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Sammanfattning 
Vattnet och dess stränder har alltid lockat människor. Många vill bo vid vatten och 

stränder. Kuster är också naturliga rekreationsplatser för många. 

Strandskyddslagstiftningen finns för att se till att Sveriges stränder även i framtiden är 

tillgängliga för allmänheten. Den här uppsatsen handlar framförallt om 

fastighetsbildning vid strandskyddsdispens och hur väl fastigheterna stämmer överens 

med de tomtplatser som utmärks i dispensen.  

 

Det övergripande syftet med arbetet är att förbättra tillgången till landets stränder utan 

att inskränka den enskildes äganderätt allt för mycket. Målet är att ge förslag som kan 

underlätta arbetet med tomtplatsavgränsningar och fastighetsbildning. 

 

Som metod har ett antal intervjuer med sex kommuner i länet samt med ett antal 

förrättningslantmätare utförts. Det har också gjorts en studie av dispens- och 

förrättningshandlingar. 

 

Intervjuerna gav svar på hur kommunerna och lantmäteriet arbetar i frågan om 

fastighetsbildning i strandnära lägen. Studien av dispens- och förrättningshandlingarna 

visade hur otydliga kommunerna ofta är och att det till och med ofta saknas anvisad 

tomtplats i handlingarna.  

 

Ett problem som återkommer är bristen på kunskap om fastighetsbildning hos 

kommunerna. Därför bör det ges mer undervisning i fastighetbildningsfrågor. Ett annat 

förslag är att lantmäteriet tar över hanteringen av tomtplatsavgränsningar. Det skulle 

dessutom vara bra om allmänheten fick mer kunskap om hur lagstiftningen fungerar 

samt skillnaden mellan tomt och fastighet. 

 

Nyckelord: Fastighetsbildning, Tomtplatsavgränsning, Strandskydd, Dispens, 

Allemansrätt, Miljöbalken 
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Abstract 
To live close to shores have always attracted people. Beaches and shores are also 

natural recreations sites. The Swedish shore protection law exists to ensure that the 

shores of Sweden are accessible to the public also in the future. This essay primarily 

concerns theregistration of property in shore protected areas and how the property 

borders follow the plot restriction borders.  

 

The overall purpose of the study is to improve the access to the shores and beaches 

without restricting the individual’s property rights too extensively. The aimis to 

givesuggestionswhich can facilitatethe workwith plot restriction and registration of 

property.  

 

Six municipalities and a couple of national land surveyor in Gävleborg have been 

interviewed and a study of public documents regarding the regulation has been carried 

out as method for this essay. 

 

The interviews gave answers to how the municipalities and Lantmäteriet (Swedish 

National Land Survey) worked with the question in hand. The study showed that the 

plot restriction border often is marked unclear in the regulation document, sometimes 

even missing. 

 

A recurring problem is the lack of knowledge of registration of properties in the 

municipalities. They should therefore be given more education in that subject. Another 

proposal would be that Lanmäteriet took over the administration of plot restriction. It 

would also be of great gain if the public were to learn the difference between plot and 

real estate. 

 

Keywords: Registration of property, Plot restriction border, Shore protection laws, 

Allemansrätt, Miljöbalken 
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1 Inledning 

Kuster och stränder har i alla tider lockat människor och det är därför inte 

konstigt att vi ofta placerat våra städer och byar runt och nära vatten. Även idag 

är intresset stort för att bygga längs kusten och det är viktigt att se till att 

allmänhetens rätt att besöka landets stränder försvaras. 

För att få bygga längs Sveriges kuster krävs, förutom bygglov, 

strandskyddsdispens som ges ut av kommunerna. I beslutet om dispens ska det 

bifogas en karta och hänvisning till en så kallad tomtplatsavgränsning. Det 

område som får bebyggas på fastigheten. Problem uppstår sedan när 

Lantmäteriet ska göra en fastighetsbildning efter tomtplatsavgränsningen, ofta är 

kartorna otydlig och ibland saknas det en karta helt. Den här uppsatsen kommer 

därför att reda ut några av dessa problem samt lägga fram förslag till lösningar. 

1.1 Syfte och mål 

Det övergripande syftet för det här arbetet är att förbättra förutsättningarna för att 

bibehålla växt- och djurlivet längs landets stränder samt säkra allemansrätten, 

utan att alltför mycket inskränka i den enskildes rätt att disponera sin fasta 

egendom. Genom att ge förrättningslantmätaren och kommunerna förslag till 

vägledning kan fastighetsbildning i strandnära lägen genomföras på ett säkrare 

och bättre sätt.  

Kommunen ska markera tomtplatsens avgränsning på en karta i ärendet. Dock 

gör inte alltid kommunerna det så tydligt och ibland saknas det helt en karta. 

Problemet uppstår då förrättningslantmätaren ska göra till exempel en 

avstyckning eller annan fastighetsbildning utifrån tomtplatsavgränsningen.Är det 

otydligt eller saknas karta kan det vara svårt att få till en lämplig fastighet som 

följer tomtplatsen. Förrättningslantmätaren bör utföra fastighetsbildning utefter 

tomtplatsavgränsningen om sådan finns. Det här examensarbetet har därför till 

syfte att hjälpa Lantmäteriet vid fastighetsbildning i strandnära lägen och därmed 

ge förslag på förbättringar till effektivisering vid hantering av förrättningar där 

tomtplatsavgränsning ligger som grund. 
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1.2 Frågeställningar 

1. Hur tydligt utmärker dispenshandläggaren tomtplatsavgränsning när de 

ger strandskyddsdispens? 

2. Hur följer förrättningslantmätaren tomtplatsavgränsningen vid 

fastighetsbildning? 

3. Vilka problem kan tomtplatsen leda till när det ska göras en 

fastighetsbildning och hur kan dessa problem åtgärdas? 

1.3 Avgränsningar 

För att inte arbetet ska bli allt för omfattande så görs en avgränsning till endast 

ett län. Det mest praktiska att undersöka är då Gävleborg. Det är ett intressant län 

med både kust och inland, större städer och mindre byar. Gävleborgs geografiska 

placering mitt i landet gör det även till ett intressant område. Slutligen var det 

mest praktiskt att undersöka just Gävleborg då högskolan är placerad i det länet. 

