åtgärd i strid mot en sådan bestämmelse, utgör det som nu har sagts inte hinder mot fastighetsbildning som 

behövs för att medgivandet ska kunna utnyttjas. 
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Om det finns särskilda skäl, får undantag medges från andra stycket första meningen. Frågan om undantag 

prövas på lantmäterimyndighetens begäran av 

1. länsstyrelsen, om undantaget avser fastighetsbildningens förenlighet med bestämmelser om strandskydd 

och motsvarar ett sådant fall som avses i 7 kap. 18 a § miljöbalken, 

2. kommunen, om undantaget avser fastighetsbildningens förenlighet med bestämmelser om strandskydd i ett 

fall som inte omfattas av 1, eller 

3. länsstyrelsen eller, efter länsstyrelsens förordnande, kommunen i övriga fall. 

Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall följer av 7 kap. 29 § miljöbalken. 

En kommuns beslut i en fråga som avses i tredje stycket får överklagas hos länsstyrelsen. 

Länsstyrelsens beslut i en fråga som avses i tredje stycket får överklagas hos regeringen. Lag (2010:1003)”. 

  

Bestämmelserna som rör fastighetsbildning inom strandskyddat område återfinns i 

paragrafens andra, tredje, femte och sjätte stycke. Det andra stycket kan delas upp i två 

separata bestämmelser utifrån mening ett och mening två. Det tredje stycket innehåller 

undantagsbestämmelser till det andra styckets första mening. Det femte och sjätte 

styckena behandlar överklagan. 

3.4.1.1 Syftets påverkan 

Vid fastighetsbildning inom strandskyddat område får syftet med 

strandskyddsbestämmelserna inte motverkas. Bedömningen sker utifrån lagstiftningen i 

MB. Ett samråd med kommunen eller länsstyrelsen är av stor betydelse och Lantmäteriet 

bör, enligt Lantmäteriets Handbok FBL, lägga stor vikt vid myndigheternas yttrande 

(Lantmäteriet, 2012b). Eftersom strandskyddet är ett allmänt intresse har det normalt en 

mycket stark ställning i dessa sammanhang vilket medför att övriga allmänna och 

enskilda intressen åsidosätts (Bonde, Dahlsjö & Julstad, 2011). 

 

Viss vägledning vid prövning av FBL 3 kap. 2 § kan motiven till MB 7 kap. 18 c § ge 

(Bonde m fl., 2011). I fall där första eller andra punkten i MB 7 kap. 18 c § tillämpas, dvs 

där området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften eller där en avskiljning förekommer, är det mest troligt att en 

prövning enligt FBL inte finner att strandskyddet motverkas (Ekbäck, 2012). Vid skäl 

som anges i tredje till sjätte punkten torde undantagsbestämmelserna om medgivande i 

FBL 3 kap. 2 § vara aktuella (Bonde m fl., 2011). 

 

En byggnad eller anläggning som redan fanns vid den generella 

strandskyddslagstiftningens tillkomst 1975 kan, enligt Ekbäck (2012), vid en sökt 

fastighetsbildningsåtgärd som endast avser tomtplatsen, normalt inte anses motverka 

bestämmelsernas syfte. Avser fastighetsbildningsåtgärden istället en byggnad som 

uppförts efter det att det generella strandskyddet trädde i kraft förutsätter åtgärden att 

byggnaden är laglig, dvs har uppfört med dispens (a.a.). När fastighetsbildning sker för 

http://zeteo.nj.se.webproxy.student.hig.se:2048/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_1998q808_7_kap_18_a_px_lopnr66
http://zeteo.nj.se.webproxy.student.hig.se:2048/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_1998q808_7_kap_29_px_lopnr67
http://62.95.69.3/SFSdoc/10/101003.PDF


 20 

jord- och skogsbruksändamål motverkas normalt inte strandskyddsbestämmelserna 

(Lantmäteriet, 2012b). Bedömer Lantmäteriet att strandskyddets syfte motverkas i och 

med en fastighetsbildningsåtgärd måste den förändrade markanvändningen redovisas 

(a.a.). 

 

Bedömningen om strandskyddsbestämmelsernas syfte motverkas eller inte vid 

uppförande av ny bebyggelse kan generellt sammanfattas enligt följande: 

 Ansöks om fastighetsbildning för uppförande av ny bebyggelse inom 

strandskyddat område utan att strandskyddsdispens givits kan syftet med 

bestämmelserna anses motverkas.  

 Ansöks om fastighetsbildning för uppförande av ny bebyggelse inom 

strandskyddat område och strandskyddsdispens givits kan syftet med 

bestämmelserna inte anses motverkas. 

Viktigt är att komma ihåg att villkoret att strandskyddets syfte inte får motverkas vid 

fastighetsbildning inte enbart gäller ny bebyggelse. Det gäller även t ex nybildning av 

fastigheter för befintlig bebyggelse, utvidgning av en befintlig fastighet och bildande av 

servitut inom strandskyddat område (Lantmäteriet, 2012b). 

3.4.1.2 När dispens finns 

Huvudregeln om att strandskyddets syfte inte får motverkas, följs av en 

undantagsbestämmelse. Bestämmelsen innebär att om dispens redan har tilldelats 

sökanden behöver en prövning om fastighetsbildningsåtgärden motverkar strandskyddets 

syfte inte genomföras. I vilken ordning handläggandet vid fastighetsbildande inom 

strandskyddat område bör ske finns inte reglerat i lagen men Lantmäteriet 

rekommenderar att prövningar gällande dispens från nybyggnadsförbudet enligt MB, sker 

först (Lantmäteriet, 2012b). I sitt arbete kan Lantmäteriet tillämpa FBL 4 kap. 10 a § 

(SFS 1970:988), dvs begära prövning av frågan för sökandes räkning, för att åstadkomma 

ovan angiva handläggningsordning. En viktig aspekt vid fastighetsbildande inom 

strandskyddat område är att en genomförd fastighetsbildningsåtgärd inte medför någon 

garanti för att en sökt dispens beviljas, inte heller att en ansökan om dispens kan försakas 

(Bonde m fl., 2011). 