Gävleborgs Län omfattar totalt 10 kommuner och två statliga 

lantmäterimyndigheter som är placerade i Gävle och Hudiksvall, samt två 

kommunala lantmäterimyndigheter som är placerade i Gävle och Sandviken. 

Vad gäller de avstyckningsakter som kommer att behandlas i arbetet så kommer 

dessa begränsas till 2014 och fram till april 2015 utöver avgränsningen till 

Gävleborg. Detta på grund av tidsramen som getts till arbetet. Antalet 

avstyckningar per år är rätt stort och det är helt enkelt för mycket att gå igenom 

mer än för ett år tillbaka.  

1.4 Disposition 

Första kapitlet innehåller en historisk bakgrund och en teoridel om strandskyddet 

i Sverige. I kapitlet återfinns också syfte och mål, frågeställningar samt 

avgränsningar Arbetets andra kapitel är metod och utförande. Med förklaring hur 

arbetet utförts och vilka vetenskapliga metoder som valts till arbetet. I tredje 

kapitlet presenteras resultatet från intervjuerna och studien av 

förrättningshandlingarna. Fjärde kapitlet är diskussionsdelen där upptäckterna 

från resultatet diskuteras, här läggs även fram förslag till förbättringar.  
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2 Teori 

Det här arbetet kommer framförallt beröra fastighetsbildning och 

tomtplatsavgränsningar vid strandskyddsdispens. Men för att få lite bakgrund 

följer nu en kortare historisk beskrivning av strandskyddet i Sverige samt hur 

lagstiftningen fungerar i praktiken.  

2.1 Historik  

Strandskyddet härstammar från 1940-talets byggnadslag(Backlund, Ceric, 

Olofsson & Andersson, 2009). Länsstyrelsen hade i den lagstiftningen möjlighet 

att förbjuda bebyggelse i strandnära lägen som de ansåg hade skön natur. 

Anledningen då var att man sett att tillgängligheten till stränderna minskats, 

framförallt i storstäderna (Backlund et al, 2009). 

År 1952 kommer den första riktiga strandlagen.(Backlund et al, 2009). Syftet 

med den var främst att skydda bad- och friluftsområden. Det är först 1975 som 

strandskyddet blev generellt och som idag kom att gälla alla stränder och 

vattenlinjer. Anledningen då var att det under 60-talet byggdes väldigt många 

fritidshus längs Sveriges kuster och allemansrätten ansågs hotad. Lagstiftningen 

kom då in som ett hinder för fortsatt exploatering (Backlund et al, 2009). 

Under 90-talet uppdateras strandskyddet och miljöaspekten tas också in. Man 

anser att även växt- och djurliv är viktigt att skydda med lagen och inte bara 

människors rätt till vatten. Många växter och djur är helt beroende av att kunna 

ha fri tillgång till vattnet utan att behöva störas av människor. Den blir också en 

del av miljöbalken i samband med detta (Backlund et al, 2009). 

När strandskyddslagstiftningen återigen gjordes om 2009 var syftet att göra om 

lagen så den bättre skulle ta hänsyn till behovet av utveckling på landsbygden. 

Men en viktig del var att det inte skulle äventyra skyddet av strändernas natur- 

och friluftsvärden (Strandskyddsdelegationen, 2014). 

Det nya i lagstiftningen är att kommunerna i översiktsplanen nu kan redovisa så 

kallade LIS-områden(Strandskyddsdelegationen, 2014). LIS står för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen och i dessa områden ska positiv 

utveckling av landsbygden tas i beaktande vid prövningen av dispens. En 
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förutsättning för att peka ut ett LIS-område är att området är lämpligt för 

utvecklingen av landsbygden. Det får dock inte störa det långsiktiga skyddet av 

stränderna (Strandskyddsdelegationen, 2014). 

2.2 Tillämpning av strandskyddslagen 

Som sagts tidigare i arbetet är det svenska strandskyddet generellt och gäller vid 

alla vattendrag och strandlinjer i Sverige. I tidigare lagstiftning var det tillåtet att 

bygga var som helst längs stränderna och länsstyrelsen pekade istället ut var man 

inte fick bygga. Idag är det tvärtom. Skyddet är normaltillståndet och man får 

söka dispens från strandskyddet då man vill bygga. Strandskyddsdispens utfärdas 

av kommunen utom i särskilda fall då länsstyrelsen enligt miljöbalken har 

utfärdanderätt istället. Dessa fall är i till exempel naturskyddsområden 

(Miljöbalken 18 §, 18a §, 18b § SFS 2009:532). 

På Naturvårdsverket (2013) hittar man bra vägledning om strandskyddet. Inom 

strandskyddat område är följande förbjudet: 

● Låta bygga nya byggnader eller göra om de som redan finns så att 

ändamålet med dessa ändras. 

● Förbereda genom grävarbeten eller på andra sätt förbereda byggnationer. 

● Utföra andra inrättningar eller anordningar som förvärrar tillgängligheten 

enligt allemansrätten eller grovt försämrar de livsvillkor som krävs för de 

växter och djur som befinner sig i området. Exempelvis båthamnar, 

parkeringar, golfbanor eller bryggor. 

● Skada växt- och djurliv genom åtgärder som till exempel att gräva, 

gödsla eller fälla träd. 

 

Det är heller inte tillåtet att på andra sätt ta i anspråk mark som skyddas av 

strandskydd. Man får till exempel inte klippa gräset, ställa ut trädgårdsmöbler 

eller sätta upp skyltar för att avskräcka allmänheten att beträda området (Julstad, 

2013). 

Strandskyddet gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Områden 

som omfattas av detaljplan eller andra områdesbestämmelser kan dock efter 

särskilda beslut bortses från strandskyddsbestämmelserna. Om områdena slutar 
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att omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelse så träder strandskyddet in 

igen automatiskt utan att nytt beslut fattas (Julstad, 2013). 

För att få dispens från strandskyddet krävs som nämnts ovan att kommunen 

beslutar om det enligt 7:18 b Miljöbalken (SFS 2009:532). Men för att ge 

dispens krävs att det finns särskilda skäl för att göra så och dessa radas upp i 

7:18 c i Miljöbalken (SFS 2009:532) och är följande:  

1. att området redan har tagits i anspråk,  

2. genom att en väg, järnväg, bebyggelse eller annan exploatering skär av så 

att området blir avskilt från stranden,  

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 på annat ställe 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 och med utfärdandet av strandskyddsdispensen ska även en tomtplats anges. 