3.4.1.3 Medgivandeprövning 

När strandskyddets syfte konstaterats motverkat förekommer undantagsbestämmelser 

som kan tillämpas för särskilda skäl. Sakägaren måste själv begära en sk 

medgivandeprövning vilket innebär att Lantmäteriet inhämtar ett medgivnade från 

kommunen eller länsstyrelsen (Bonde m fl., 2011). Erhålls ett medgivande kan 



 21 

fastighetsbildningen genomföras annars ställs förrättningen in. Ett medgivande innebär 

inte någon garanti för dispens, istället innebär det en dubbel prövning (Lantmäteriet, 

2012b). 

 

En medgivandeprövning genomförs av länsstyrelsen när det avser fall enligt MB 7 kap. 

18 a § t ex när det gäller byggande av en försvarsanläggning, väg eller järnväg. Fall som 

inte omfattas av MB 7 kap. 18 a § och som avser fastighetsbildningens förenlighet med 

strandskyddsbestämmelserna prövas av kommunen. Förfarandet som innebär begäran om 

medgivande till undantag från strandskyddsbestämmelserna bör endast tillämpas som en 

allra sista åtgärd (Lantmäteriet, 2012b). 

3.4.1.4 Överklagan 

Ett beslut fattat i en medgivandeprövning överklagas genom besvär hos länsstyrelsen 

eller regeringen beroende på vilka den beslutsfattande dispensmyndigheten utgör. 

Länsstyrelsen kan själva handlägga beslut och fungera som överprövande myndighet för 

kommunala beslut, i båda fallen sker överklagan till regeringen. Vid besvärsförfarandet är 

förvaltningslagens bestämmelser tillämpliga (Bonde m fl., 2011). 

3.4.1.5 Lagändringarna i MB år 2009 

De senaste lagändringarna som genomfördes för strandskyddsbestämmelserna i MB år 

2009 innebar inga större förändringar för fastighetsbildning inom strandskyddat område. 

Ändringarna innebar egentligen enbart att behörigheten mellan länsstyrelsen och 

kommunen för undantagsprövningar har omfördelats (Naturvårdsverket, 2012). 

3.4.2 Prövningsförfarandet 

Som tidigare nämnts är utgångspunkten för Lantmäteriet, när en fastighetsbildningsåtgärd 

ska genomföras inom ett strandskyddat område, en bedömning om strandskyddets syfte 

motverkas eller inte (Lantmäteriet, 2012b). Avgörandet görs efter vederbörligt samråd 

med länsstyrelsen eller kommunen. 

 

Två typfall kan särskiljas vid fastighetsbildning inom strandskyddat område: 

 Ärenden som kräver MB-dispens och 

 Ärenden som inte kräver MB-dispens 

Prövningsförfarandet och tillvägagångssättet skiljer sig något mellan dessa två fall. 

Nedan följer två generella schematiska beskrivningar för hur prövningsförfarandet kan 

beskrivas, se figur 4 och 5. 
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Figur 4. Beskrivning av arbetsgången när dispens krävs enligt MB (Fritt från 

Lantmäteriet, 2012b). 

 

I fall som kräver dispens bör Lantmäteriet rekommendera att en ansökan om dispens 

genomförs redan vid ansökningstillfället för att sökanden inte ska riskera onödiga 

förrättningskostnader (Lantmäteriet, 2012b). Uppkommer behovet av en dispens under 

förrättningens gång bör Lantmäteriet rekommendera att en ansökan för dispens görs 

snarast (a.a.). 
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Figur 5. Beskrivning av arbetsgången när dispens inte krävs enligt MB (Fritt från 

Lantmäteriet, 2012b). 

 

Fall som inte kräver någon dispens prövas normalt enligt FBL 3 kap. 2 § 1 men. efter 

samråd med kommunen eller länsstyrelsen. Finns en dispens trots att den egentligen inte 

krävs sker fastighetsbildningen enligt FBL 3 kap. 2 § 2 men. utan att Lantmäteriet prövar 

om syftet med strandskyddsbestämmelserna motverkas.  
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4 Resultat 

Två kvalitativa analyser har genomförts, en i Härnösands kommun och en i Värmdö 

kommun. Analyserna grundas på en granskning av lantmäteriförrättningar genomförda 

inom strandskyddat område i vardera kommun. De kvalitativa analyserna genomfördes 

utifrån fyra delfrågor där frågorna besvarades för vardera kommun för att därefter ingå i 

en jämförelseanalys. 

4.1 Kvalitativ analys - Härnösands kommun 

Den kvalitativa analysen i Härnösands kommun grundas på 28 granskade 

lantmäteriförrättningar. Bland dessa finns strandskyddet inte omnämnt i 

förrättningshandlingarna i elva förrättningar utan författaren har själv valt ut dem (se 

metodkapitlet för ytterligare förklaring). Tre av förrättningarna som inte nämner 

strandskyddet har skett inom plan, dvs inom detaljplan, områdesbestämmelser eller äldre 

motsvarade planer. När så är fallet får fastighetsbildning inte ske i strid mot planen (FBL, 

SFS 1970:988, 3 kap. 2 § första stycket) och granskningen har i dessa fall utgått från att 

strandskyddet är upphävt i planerna. I övriga åtta förrättningar tycks 

strandskyddsbestämmelserna inte vara av betydelse eller helt enkelt vara bortglömda. De 

granskade förrättningarna omfattade fastighetsbildningsåtgärderna avstyckning och 

fastighetsreglering. Majoriteten av förrättningarna, 20 stycken, behandlade enbart 

fastighetsregleringar. Fyra förrättningar behandlade en kombination av dessa åtgärder och 

fyra förrättningar behandlade enbart åtgärden avstyckning. 

4.1.1 Delfråga 1. 

Vilket tillvägagångssätt använder sig Lantmäteriet av vid fastighetsbildning inom 

strandskyddat område i de utvalda kommunerna? 