(Miljöbalken 7:18 f, 2 st SFS 2009:532). Denna tomtplats har ofta men inte alltid 

samma utsträckning som den så kallade hemfridszonen. Hemfridszonen är det 

område som markägaren kan hävda som sitt privata område. Tomtplatsen utgör 

dessutom det område inom fastigheten som får bebyggas. När tomtplats anges i 

strandskyddsärenden ska det normalt lämnas en fri passage så att människor och 

djur kan tas sig ner till vattnet utan att behöva gå in på någons privata område. 

Tomtplatsavgränsningen ska anges på karta vid dispensen så att det är tydligt var 

markägaren fått dispens. Risken är annars att tomtägaren med åren utökar sitt 

ianspråktagna område och då är det väldigt viktigt att man kan gå tillbaka och se 

på kartan var området låg (Naturvårdsverket 2013). 

I Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) 3:1 § står att fastighetsbildning ska 

ske så att varje fastighet som bildas ska vara varaktigt lämpad för sitt ändamål. I 

Lantmäteriets (2015) handbok i fastighetsbildningslagen finns i kapitlet om 3:2 2 
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st fastighetsbildningslagen riktlinjer för hur förrättningslantmätaren ska hantera 

frågan om fastighetsbildning i strandskyddat område. Bland annat fastslås att 

fastighetsbildning för nybyggnation av byggnad är omöjligt i strandskyddat 

område om inte dispens finns. Vidare nämns tomtplatsavgränsningens betydelse 

för fastighetsutformningen. Det finns inget utrymme att lägga till mer mark än 

det som enligt Miljöbalken får tas i anspråk som tomt. Tomtplatsavgränsningen 

ska helt enkelt ligga till grund för fastighetens utformning. Det finns dock 

möjlighet att avvika från tomplatsavgränsningen om förrättningslantmätaren 

finner anledning till det. Det är då viktigt att förrättningslantmätaren i så fall 

samråder med länsstyrelsen. 

Ofta blandas begreppen tomt och fastighet ihop. Det är oftast inget större 

problem men kan ibland vara olika saker. I jordabalkens första kapitel beskrivs 

ordet fastighet. Begreppet tomt är definierat i 1:4 Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) som “ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark 

avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till 

byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett 

ändamål”. Ofta sammanfaller fastighet och tomt. Lantmäteriets (2015) handbok i 

fastighetsbildningslagen menar att tomtbegreppet från Plan- och bygglagen 

också bör användas i fastighetsbildningssammanhang. 

I boken Speciell Fastighetsrätt av Bertil Bengtsson (2010) beskrivs den så 

kallade proportionalitetsprincipen som framträtt i Europadomstolens praxis. 

Principen syftar till att ställa frågan om ingreppet i markägarens rätt står i 

proportion till det allmänna intresset. Man menar att inskränkningen kräver en 

rimlig balans mellan vad den enskilde förlorar och det allmänna vinner. Detta har 

tagit sig uttryck i den svenska lagstiftningen i 7:25 § Miljöbalken (SFS 

2009:532) som slår fast att man vid prövning av frågor av skydd av områden 

även ska ta hänsyn till den enskildes intressen och inskränkningar i den enskildes 

rätt får inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet tillgodoses.  
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2.3 Tidigare forskning i ämnet 

Lagstiftningens uppbyggnad är rätt unik för Sverige och det har därför varit svårt 

att hitta relevanta internationella artiklar att tillgå i ämnet. Däremot finns några 

svenska arbeten som bör nämnas för att få en överblick.  

Björn Segrell (1995) skriver i sin doktorsavhandling “Den attraktiva kusten” om 

strandskyddets historia, olika politiska aspekter samt olika intressekonflikter som 

följer med frågan. Arbetet kom ut 1995 och lagstiftningen har förändrats en del 

sen dess, men arbetet lyfter ändå många intressanta frågor som kan vara 

relevanta idag. Det behandlar dock inte fastighetsbildning i strandnära lägen som 

det här arbetet gör.  

Eidar Lindgren (2011) vid KTH skriver i en artikel om det svenska 

strandskyddet ur ett europeiskt perspektiv och då främst om de nya 

bestämmelserna kring LIS, landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Det här 

arbetet berör inte LIS-frågor men Lindgren (2011) sätter den svenska 

lagstiftningen i en europeisk kontext och ändå intressant att nämna. 

På Högskolan i Gävle har det tidigare år skrivits kandidatarbeten om 

strandskyddet. Linda Pantzar (2012) skrev ett examensarbete om 

tomtplatsavgränsningar och fri passage för allmänheten. Detta arbete undersökte 

hur två olika länsstyrelser hanterade frågorna. Det innehöll också en 

litteraturstudie som mer allmänt undersökte strandskyddet och lagstiftningen. 

Elin Lundgren (2012), också från Högskolan i Gävle, har skrivit ett 

examensarbete om fastighetsbildning inom strandskyddat område. Arbetet 

beskriver olika problem vid fastighetsbildning i strandskyddat område och pekar 

på de risker som finns med en otydlig lagstiftning. 

De två sistnämnda studierna berör, precis som detta arbete, tomtplatsavgränsning 

och fastighetsbildning. Men skiljer sig då de arbetena är mer allmänna medan 

detta arbete riktat in sig på endast ett län och gjort en djupare studie och analys 

för hur det hanteras idag samt hur det bör hanteras för att undvika problem i 

framtiden.  
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3 Metod 

För att utföra studien användes två metoder för att samla in och sammanfatta 

data på ett metodiskt sätt. De metoder som har använts är intervjuer och 

fallstudie. Fallstudien utfördes först som ett basmaterial till de intervjuer som 

utfördes. Fallstudien användes för att se hur de olika kommunerna hanterade 

tomtplatsavgränsningen vid sina strandskyddsärenden. Material samlades in via 

kommunerna samt det fastighetsregister som finns tillgängligt för allmänheten på 

Lantmäteriet i Gävle. Vidare utfördes intervjuer på sex av Gävleborgs kommuner 

för att få en uppfattning hur de gör när de handlägger tomtplatser vid 

strandskyddsärenden. Att just sex kommuner intervjuades var på grund av att de 

andra i länet inte hade tid. Därefter utfördes intervjuer på det kommunala 

Lantmäteriet i Gävle, på det statliga Lantmäteriet (fastighetsbildningskontoret) i 

Gävle samt på det statliga Lantmäteriet i Hudiksvall för att höra vilka problem 

och tankar de har om att utföra förrättningar vid fastighetsbildning när 

tomtplatsavgränsningen ska ligga som grund för beslut.  

Följande personer har intervjuats på kommunerna: Roland Nilsson, Tekniker 

Bygglov, Ljusdal; Eva Stigeberg Larsson, Planingenjör, Hofors; Maria 

Sundberg, Byggnadsinspektör, Ockelbo; David Törnberg, Plan- och bygglovs 

chef, Hudiksvall; Magnus Andersson, Byggnadsingenjör Söderhamn; Kristina 

Rosander, Byggnadsinspektör, Gävle.  

Följande personer har intervjuats på Lantmäteriet: Eva Bodell, 

Förrättningslantmätare, Robin Engberg, Förrättningslantmätare, 

Hudiksvallskontoret; Lina Asplin, Förrättningslantmätare, Sandra Naenfeldt, 

Förrättningslantmätare, Linda Jonsson, Förrättningslantmätare; Gävlekontoret. 

På kommunala lantmäteriet i Gävle intervjuades Niklas Öberg. 

3.1 Intervjuer 

Trost (2010) förklarar skillnaden mellan att göra kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar genom intervjuer. Frågeställningar som ”hur ofta, hur många 

eller hur vanligt” någonting är, räknas som en kvantitativ studie. Om 



 

9 

 

frågeställningen mer handlar om djupare förståelse och hitta mönster kallas det 

kvalitativ studie. 

Rabionet (2011) menar att intervjustudien delas in i sex olika steg som kan 

utföras på olika sätt. 

Dessa är: 

1. Välja vilken typ av intervju som ska genomföras 

2. Försöka få fram de etiska riktlinjerna. 

3. Utarbeta själva intervjuprotokollet.  

4. Hur intervjun ska antecknas och sparas. Kan handla om allt från direkta 

anteckningar på papper till att utföra intervjun i en inspelningsstudio. 

5. Analysera och summera intervjun. 

6. Publicera det som kommit fram genom intervjun. 

Intervjufrågorna (se bilaga 7 och 8) planerades i förväg och skickades ut till 

berörda personer som skulle intervjuas så att de kunde förbereda sig om de ville. 

Intervjufrågorna utformades utifrån de frågeställningar som vi hade för arbetet 

och gjordes så öppna som möjligt. 

Intervjuobjekten valdes genom att mejla respektive kommuns mejladress. 

Kommunerna valde själva ut vilka handläggare som bäst kunde svara på våra 

frågor. Det var framförallt byggnadsinspektörer, byggnadsingenjör, plan- och 

bygglovschefer samt planingenjörer som vi hänvisades till på de olika 

kommunerna. Genom att intervjuerna skickades ut redan innan själva 

intervjutillfället fanns möjlighet för berörda personer att förbereda sig inför 

intervjun.  

De kommuner som besöktes var Ockelbo, Ljusdal, Hudiksvall, Hofors, 

Söderhamn samt Gävle. Övriga kommuner i Gävleborgs Län, Bollnäs, 

Ovanåker, Sandviken och Nordanstig hade inte tid, vanlig orsak var 

underbemanning. Underlaget visade sig också bli mättat efter ett tag då 

intervjuerna inte gav så mycket ny information. Därmed ansågs det inte 

nödvändigt att försöka komma i kontakt med några fler kommuner. 
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3.2 Fallstudien 

Fallstudien är ett utmärkt verktyg för oerfarna att utföra forskning och vill få god 

inblick i ett fall. Det gör det möjligt för forskaren att samla in data från flera 

olika källor och att slå samman detta för att noggrannare belysa fallet (Baxter & 

Jack, 2008).  

Yin (2013) tillägger att fallstudien i många situationer bidrar till att utveckla vår 

kunskap kring allt ifrån individ, grupp, organisation, politiskt eller relaterade 

fenomen. Yin menar att det inte är konstigt att fallstudien varit vanlig att 

använda vid psykologisk, sociologisk och politisk forskning. 

Fallstudien har inte blivit speciellt utvärderad som metod inom lagväsendet. I 

kontrast till detta så visade sig metoden ha en väldigt effektiv framgång då 

forskare började använda sig av olika fall i deras arbeten. (Herreid, 2011) 

Fallstudien till detta examensarbete kom att kallas “Studie av dispens och 

förrättningshandlingar”. I första hand kontaktades Länsstyrelsen i Gävleborg 

eftersom det ansågs som det lämpligaste sättet att komma åt material till 

resultatunderlaget. Länsstyrelsen granskar alla dispensärenden i länet och borde 

vara den myndighet som arkivför de handlingar som är intressanta för arbetet.  

Länsstyrelsen var dock inte lika tillmötesgående som vi först trott. Exakta 

aktnummer och fastighetsbeteckning behövdes. Då vi inte hade någon lista över 

förrättningar som skett den närmaste tiden blev arbetet något avstannat. Ett möte 

bokades med Länsstyrelsen där syftet med arbetet förklarades tydligare. De valde 

ändå att hänvisa till respektive kommun för att hitta lämpliga dispensärenden 

där. 

Inför att intervjuerna skulle utföras tillfrågades kommunerna om de hade 

möjlighet att ta fram dispensakter som de visste hade legat till grund för 

fastighetsbildning. Ingen av kommunerna kunde tillhandahålla den 

informationen, men tomtplatsernas utformning i kartbilden samt övriga 

dispensakter kunde de ge ut. På så vis fick vi åtminstone en möjlighet att se hur 

tydliga kommunerna är när de märker ut tomtplatsen i dispensärendet. 
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En lista över samtliga avstyckningar som skett från 1 januari 2014 till april 2015 

tillhandahölls från Lantmäteriet i Gävle. Lantmäteriet tillhandahöll med datorer 

där vi kunde söka efter fastighetsbeteckning i deras allmänna fastighetsregister 

som är öppet för allmänheten. Fokus låg på att välja fastigheter som låg inom 

strandskyddat område, med en storlek som skulle kunna sammanfalla med en 

lämplig tomtplats på ca 1000 - 3000 kvadratmeter. Det var totalt 406 ärenden, 

och tolv av dessa stämde in på de kriterier som satts upp. Förhoppningen var att 

eventuella tomtplatser skulle kunna finnas hos Länsstyrelsen till dessa 

fastigheter. Tre stycken av de tolv fastigheterna som valdes, hade bifogats med 

beslut om strandskyddsdispens redan i Lantmäteriets fastighetsregister. Dessa 

fastighetsbeteckningar var:  

Ovanåker Knåda 8:1, Nordanstig Rogsta 1:4 och Ovanåker Knåda 2:14. 