Granskningen av förrättningar i Härnösands kommun visar på en tydlig trend vad gäller 

tillvägagångssättet vid fastighetsbildning inom strandskyddat område i kommunen, se 

figur 6. Av totalt 28 förrättningar har tolv genomförts efter samråd med kommunen. 

Endast två förrättningar har fullföljts med strandskyddsdispens som stöd. Av resterande 

14 förrättningar har tre genomförts med ett konstaterande från Lantmäteriets sida att 

strandskyddets syfte inte motverkas. En har skett efter medgivande från länsstyrelsen vad 

gäller fastighetsbildningens lämplighet för skogsbruket (strandskyddsfrågan behandlas 

inte) och tio behandlar inte strandskyddsfrågan över huvudtaget. 
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Figur 6. Fördelningen av tillvägagångssätt vid fastighetsbildning inom strandskyddat 

område i Härnösands kommun. 

4.1.2 Delfråga 2. 

Hur formulerar Lantmäteriet prövningen av FBL 3 kap. 2 § i sina beslut? 

Bland de granskade förrättningarna i Härnösands kommun innehåller 17 stycken en 

formulering av prövningen i FBL 3 kap. 2 §. I 15 av dessa är formuleringen i stort sätt 

identiskt, oberoende av om fastighetsbildningen genomfördes med strandskyddsdispens, 

genom samråd med kommunen eller med Lantmäteriets eget konstaterande. 

Formuleringen är generell och lyder: 

Fastighetsbildningen berör strandskyddat område, syftet med 

strandskyddsbestämmelserna motverkas inte. 

I de övriga två förrättningarna är formuleringen mer specifik, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Specifika formuleringar av prövningen i FBL 3 kap. 2 § i Härnösands kommun. 

 Formulering 

1 Härnösands kommun har ingen erinran angående avstyckningarna förutsatt att 

fastighetsgränsen inte är närmare än 20 meter från strandlinjen, se aktbilaga 

SD. 

2 Ansökan inkom med fastighetsreglering som önskad åtgärd, ny ansökan har 

under förrättningens gång inkommit som ändrats till att avse avstyckning. 

Ändringen beror på att kommunen inte godtagit en utökning av Överskog 14:2 

när det gäller strandskyddet. Istället bildas en ny fastighet genom 

avstyckningen. Samråd har skett med kommunens representant xxx. 

Samråd med 
kommunen 

Konstaterande 
från LM MB-dispens 

Medgivande 
från Lst 

Behandlar inte 
strandskyddet 
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4.1.3 Delfråga 3.  

Hur stora bostadsfastigheter bildar Lantmäteriet och lägger de även vattenområde till 

bostadsfastigheter? 

Bland förrättningarna genomförda i Härnösands kommun behandlade 16 stycken 

bostadsfastigheter (inkluderar fritidsfastigheter). Flera av dessa förrättningar behandlade 

mer än en areal och även mer än en fastighet. Totalt gick att utläsa 20 arealer för 

bostadsfastigheter, arealerna motsvarar angivna arealer i förrättningshandlingarna 

(inkluderar vattenområden) efter genomförd förrättning, se jämförelseanalys, tabell 4. 

Den minsta arealen uppgick till 988 m² och den största till 57900 m². Medianen för 

arealerna hamnar på 2888 m² och genomsnittsarean på ca 7342 m².  

 

I endast en av totalt 16 genomförda förrättningar för bostadsfastigheter i Härnösands 

kommun har ett vattenområde lagts till fastigheten. I förrättningen anges vattenområdets 

gränser med hänvisning till JB 1 kap. 5 §.    

4.1.4 Delfråga 4. 

Är Lantmäteriet uppmärksamma på strandskyddsbestämmelserna även när det "bara" är 

ett vattendrag som berörs? 

Vid granskningen av förrättningar i Härnösands kommun framgick det att 

strandskyddsbestämmelserna mer sällan tillämpas för vattendrag. Av totalt 28 granskade 

förrättningar var det fem som ”bara” berörde vattendrag, övriga 23 ärenden berörde havet 

eller sjöar. Noterbart är att strandskyddet inte finns omnämnt i förrättningshandlingarna i 

tre av förrättningarna som ”bara” berör vattendrag. 

4.1.5 Avvikelser 

Vid granskningen av förrättningar i Härnösands kommun väckte en förrättning stor 

uppmärksamhet av flera anledningar. Förrättningen behandlade en fastighetsreglering och 

avstyckning av en fastighet för bostadsändamål. Själva avstyckningsåtgärden har skett 

från en skogsbruksfastighet för att bilda en bostadsfastighet som utgör 5,79 hektar, dvs 

57900 m². Detta utgör tydligt den största bostadsfastigheten av alla som ingår i 

granskningen från Härnösands kommun och det kan ifrågasättas om villkoren för 

fastighetsbildning i detta fall uppfylls. Inte bara storleken utan även faktumet att 

strandskyddsbestämmelserna inte finns omnämnda över huvudtaget i 

förrättningshandlingarna trotts att fastighetsbildningen avser en fastighet som sträcker sig 

hela vägen ner till havet och ca 100 meter längs med kusten kan ifrågasättas. 

Förrättningshandlingarna innehåller ett beviljat bygglov men ingen strandskyddsdispens. 



 27 

Till sist bör nämnas att sökandes namn är känt och frågan är om det i detta fall handlar 

om en särbehandling från Lantmäteriets sida. 

4.2 Kvalitativ analys - Värmdö kommun 

Från Värmdö kommun granskades totalt 27 lantmäteriförrättningar. Alla de granskade 

förrättningarna behandlar strandskyddet i förrättningshandlingarna. Fyra förrättningar var 

avstyckningar och resterande 24 förrättningar var fastighetsregleringar. 

4.2.1 Delfråga 1. 

Vilket tillvägagångssätt använder sig Lantmäteriet av vid fastighetsbildning inom 

strandskyddat område i de utvalda kommunerna? 