De övriga nio skickades till Länsstyrelsen för att se om någon dispens fanns till 

given avstyckning. Dessa fastighetsbeteckningar var:  

Bollnäs Björktjära 3:7, Sandviken Lund 9:8, Ovanåker norra Edsbyn 9:36, 

Ovanåker Mållångsstuga 3:16, Ovanåker Malvik 4:17, Söderhamn Skettene 2:6, 

Söderhamn Norrbo 2:46, Hudiksvall Långby 8:10 och Söderhamn Svartvik 2:16. 

Problemet var att de avstyckade fastigheterna vi angav till Länsstyrelsen inte var 

något som de kunde hitta i sina arkiv, då dispensbeslutet gavs till stamfastigheten 

och inte till de styckningsfastigheter som vi angav. Återigen letades de utvalda 

fastigheterna upp hos Lantmäteriets arkiv där stamfastigheten istället valdes för 

att göra ett nytt försök till att hämta dispensbeslut som lett till fastighetsbildning 

i Gävleborgs Län. (Fastighetsbeteckningarna ovan är de korrekta med 

stamfastigheter som skickades till Länsstyrelsen i det andra utskicket). 

Länsstyrelsen fann att fyra av de nio fastigheterna som angavs hade prövats för 

strandskyddsdispens. Dessa akter tillhandahölls för vårt arbete. Härifrån kunde 

fallstudien i princip börja, då möjlighet att fokusera på de enskilda ärendena och 

slå ihop fastighetsbildningsbesluten med strandskyddsbesluten och på så vis se 

hur fastigheten och tomtplatsavgränsningen var anpassade till varandra.  
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4 Resultat 

Nedan följer arbetets resultat. Intervjuerna har sammanfattats och sammanställts. 

Intervjuerna i obearbetad form kan fås på begäran. Resultatet av de akter som 

studerades redovisas i sammanfattad form, även dessa kan fås i obearbetad form. 

4.1 Intervjuer 

En intervjustudie har genomförts med sex kommuner i Gävleborgs län. 

Därutöver har förrättningslantmätare i länet intervjuats. Syftet med att intervjua 

dessa två grupper av yrkeskategorier har varit att få en inblick i hur kommunerna 

hanterar tomtplatsen i sin verksamhet, hur tydligt den är att utläsa och så vidare. 

Förrättningslantmätaren har intervjuats för att få en djupare inblick i problemet 

som finns med tomtplatsen när fastighetsbildning ska bildas där tomtplatsen 

ligger som grund.  

Intervjuerna är presenterade i sammanfattad form. Samtliga intervjuer har blivit 

sammanfattade och skickade till respektive kommun/förrättningslantmätare för 

godkännande av publicering i detta examensarbete. 

4.1.1 Intervjuer med kommunerna 

1. Tycker du att det är svårt att hantera frågorna kring 

tomtplatsavgränsningar? 

Kommunerna var ganska eniga om att det inte var något större problem att 

hantera frågorna kring tomtplatsavgränsningen. Ofta kommer sökanden med 

förslag på utformningen av tomtplatsavgränsningen när de ansöker om dispens. 

Det som kommunerna var eniga om som något av ett problem i frågan, var att få 

den sökande att förstå syftet med att lämna en fri passage. Ofta har sökande en 

realistisk uppfattning kring storleken på den tomtplats de kan tänkas få beviljad. 

Kommunen i Hudiksvall hänvisade till en vägledning från Naturvårdsverkets 

handbok (2009:4, utgåva 2, sid 139) som säger max 1500 kvadratmeter för ett 

bostadshus. De förklarade fortsättningsvis att det ofta var solklart hur 

tomtplatsen ska utformas till exempel vid äldre befintlig bebyggelse då ingen ny 

dispens behövs men ändå en tomtplats. Denna tomtplats är inte svår att utforma 
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eftersom gränsen i dessa fall ofta får gå ner till vattnet. Finns inga byggnader är 

terrängen direkt avgörande. 

 Ljusdals kommun menade dock att det kunde se olika ut från fall till fall och att 

det var viktigt att åka ut och se terrängen på plats för att få någon form av 

uppfattning kring topografin. Vidare menade de att det stora problemet med just 

tomtplatsen var att hantera den fria passagen som kunde variera kraftigt utifrån 

hur höjdskillnaderna såg ut närmast strandlinjen. Branta sluttningar kan göra den 

fria passagen smalare eftersom den medför att allmänheten i regel inte kommer 

kunna vistas där och en tomtplats alltså inte medför någon avhållsam verkan. 

Flackare terräng skulle således medföra en bredare fri passage. 

Hofors kommun förklarar att processen kan bli något utdragen då Länsstyrelsen 

har tre veckors överprövningstid på ett givet dispensbeslut. 

Gävle kommun som är störst av de kommuner i intervjustudien skickar ofta över 

de problem som kan komma att uppstå till sina kommunekologer, så de anser att 

själva tomtplatshanteringen inte är något större problem för deras handläggare. 

Kommunekologerna är nämligen väldigt kunniga på Miljöbalken, och större 

kommuner har ofta möjlighet att tillsätta sådana tjänster. 

Sammanfattningsvis menar samtliga kommuner att tomtplatsen ska utformas 

efter befintliga förhållanden och det som ska bli/är taget i anspråk för 

bebyggelse. Som handläggare får man vara något flexibel utifrån hur ärendet kan 

komma att se ut. 

2. Hur vanliga är dessa ärenden? 

Strandskyddsdispenser är ganska varierande i de olika kommunerna. Flest 

ärenden hade Söderhamn med ca 60-80 per år. Minsta antal hade Hofors med 

endast 6-7 strandskyddsdispenser årligen. 

 Ockelbo Kommun menade också att deras ärenden ökat efter att LIS- 

lagstiftningen trätt i kraft 2010. 