Granskningen av förrättningar i Värmdö kommun visar att tillvägagångssättet vid 

fastighetsbildning inom strandskyddat område i sju fall av total 27 ärenden har 

genomförts med beviljad strandskyddsdispens. I nio ärenden har förrättningen genomfört 

efter samråd med kommunen och i elva ärenden efter samråd med kommunen och 

länsstyrelsen, se figur 7. 

 

Figur 7. Fördelning av tillvägagångssätt vid fastighetsbildning inom strandskyddat 

område i Värmdö kommun. 

4.2.2 Delfråga 2. 

Hur formulerar Lantmäteriet prövningen av FBL 3 kap. 2 § i sina beslut? 

Alla granskade förrättningar från Värmdö kommun förutom två innehöll en formulering 

av prövningen i FBL 3 kap. 2 §. I 17 förrättningshandlingar användes i stort sätt en och 

samma formuleringen, den lyder: 

Samråd med 
kommunen 

Samråd med 
kommunen och 

Lst 

MB- dispens 
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Fastighetsbildningen berör strandskyddat område, syftet med 

strandskyddsbestämmelserna motverkas inte. 

De övriga åtta förrättningarna innehöll specifika formuleringar som följer av tabell 2. 

 

Tabell 2. Specifika formuleringar av prövningen i FBL 3 kap. 2 § i Värmdö kommun. 

 Formulering 

1 Fastighetsbildningen sker inom strandskyddsområde. Strandskyddsdispensen har 

beviljats, se aktbilaga MM3 och fastighetsbildningen sker i enlighet med i denna 

angiven tomtplatsavgränsning. 

2 Fastighetsbildningen innebär dock en oförändrad markanvändning, vilket medför 

att den inte strider mot strandskyddsbestämmelserna. 

3 Syftet med strandskyddsbestämmelserna motverkas dock inte då ytan av det 

område som överförs och som ligger inom strandskyddat område är så litet att 

bestämmelserna inte påverkas. 

4 Förhandsbesked för nybyggnation och strandskyddsdispens har beviljats, se 

aktbilaga MM1. 

5 I samband med att bygglov beviljades för flytt av hembygdsmuseet från Bergvik 

1:7 till Brunn 1:15 beviljades en dispens från strandskyddsbestämmelserna 

(kommunens diarienummer 1268/87). Fastighetsregleringen motverkar därför 

inte syftet med strandskyddsbestämmelserna. 

6 De nya fastigheternas avgränsning bedöms överensstämma med befintliga 

hävdade tomtplatser. Syftet med strandskyddsbestämmelserna bedöms därmed 

inte motverkas (3 kap. 2 § 2 st FBL). 

7 Strandskyddet påverkas inte av åtgärden. 

8 Området omfattas inte av detaljplan men ligger inom strandskydd. Dock påverkas 

strandskyddet inte negativt då området redan är ianspråktaget för 

bostadsändamål. 

 

4.2.3 Delfråga 3. 

Hur stora bostadsfastigheter bildar Lantmäteriet och lägger de även vattenområde till 

bostadsfastigheter? 

I Värmdö kommun var 19 av totalt 27 granskade förrättningar genomförda för 

bostadsfastigheter (inkluderar fritidsfastigheter). Bland dessa gick det att utläsa totalt 18 

arealer eftersom en förrättning angav två arealer dvs behandlade två bostadsfastigheter, 
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en förrättning angav inte den nya arealen och en förrättning behandlade så många arealer 

att de uteslöts, se jämförelseanalys, tabell 5. 

 

Sammanställningen redovisar angivna arealer i förrättningshandlingarna efter genomförd 

förrättning och inkluderar i vissa fall även vattenområden. Resultatet visar att 

fördelningen av arealerna för bostadsfastigheter i Värmdö kommun sträcker sig mellan 

208 m² och 71886 m². Majoriteten av arealerna hamnar mellan 1800 m² och 5000 m², 

medianen ligger på ca 4742 m² och genomsnittsarean på ca 10188 m². 

I sex av totalt 19 förrättningar genomförda för bostadsfastigheter har ett vattenområde 

lagts till fastigheten. Hur vattenområdets gränser angetts skiljer sig mellan 

förrättningarna, i fem av fallen anges den exakta arealen för vattenområdet och 

gränsernas sträckning redovisas på tillhörande förrättningskarta och i en förrättning 

hänvisas till bestämmelserna i JB 1 kap. 5 §. 

4.2.4 Delfråga 4. 

Är Lantmäteriet uppmärksamma på strandskyddsbestämmelserna även när det "bara" är 

ett vattendrag som berörs? 

Vid sammanställningen av resultatet i Värmdö kommun framgick att ingen av de 

granskade förrättningarna behandlade vattendrag. Därav finns inte heller något resultat att 

redovisa vad gäller denna delfråga. 

4.2.5 Avvikelser 

Vid granskningen av förrättningar i Värmdö kommun noterades ett par avvikelser. Den 

första handlar om Lantmäteriets tillvägagångssätt vid fastighetsbildning inom 

strandskyddat område. Den aktuella förrättningen utgör en fastighetsreglering där 

Lantmäteriet har samrått med både kommunen och länsstyrelsen. Kommunen har i detta 

fall sagt ja till fastighetsbildningen medan länsstyrelsen sagt nej, ändå har 

förrättningslantmätaren valt att genomföra förrättningen. 

 

Den andra avvikelsen handlar om storleken för en bostadsfastighet. Förrättningen i sig 

behandlar endast en liten areal, 230 m², men den totala arealen för fastigheten efter 

förrättningen uppgår till 71886 m². Detta innebär att fastigheten utgjorde en mycket stor 

bostadsfastighet redan innan den granskade förrättningens genomförande. Av 

förrättningshandlingarna går endast att utläsa att fastigheten utgör en bostadsfastighet 

bestående av sex skiften. 
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4.3 Jämförelseanalys 

Resultaten från de utförda kvalitativa analyserna vilka grundas på granskningar av 

genomförda lantmäteriförrättningar i Härnösands och Värmdö kommun har jämförts och 

sammanställts. Jämförelsen utgick från de fyra delfrågor som användes vid granskningen.  

4.3.1 Delfråga 1. 

Vilket tillvägagångssätt använder sig Lantmäteriet av vid fastighetsbildning inom 

strandskyddat område i de utvalda kommunerna? 

Den tydligaste skillnaden vad gäller tillvägagångssättet vid fastighetsbildning inom 

strandskyddat område i Härnösands kommun jämfört med Värmdö kommun gällde 

samråden. I Värmdö tycks samråd med både kommunen och länsstyrelsen i samma 

förrättning vara vanligt förekommande medan det inte förekom alls bland granskade 

förrättningar i Härnösands kommun. Eftersom tio förrättningar från Härnösands kommun 

inte behandlar strandskyddet i tillhörande förrättningshandlingar och utgör dessa ett 

bortfall i resultatet för jämförelseanalysen gällande delfråga 1. 

4.3.2 Delfråga 2. 

Hur formulerar Lantmäteriet prövningen av FBL 3kap. 2 § i sina beslut? 

Resultatet visar att den vanligast förekommande formuleringen av prövningen i 3 kap. 2 § 

i båda de granskade kommunerna är mer eller mindre identisk. Formuleringen lyder: 

Fastighetsbildningen berör strandskyddat område, syftet med 

strandskyddsbestämmelserna motverkas inte.  

Värt att notera är att elva förrättningar från Härnösands kommun inte innehöll någon 

formulering alls medan endast två från Värmdö kommun inte gjorde det. Specifika 

formuleringar förekom oftare i Värmdö kommun, se tabell 3, och över lag upplevs 

Värmdö kommun mer noggranna i sina formuleringar. 

 

Alla specifika formuleringar hänvisar antingen till en beviljad dispens eller uttalar på 

något sätt att strandskyddet inte påverkas i och med fastighetsbildningsåtgärden. I ett par 

förrättningar förekommer ingen motivering till genomförandet av 

fastighetsbildningsåtgärden utan endast ett konstaterande. 
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Tabell 3. Andel specifika formuleringar. 

 Antal formuleringar Antal specifika 

formuleringar 

Andel specifika 

formuleringar (&) 

Härnösands kommun 17 2 ~12 % 

Värmdö kommun 25 8 32 % 

  

4.3.3 Delfråga 3. 

Hur stora bostadsfastigheter bildar Lantmäteriet och lägger de även vattenområde till 

bostadsfastigheter?  

Generellt ligger majoriteten av areorna för bostadsfastigheter inom strandskyddat område 

efter genomförd lantmäteriförrättning inom ett liknande intervall i de båda kommunerna, 

se tabell 6. I Härnösands kommun är fastigheterna över lag något mindre och arealerna är 

relativt samlade i jämförelse med Värmdö kommun där det förekommer en större 

spridning, se tabell 4 och 5. I båda kommunerna finns en eller ett par mycket avvikande 

resultat där arealerna är mycket stora. 

 

Tabell 4 och 5. Angivna arealer för bostadsfastigheter efter genomförd förrättning. 

  Härnösands kommun       Värmdö kommun 
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Tabell 6. Antal och andel bostadsfastigheter inom anpassade area intervall.   

 Antal 

bostadsfastigheter 

Area 

intervall 

(m²) 

Antal 

bostadsfastigheter 

inom intervallet 

Andel 

bostadsfastigheter 

inom intervallet 

(%) 

Härnösands 

kommun 

20 1000-

4300 

13 65 % 

Värmdö 

kommun 

18 1800-

5000 

10 ~56 % 

 

Bland totalt 35 förrättningar genomförda för bostadsfastigheter i de båda kommunerna 

hade ett vattenområde lagts till i sju. Resultatet visar tydligt att vattenområden betydligt 

oftare förs med en bostadsfastighet i Värmdö kommun än i Härnösands kommun. 

4.3.4 Delfråga 4. 

Är Lantmäteriet uppmärksamma på strandskyddsbestämmelserna även när det "bara" är 

ett vattendrag som berörs? 

Vid granskningen av förrättningar i Härnösands och Värmdö kommun erhölls endast ett 

svar från Härnösand gällande delfråga fyra. Frågan som rör Lantmäteriets 

uppmärksammande vid fastighetsbildning inom strandskyddat område som ”bara” berör 

ett vattendrag visade sig inte vara tillämpbar på någon av förrättningarna från Värmdö 

kommun. Vid studerande av kartor över de båda kommunerna noterades att det finns 

betydligt fler vattendrag inom Härnösands kommun vilket kan utgöra en naturlig 

förklaring. 
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5 Diskussion och slutsats 

Syftet med examensarbete var att undersöka och analysera fastighetsbildning inom 

strandskyddat område. För att uppnå arbetets syfte formulerades fyra frågeställningar som 

genom tillämpningen av olika metoder besvarades. Studien begränsades till två 

kommuner där prövningsförfarandet för genomförda lantmäteriförrättningar granskades. 

En intressant aspekt var att se om arbete skiljde sig åt dessa två kommuner emellan och i 

så fall hur. Granskningen av förrättningarna begränsades utifrån fyra delfrågor. Det 

erhållna resultatet från de kvalitativa analyserna och jämförelseanalysen tillsammans med 

genomförd litteraturstudie bidrar med ett tillfredsställande svar till ursprungliga 

frågeställningar. Därmed kan målet med studien som varit att utreda Lantmäteriets arbete 

vid fastighetsbildning inom strandskyddat område och ge förslag på hur arbetet kan 

förbättras anses uppfyllt. 

5.1 Diskussion av resultatet 

Utgångspunkten för de kvalitativa analyserna och jämförelseanalysen var att besvara 

frågeställningarna: 

ii. Hur genomför Lantmäteriet sitt arbete vid fastighetsbildning inom strandskyddat 

område? 

iii. Förekommer skillnader i arbetet vid genomförandet av fastighetsbildning inom 

strandskyddat område i de utvalda kommunerna och i så fall vilka? 