 Söderhamns kommun menade också att ca 90 % av deras ärenden handlade om 

ansökan till komplementbyggnad, alltså mark som redan varit tagen i anspråk. 
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Sammanfattningsvis verkade ärenden där tomtplats legat till grund för 

fastighetsbildningen, vilket är relevant för detta arbete, inte vara speciellt vanligt 

förekommande i någon av kommunerna (även om det inträffat). Kommunerna 

var också väl medvetna om problemet som kan kunna uppstå för 

förrättningslantmätaren vid fastighetsbildning efter deras dispenshandlingar. 

3. Hur ser ni på användningen av tomtplatser vid strandskydd? Är det 

en bra lösning? 

Samtliga kommuner ser tomtplatsen som en bra, tydlig och framförallt 

nödvändig lösning. Tomtplatsen är till för att begränsa privatiseringen, alltså 

bestämma vilket område där allemansrätten inte kommer att kunna gälla längre. 

Hudiksvalls kommun menade att om inte den fanns så skulle fastighetsägaren 

kunna öka sin tomtplats gradvis genom att såga ner träd och anlägga gräsmatta. 

Då skulle det bli svårt att avgöra var den ursprungliga tomtplatsen gick om man 

inte hade markerat den vid dispensen. 

4.  Vad ser ni/du som största problem när det gäller utformningen av 

tomtplatser vid strandskyddsdispenser? 

Det stora problemet är att kartunderlaget är bristfälligt eller till och med saknas 

ibland. Lantmäteriet använder ett bättre karthanteringsprogram än kommunerna. 

De tekniska bitarna skulle kunna förbättras för att underlätta för framtida 

hantering av tomtplatsen. 

Ockelbo kommun menar att de helst vill undvika att få tomtplatsen i linje med 

bostadshuset. Hofors kommun tillägger att Lantmäteriet fastighetsbildar rent 

fysiskt. Då kommunens arbete av tomtplats inte anges fysiskt utan enbart digitalt 

kan det finnas ett problem (i den aspekten) för förrättningslantmätaren. 

Ljusdal kommun säger att det även är viktigt att tänka utifrån allmänhetens 

perspektiv, hur det framstår för besökare osv. Svårigheten kan vara att få 

allmänheten att känna en trygghet i att de inte inkräktar på någons tomtplats. Har 

därför ibland infört häckar eller dylikt för att tomtplatsen tydligare ska synas 

även i terrängen. 
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I Söderhamns kommun menar man att handläggarna inte ser något större 

problem med utformningen av tomtplatsen, men att det kan vara ett större 

problem för den sökande att förstå varför de inte kan placera ut sin tomtplats hela 

vägen ner till strandlinjen. 

Hudiksvalls kommun menar att det är lämpligt att göra tomtplatsen något mindre 

än vad som är tänkt med själva hemfridszonen. Det område som avhåller 

allmänheten från tomtplatsen kommer nämligen bli något större än tomtplatsen i 

praktiken. 25 meter kan ses som ett allmänt mått för hur nära allmänheten kan 

tänka sig att vistas en sådan tomtplatsgräns. Hemfridszonen blir alltså större i 

praktiken än själva tomtplatsen, men sammanfaller i teorin. 

5.  På vilket sätt märker ni ut tomtplatsen på kartbilden i ärendet? Är 

det svårt att få det tydligt? 

Samtliga kommuner var eniga om att det inte är speciellt svårt att markera ut 

tomtplatsen i strandskyddsdispensen. Hofors menar att det är lika viktigt för den 

sökande som för Lantmäteriet att framvisa en tydlig tomtplats. Den som söker 

dispensen vill gärna veta sin hemfridszon eller vilket område som får bebyggas. 

Ljusdals kommun menar också att den digitala kartan rätt ofta kan förskjutas 

utifrån flygfotot upp till 20-talet meter vilket gör att byggnader kan se ut att ligga 

utanför själva tomtplatsen. 

Hudiksvalls kommun försöker utgå efter hur topografin ser ut. De tar även bilder 

på plats för att kunna motivera sina beslut när Länsstyrelsen vill överpröva. 

Kartan kan nämligen ibland ha svårt att visa hur topografin ser ut. 

Här nedan kommer exempel på tomtplatsutmärkningar från samtliga kommuner i 

intervjustudien. 

Ockelbo 

se bilaga 1 

Hofors 

se bilaga 2 
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Ljusdal 

se bilaga 3 

Söderhamn 

se bilaga 4 

Hudiksvall 

se bilaga 5 

Gävle 

se bilaga 6 

6.  Har du något förslag till hur man kan göra markeringen tydligare? 

Behövs mer samarbete för att få fram informationen bättre? Hur ser 

dialogen ut mellan er och övriga parter inom strandskyddsärenden? 

Samtliga kommuner är eniga om att ett bättre samarbete med både Lantmäteriet 

och Länsstyrelsen skulle kunna medföra att tomtplatsen och dess användning 

inte missförstås i lika stor omfattning. Hudiksvall och Gävle kommun menar att 

samråd samt att bilder skulle kunna bifogas så Länsstyrelsen får en tydligare bild 

av hur tomtplatsen och dess tänkta användning kommer att vara. Man kan då 

tidigare stämma av kring eventuella brister som kan uppkomma för att minska 

framtida problem. På så sätt minskar risken att Länsstyrelsen väljer att överpröva 

beslutet på grund av missförstånd i kommunikationen. 

Ljusdals kommun menar däremot att ett bättre samarbete fanns tidigare med 

Lantmäteriet när de fanns placerade med sitt kontor på orten. Då kunde samråd 

ske på plats dagligen då sökanden kom med funderingar som berörde både 

fastighetsbildning samt strandskyddsärenden. Hofors kommun syftar till att det 

kan vara kartmaterialet som skiljer sig åt mellan kommunens dispenser och 

lantmäteriets fastighetsbildning. Även om tomtplatsen är utritad tydligt så finns 

inga direkta koordinater för förrättningslantmätaren att utgå ifrån. 
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Samtidigt menar Söderhamns kommun att det tydligt står i miljöbalken att 

tomtplats ska markeras i beslutet samt att Länsstyrelsen har krav på detta. 

7.  Samarbetar ni mellan kommunerna? På vilka sätt? 

Kommunerna ordnar nätverksträffar där de diskuterar de frågor som kan komma 

upp på plan- och byggsidan. Där tas även strandskyddsfrågor upp till diskussion. 

Här byts kunskap mellan kommunerna, samt tips på hur man kan göra 

verksamheten effektivare. 

Hudiksvalls kommun menar att det största utbytet av kunskap till vardags 

kommer från de medarbetare som finns på kontoret. De flesta har arbetat i andra 

kommuner och kan på så vis förmedla kunskap kring hur strandskyddsfrågorna 

hanteras på andra ställen i landet. 

Ljusdals kommun förklarar att det är speciellt viktigt om det är ett ärende som 

även kan beröra grannkommunen. Då skickas en remiss så att de kan hantera 

ärendet. 

8.  Samarbetar ni med Länsstyrelsen? På vilka sätt? 

Kommunerna har samråd med Länsstyrelsen, oftast vid svårare fall för att se hur 

Länsstyrelsen skulle bedöma ett godkännande av dispensen. 

Ljusdals kommun säger att Länsstyrelsen överprövar kommunens beslut kring 

dispensgivande. De har tre veckor på sig att yttra sig. Det kan kännas godtyckligt 

i många fall. Ibland känns det som att ett ärende inte alls borde innehålla några 

brister men ändå blir det överprövat och tvärtom, då ett ärende känns mer oklart 

blir det inte överprövat. 

Länsstyrelsen anordnar även träffar om bygglov och strandskyddsdispenser. Då 

kommer alla kommuner i länet och det kan ske visst samarbete. 

9.  Samarbetar ni med Lantmäteriet? På vilket sätt? 

Kommunerna menar att det inte är något större samarbetsutbyte med 

Lantmäteriet men att det förekommer. 
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Till exempel säger Hofors kommun att de försöker samarbeta med Lantmäteriet 

vid fastighetsbildningen. Ljusdal, Söderhamn, Hudiksvall och Gävle förklarar 

vidare att de skickar förhandsbesked till Lantmäteriet angående att dispens 

kommer beviljas för det tänkta område som ska gå till fastighetsbildning. 

Söderhamns kommun förklarar att om det skall byggas inom 

strandskyddsområde vill Lantmäterimyndigheten att fastighetsbildningsärendet 

ska föregås av ett strandskyddsdispensärende enligt miljöbalken och ett 

förhandsbesked alternativt bygglov enligt plan- och bygglagen. 

Gävle kommun är den av kommunerna som verkade ha bra samarbete med 

Lantmäteriet, de har kommunalt lantmäteri vilket medför en närmre kontakt. 

Ofta vid större obebyggda tomter som kräver strandskyddsdispens brukar de ge 

ut förhandsbesked till den kommunala lantmäterimyndigheten. 

Ockelbo kommun menar att det är lång tid mellan dispensen och själva 

förrättningen vilket inte medför något bredare samarbete. 

4.1.2 Intervjuer med lantmäteriet 

1. Tycker du att det är svårt att hantera frågorna kring 

tomtplatsavgränsningar? Hur hanterar ni dessa frågor? 

Det kommunala lantmäteriet i Gävle som hanterar fastighetsbildningen inom 

kommunens gränser menar att det funkar ganska bra och att tomtplatsen syns 

tydligt i Gävle. 

Det statliga lantmäteriet i Gävle hanterar väldigt få ärenden med 

tomtplatsavgränsningar. I de fall som finns är informationen väldigt bristfällig 

och det finns väldigt lite att gå efter. Ofta bifogas knappt någon karta. 

Det brukar mest handla om ärenden där marken redan är tagen i anspråk och där 

tomtplatsen är väldigt gammal.Då brukar det oftast handla om förhandsbesked 

och samråd. 

Det statliga lantmäteriet i Hudiksvall menar också att det sker väldigt sällan att 

de hanterar tomtplatser. Men när det sker borde tomtplatsen följas då det gäller 
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bostadsändamål, men fastigheten kan utvidgas då man vill få med lite mark för 

vedtag. 

2. Vilka svårigheter ser du i samband med att en given dispens 

ska läggas till grund för bedömningen av en fastighets omfång? 

Kommunala lantmäteriet i Gävle förklarar att de kan bli tvungna att gå ifrån 

tomtplatsen vid fastighetsbildningen, men ska helst hålla sig till gränsen. 

Statliga lantmäteriet i Gävle menar att det är svårt om det är dåligt markerat på 

kartan. I en del fall blir man till och med tvungen att åka ut på plats för att förstå 

hur dispensen är belägen. 

Lämplighetsbedömningen sammanfaller inte heller alltid med utformningen av 

tomtplatsen,eftersom kommun och lantmäteri tittar på olika saker. 

Fastighetsbildningen för statliga lantmäteriet i Gävle handlägger Hofors och 

Ockelbo i Gävleborgs Län. Här hanteras oftare mark som redan är taget i 

anspråk. Då krävs ingen ny dispens för området och mest samråd sker. 

Lantmäterikontoret i Hudiksvall menar att handläggaren på kommunen inte är 

kompetent nog att avgöra en lämplig tomts omfång. Kommunen skickar ofta 

över frågor till Lantmäteriet angående detta. 

3.  Hur ofta förekommer det att ni lägger dispenser till grund när 

en fastighet nybildas/ombildas? 

Det kommunala lantmäteriet i Gävle hanterar ungefär fem sådana ärenden per år. 

Det statliga lantmäteriet i Gävle hanterar dessa ärenden väldigt sällan, speciellt 

då lagstiftningen för dispenser är så hård att det sällan ges ut några nya 

dispenser. 

Hudiksvalls statliga Lantmäterimyndighet menar att det ofta är fall där ingen 

tomtplats finns på grund av att marken tagits i anspråk innan 

strandskyddslagstiftningen antogs. Då sker istället samråd med sakägare och 

kommun vad som kan anses som lämpligt. Brukar försöka utgå ifrån vad som 

kan anses vara taget i anspråk som hemfridszon. Ungefär 1-2 ärenden per år 



 

20 

 

avser tomtplatser vis strandskydd som kan vara till grund för fastighetsbildning 

hos Lantmäteriet i Hudiksvall. 

4.  Vad ser du som största problem när det gäller 

kommun/Länsstyrelsens utformning av tomtplatser vid 

strandskyddsdispenser? 

Det kommunala lantmäteriet i Gävle tycker att det fungerar väldigt bra. 

Kommunekologerna får ofta säga sitt och komma med synpunkter. Ofta lyssnar 

alla på dem. Kommunekologerna kan i vissa fall vara hårdare i sin bedömning än 

Länsstyrelsen. 