 

Tillsammans med litteraturstudien besvarar de kvalitativa analyserna frågeställning ii. där 

de genomförda analyserna visar på genomförandet i praktiken. Jämförelseanalysen pekar 

på skillnader i arbetet vid fastighetsbildning inom strandskyddat område och besvara 

därmed frågeställning iii. Frågeställningarna ii. och iii. är båda generella och för att 

ytterligare begränsa arbetet utgick granskningen från fyra delfrågor vilket medför att vissa 

aspekter gällande fastighetsbildning inom strandskyddat område inte behandlas i denna 

studie.  

 

Resultatet från de kvalitativa analyserna visar att samråd är det vanligaste 

tillvägagångssättet vid fastighetsbildning inom strandskyddat område. Eftersom 

möjligheten att genomföra en fastighetsbildningsåtgärd (som egentligen kräver dispens) 

finns genom samråd, tillämpas detta tillvägagångssätt oftare än dispens. Även ärenden 

som inte kräver dispens kan genomföras efter samråd vilket ytterligare ökar det totala 

antalet förrättningar genomförda efter samråd. En annan förklaring till att dispenser 
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förekommer sällan, framför allt i Härnösands kommun, kan helt enkelt vara att 

förekomsten av ärenden som kräver dispens är få. Ingen av de granskade förrättningarna 

var genomförda efter en medgivandeprövning vilket stödjer Lantmäteriets egen 

handledning där en medgivandeprövning framhålls som sista utväg (Lantmäteriet, 

2012b). 

 

Resultatet från jämförelseanalysen visar att tillvägagångssättet vid fastighetsbildning 

inom strandskyddat område skiljer sig mellan kommunerna. En tolkning av erhållet 

resultat är att Värmdö kommun upplever ett högre tryck eftersom kommunen ligger i ett 

högt exploaterat område där befolkningen beräknas öka de närmaste åren och att 

Lantmäteriet därav är mer försiktiga genom att samråda med både kommunen och 

länsstyrelsen. Frågan är om detta innebär merarbete och längre handläggningstider i 

jämförelse med förrättningarna där samråd endast sker med kommunen. 

 

Analyserna visar att den vanligast förekommande formuleringen överensstämmer med 

Lantmäteriets egen ”mallfras” vilken kan väljas till när ett protokoll ska uppföras. 

Formuleringen är både tydlig och saklig vilket kan jämföras med en del specifika 

formuleringar som är desto svårare att tolka och där motiveringen till att 

fastighetsbildningen genomfördes var bristfällig. Värt att notera är dock att ett fåtal av de 

specifika formuleringarna upplevdes mycket utförliga och väl formulerade och därav lätta 

att förstå. 

 

Hur stora bostadsfastigheter som bildas inom eller till viss del inom strandskyddat 

område är intressant ur strandskyddsrättslig synvinkel. En fastighetsbildning som rör en 

bostadsfastighet, jämfört med t ex en skogsbruksfastighet, motverkar normalt 

strandskyddsbestämmelserna (Lantmäteriet, 2012b), bl a kan det innebära en större 

inskränkning i allemansrätten. Dessutom ska en fastighet, enligt de allmänna lämplighets- 

och planvillkoren i FBL 3 kap. 1 §, vara varaktigt lämpad för sitt ändamål med hänsyn till 

belägenhet och omfång. Att detta krav är uppfyllt i alla granskade lantmäteriförrättningar 

ifrågasätts bl a när en bostadsfastighet på drygt 5 hektar bildas.  

 

Granskningen av förrättningarna utgick endast från förrättningslantmätarens formulering i 

protokollet, vad gäller fastighetsbildningens ändamål, dvs bostadsfastighet. Vid en 

ytterligare granskning av förrättningarna föreföll vissa av de fastighetsbildningsåtgärder 

som enligt formuleringen utförts för bostadsändamål, inte alls ha skett för enbart detta 

ändamål utan även t ex jordbruksändamål. Det troliga skälet är att denna formulering inte 
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alltid är noggrant överlagd vilket medfört att det förekommer några mycket utstickande 

arealer i resultatet. 

 

En av de undersökta delfrågorna handlade om hur vanligt det är att ett vattenområde läggs 

till en bostadsfastighet. Resultatet visar att det är relativt ovanligt, endast i sju av totalt 35 

granskade förrättningar genomförda för bostadsfastigheter var denna åtgärd genomförd. 

Jämförelseanalysen visar att detta förfarande förekommer oftare i Värmdö kommun än i 

Härnösands kommun. En naturlig förklaring bör vara förekomsten av vatten och 

efterfrågan på strandnära fastigheter inom Värmdö kommun i jämförelse med Härnösands 

kommun. 

 

Vid granskningen av lantmäteriförrättningarna framgick att ett antal av förrättningarna 

var utförda inom planområde, dvs inom detaljplan eller motsvarande och att 

strandskyddsbestämmelserna inte fanns omnämnda i förrättningshandlingarna. I dessa fall 

utgick granskningen från att strandskyddsbestämmelserna var upphävda i planen, trots att 

planen i sig aldrig granskades. Detta innebär att det kan förekomma brister i resultaten. 

 

En intressant iakttagelse bland förrättningarna var att hanteringen av 

strandskyddsbestämmelserna varierar mycket utifrån vilken förrättningslantmätare som 

handlagt ärendet. Bland de granskade ärendena fanns flera handlagda av samma person 

och resultatet visar att många förrättningslantmätare formulerar och genomför sina 

förrättningar liknande trots att ärendena i sig är unika. 

 

Generellt pekar resultaten från analyserna på att Värmdö kommun besitter mer kunskap 

och är mer insatta i frågor vad gäller fastighetsbildning inom strandskyddat område än 

Härnösands kommun. Författarens uppfattning är att det finns flera faktorer som påverkar 

detta bl a att Värmdö kommun är en kommun med mycket stora vattenarealer och där 

många fastigheter gränsar till eller till och med utgör vattenområden. Erfarenheter av 

hanteringen av förrättningar inom strandskyddat område torde helt enkelt vara större 

inom Värmdö kommun.  

5.2 Diskussion av studerad litteratur 

Stora mängder material finns tillgängligt vad gäller stränders många viktiga funktioner, 

de svenska strandskyddsbestämmelserna och fastighetsbildning inom strandskyddat 

område. Den studerade litteraturen fokuserade på att besvara frågeställningarna: 
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i. Varför är stränder viktiga att skydda och vad innebär de svenska 

strandskyddsbestämmelserna? 

ii. Hur genomför Lantmäteriet sitt arbete vid fastighetsbildning inom strandskyddat 

område? 

Som tidigare nämnts besvarar litteraturen och utförd kvalitativ studie gemensamt 

frågeställning ii. där litteraturen redogör för hur arbetet rent teoretiskt går till. Generellt 

kan sägas att all litteratur betonar vikten av att bevara stränder. Både Tegner Anker m fl. 

(2004) och Buanes m fl. (2004) framhäver det ökade trycket på stränder och strandnära 

områden som upplevs i länder över hela världen. De understryker vikten av ett väl 

fungerande system vid planering och förvaltning av dessa områden eftersom ett stort antal 

aktörer är inblandade. Nakamura och Short (2001) pekar på vikten av att bevara sk ”gröna 

korridorer” för att säkerställa goda livsvillkor för växt- och djurlivet i strandnära 

områden. Vad gäller fastighetsbildning inom strandskyddat område kan denna åtgärd 

liknas med bevarandet av sk ”lucktomter”, en mindre fastighet som saknar huvudbyggnad 

och där omkringliggande fastigheter är bebyggda. 

 

Viss förvirring uppstod när litteratur gällande Lantmäteriets prövningsförfarande för 

fastighetsbildning inom strandskyddat område studerades. Formuleringarna vad gäller 

vad Lantmäteriet ska bedöma först skiljer sig åt i litteraturen. Enligt Lantmäteriets 

Handbok FBL (2012b) ska Lantmäteriet först avgöra om en dispens krävs eller inte och 

därefter fortskrider arbetet utifrån denna utgångspunkt. I lagkommentarerna tillhörande 

FBL 3 kap. 2 § av Bonde m fl., (2011) framgick däremot att det är om syftet med 

strandskyddsbestämmelserna motverkas eller inte som ska bedömas allra först. 

5.3 Diskussion av metod 

Att genomföra en kvalitativ analys, vilket granskningarna av lantmäteriförrättningarna 

innebar, ger mycket uttömmande och innehållsrikt material. Däremot kan materialet vara 

svårt att sammanställa och inte minst att jämföra, därför krävs en del generaliseringar. En 

generalisering som genomfördes i samband med granskningen var att alla 

fritidsfastigheter föll under kategorin bostadsfastighet tillsammans med de uttalade 

bostadsfastigheterna. Valet av denna generalisering gjordes främst för att otydligheter 

kring fritidsfastigheternas egentliga ändamål förekom bland förrättningarna. En annan 

generalisering, som även nämnts tidigare, innebar att förrättningar genomförda inom 

planlagt område antogs innebära att strandskyddet var upphävt.  

 

Den valda metoden för urvalet av granskade lantmäteriförrättningar kan ifrågasättas med 

tanke på att tillvägagångssättet skiljde sig markant i de två kommunerna. Författarens 
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påverkan på urvalet från Värmdö kommun var ytterst liten medan den i Härnösands 

kommun var desto större och på så sätt kan även resultatet ha påverkats. 

5.4 Förslag till förbättringar 

Den slutliga frågeställningen som studien förväntas besvara är: 

iv. Kan förbättringar göras för arbetet med fastighetsbildning inom strandskyddat 

område och i så fall vad? 

De genomförda analyserna kan inte ge en komplett bild av hur Lantmäteriets arbete vid 

fastighetsbildning inom strandskyddat område genomförs i Sverige men utifrån de 

resultat som analyserna har visat ges här tre förslag till förbättringar. 

 

1. Öka kunskaperna i hela landet genom kursdagar specifika för strandskydd. 

Kursdagar har tidigare anordnats i bl a Stockholm och enligt Ingela Tillström vid 

division fastighetsbildning på Lantmäteriet i Gävle, gett resultat. 

  

2. Inför obligatorisk hänvisning till lagrum i förrättningshandlingarna. 

Detta system användes tidigare men togs bort pga att handlingarna blev svårlästa 

för gemene man. Författaren tror dock att ett återinförande av detta system skulle 

medföra fler fördelar än nackdelar. En hänvisning till ett lagrum inom parantes 

bör inte försvåra läsandet, istället bör det medföra förtydliganden av 

formuleringar gällande strandskyddsbestämmelserna i förrättningshandlingarna. 

 

3. Inför strandskyddet som en obligatorisk fras i förrättningshandlingarna. 

Lantmäteriet använder sig redan idag av färdiga fraser vid upprättande av 

förrättningshandlingar. Bland dessa fraser ingår strandskyddet som en valbar 

formulering under rubriken ”redogörelse” i protokollshandlingarna. Istället för att 

vara ett valbart alternativ som kan väljas till är ett förslag att strandskyddet läggs 

till som en obligatorisk fras som kan plockas bort om förrättningen inte berör 

strandskyddat område. På så vis minimeras risken att strandskyddet försummas. 

5.5 Slutsats 

Utifrån den information som den utförda studien bidragit med och med utgångspunkt från 

de ursprungliga frågeställningarna kan följande slutsatser dras. 

  

 Strandskyddet i Sverige fyller en mycket viktig funktion både ur 

naturskyddssynpunkt och allemansrättslig synpunkt.  
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 Fastighetsbildning inom strandskyddat område är ett komplext förfarande som 

kan beröra många parter och inrymma många förutsättningar.  

 Lantmäteriets arbete vid fastighetsbildning inom strandskyddat område skiljer sig 

på vissa sätt mellan olika kommuner.  

 Vikten av ett väl fungerande system där tolkningsutrymmet för lagstiftningen är 

mycket begränsad och där risken att strandskyddet försummas minimeras är 

mycket stort. Ovan angivna förslag till förbättringar bör kunna bidra till detta. 

5.6 Fortsatta studier 

För att kunna dra några generella slutsatser kring Lantmäteriets arbete vad gäller 

fastighetsbildning inom strandskyddat område krävs fler kvalitativa studier som granskar 

genomförda lantmäteriförrättningar från flera av Lantmäteriets kontor i Sverige. 

Ytterligare delfrågor som behandlar fastighetsbildning inom strandskyddat område och 

som vore intressanta att undersöka är: 

- Hur byggnader utanför strandskyddat område men där tomtplatserna sträcker sig 

innanför strandskyddet hanteras vid en lantmäteriförrättning?  

- I vilken omfattning sk hästfastigheter inom strandskyddat område bildas i 

lantmäteriförrättningar? 

En annan intressant analys vore att genomföra en enkätundersökning bland 

förrättningslantmätare från olika lantmäterikontor i landet eller intervjua 

förrättningslantmätare i olika kommuner för att få en uppfattning om deras kunskaper och 

hur de tillämpar strandskyddsbestämmelserna vid fastighetsbildning inom strandskyddat 

område. 
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BILAGA 1 
 

Granskade lantmäteriförrättningar från 
Härnösands kommun 

 

    Nr Ärendenr Fastigheter Åtgärd 

1 Y08353 Sanna 1:12 och 1:22 AVST 

2 Y08524 Säbrå-Ramsås 2:17 m fl. AVST, FRGL  

3 Y10189 Brattås 1:5 AVST 

4 Y10334 Brattås 1:1, 1:5 och 1:37 FRGL 

5 Y058 Härnö-Solum 1:37, 1:38 och 1:78 FRGL 

6 Y1067 Rogsta 4:15 och Skedom 2:7 FRGL 

7 Y10241 Klappnäs 1:2 och 1:16 FRGL 

8 Y10281 Skedom 2:14, 3:10 och 2:31 FRGL 

9 Y09229 Hultom 1:15, 1:35 och 1:43 AVST, FRGL 

10 Y10179 Skedom 1:12 och 1:20 FRGL 

11 Y10228 Dunderkläpp 1:1 och 1:15 AVST, FRGL  

12 Y10239 Skedom 1:3, 3:10 och s:6 FRGL 

13 Y10632 Vägnön 3:1 och 3:2 FRGL 

14 Y10510 Vägnön 3:1 och 3:4 FRGL 

15 Y09593 Finsvik 6:9 och 12:1 AVST 

16 Y10360 Fröland 3:11 m fl. AVST, FRGL 

17 Y10340 Gåltjärn 1:3 och 1:4 FRGL 

18 Y10367 Ytterfälle 2:36 och 2:37 FRGL 

19 Y10595 Innerbrån 1:1 och Åm 1:8 FRGL 

20 Y11583 Jude 3:25 och 4:2 FRGL 

21 Y09241 Västersjäland 2:4 och 2:10 FRGL 

22 Y09372 Västerbrån 6:11 och 6:14 FRGL 

23 Y09534 Helgum 1:19 m fl. FRGL 

24 Y1013 Torrom 5:6 m fl. FRGL 

25 Y10192 Finsvik 9:1 och 10:1 FRGL 

26 Y0352 Kattastrand 1:24 m fl. FRGL 

27 Y08772 Hamre 6:1, 6:2 och 8:2 FRGL 

28 Y10188 Överskog 1:15 m fl. AVST, FRGL 

    

    AVST – Avstyckning 
 FRGL – Fastighetsreglering 
  



BILAGA 2 
 

Granskades lantmäteriförrättningar från 
Värmdö kommun 

 

    Nr Ärendenr Fastigheter Åtgärd 

1 AB09287 Södermöja 1:142 och Berg 1:234 FRGL 

2 AB081677 Eknö 1:330 och s:10 FRGL 

3 AB092216 Ingarö-Evlinge 1:146 och 1:240 FRGL 

4 AB062618 Djurö 4:116 m fl. FRGL 

5 AB091737 Harö 8:1 AVST 

6 AB081024 Norrnäs 1:1 och 1:49 FRGL 

7 AB083747 Harö 5:21 och 5:23 FRGL 

8 AB092801 Västergården 1:2 och 1:18 FRGL 

9 AB102491 Lådna 3:126 och 3:127 FRGL 

10 AB10871 Svartsö 1:16 och 1:38 FRGL 

11 AB111036 Ramsmora 1:43 AVST 

12 AB111537 Lillsved 1:23 och 1:24 FRGL 

13 AB111014 Eknö 1:719 och 1:720 FRGL 

14 AB112478 Säby 1:41, 1:60 och s:1 FRGL 

15 AB11465 Gällnö 4:10 och 4:99 FRGL 

16 AB111973 Skenora 1:117 och 1:220 FRGL 

17 AB103042 Fjällsvik 1:134 och 1:147 FRGL 

18 AB102251 Södra Stavsudda 1:68 och 1:304 FRGL 

19 AB103064 Hässelmara 3:1, 3:7 och 3:8 FRGL 

20 AB092980 Brunn 1:15 och 1:756 FRGL 

21 AB111925 Södra Stavsudda 1:189, 1:286 och 1:288 FRGL 

22 AB092760 Skenora 1:48 AVST 

23 AB091690 Berg 13:2 m fl. FRGL 

24 AB113390 Södersunda 1:30 och 1:54 FRGL 

25 AB03819 Barnvik 1:3 m fl. FRGL 

26 AB102941 Eknö 1:37 m fl. FRGL 

27 AB102841 Möja-Långvik 5:2 AVST 

    

    AVST - Avstyckning 
 FRGL - Fastighetsreglering 
  