Det statliga lantmäteriet i Gävle menar att problemen är just om tomtplatsen är 

dåligt utmarkerad eller dåligt utfärdad av kommunerna. Det händer att det endast 

är ett kryss utmarkerat på kartbilden för tomtplats. Ibland är det svårt att veta vad 

de egentligen ger dispens för.Till exempel om det är ett stup så känns dispensen 

obegriplig då området ändå inte kommer vara tillgänglig för allmänheten. I vissa 

fall kompletterar inte ens kommunen med en egen karta utan utgår ifrån 

sökandens markering, vilket ofta är otydligt material. Det känns som kommunen 

skulle kunna lägga ner något mer energi genom att till exempel vara ute på 

platsen och titta. 

Statliga lantmäteriet i Hudiksvall förklarar att ett av de större problemen är att 

det verkar som att handläggarna på kommunerna ibland är osäkra på om det 

krävs strandskyddsdispens. 

5.  Kan ni se några skillnader mellan hur de olika kommunerna 

jobbar med redovisningen av det område som får användas som 

tomt? 

Kommunala lantmäteriet kan se skillnad från mindre kommuner som försöker 

utveckla landsbygden och kanske inte är lika hårda i sin bedömning av lagen, 

samt att de vanligtvis inte heller har några kommunekologer. I Gävle är det 

mycket svåre att få dispens. 
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Det statliga lantmäteriet i Gävle kan inte se någon större skillnad men tycker att 

Ockelbo och Hofors verkar jobba liknande på liknande sätt i de flesta frågor. 

Det statliga lantmäteriet i Hudiksvall däremot menar att det är skillnader i hur 

kommunerna jobbar med de här frågorna, de är till exempel olika 

tillmötesgående och bedömer dispenserna olika. En del kommuner använder 

Google Earth istället för att åka ut på plats. 

6.  Skillnader mellan innan lagändringen 2009 och efter? 

Kommunala lantmäteriet säger att trots att syftet med lagändringen 2009 var att 

det skulle bli lättare att få dispens så har det nog nästan blivit svårare idag. I 

Gävle finns till exempel inga LIS-områden. 

Statliga lantmäteriet i Hudiksvall förklarar att Hudiksvalls kommun hade redan 

innan 2009 handläggningsrätt så just där ändrades det inte så mycket. Men i 

övriga kommuner där fastighetsbildning skulle ske var det lättare innan 2009 då 

det endast var länsstyrelsen som man behövde samråda med. 

7.  Hur jobbar ni med fastighetsbildning vid 

strandskyddsdispens? Hur hanterar ni tomtplatsavgränsningen? Är 

det svårt att följa kommunens redovisning av tomtplatsen? Ser ni 

några förbättringsmöjligheter? 

Kommunala lantmäteriet i Gävle har samråd med kommunekologerna, och om 

riksintressen så samråder de med länsstyrelsen. Kommunen (Gävle) är ofta 

hårdare än länsstyrelsen. Nej inga större problem att följa kommunens 

utmärkning. Detta är ofta tydligt i Gävle kommun. 

Det statliga lantmäteriet i Gävle menade att de inte hanterade dessa ärenden 

speciellt ofta. 

Lantmäteriet i Hudiksvall använder inga koordinater från kommunen, utan 

använder sig av de mått som finns angivna på kartan i dispensakten samt kollar 

ute på plats vad som kan vara lämpligt att följa då tomtplats kan saknas. 

Hemfridszonen brukar då istället vara ett bättre alternativ. Eftersom 

hemfridszonen då inte heller brukar finnas utmarkerad på kartbilden, brukar 
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förrättningslantmätaren istället utgå från vad som kan räknas till hemfridszonen, 

det vill säga klippt gräs och undantagna buskar och träd där den boende kan 

tänkas vistas. 

Hudiksvalls lantmäteri menar att mer utbildning behövs till kommunerna så att 

de får djupare förståelse kring utformningen av en tomtplats. Dessutom kan det 

vara svårt att få kommunerna att förstå att tomtplatsen kan vara viktig att 

använda i ett längre perspektiv, samt att fastighetsbildning kan komma att ske 

utefter denna.  

Ibland vill kommunen att just Lantmäteriet ska utföra tomtplatsen för att kunna 

använda den rent historiskt i deras framtida bygglov/dispenser. Möjligtvis är det 

ett alternativ att ge Lantmäteriet det totala ansvaret över tomtplatserna istället för 

kommunen framöver.  

8.  Samarbetar ni med kommunerna? På vilka sätt? 

Kommunala lantmäteriet i Gävle samarbetar mycket med kommunen. De gör 

inga förrättningar utanför Gävle kommun så inget samarbete med andra än dem. 

Allmänheten kan ofta ha svårt att förstå skillnaden mellan bygglov och det 

kommunala lantmäteriet. 

Det statliga lantmäteriet i Gävle menar att det inte är något större samarbete men 

att de kan ringa kommunerna och samråda om det är något man funderar över. 

Man försöker föra en dialog och hitta motivering till varför kommunerna beslutar 

som de gör. Kommunerna motiverar ibland dåligt varför inte de ger dispens. 

Det brukar oftast gå bra att bilda fastighet om det lämnas en fri passage. 

Statliga lantmäteriet i Hudiksvall samråder med kommunerna i samtliga ärenden 

kring strandskydd o fastighetsbildning. 

4.2 Studie av dispens och förrättningshandlingar 

Som nämnts i metoden valdes relevanta akter ut och nedan kommer en 

sammanställning. 
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I många av ärendena som undersöktes saknas karta med markerad tomtplats helt. 

I de fall där det finns karta är tomtplatsen sällan tydligt utmarkerad. Det är till 

exempel ibland utmarkerat en tomt på kartan men finns ingen hänvisning till att 

det är just det som är tomtplatsen. I några fall står det att hela fastigheten bedöms 

vara tomtplats. Det sistnämnda gäller i och för sig ofta mindre fastigheter. I 

några fall är tomtplatsen märkt på karta men på en småskalig karta eller en karta 

med så dålig kvalité att det i princip är omöjligt att fastighetsbilda enligt den. 

I ett av ärendena har förrättningslantmätaren ändrat tomtplatsens utformning. 

Kommunen hade gett dispens och markerat en tomtplats som gick hela vägen till 

vattnet. Men vid fastighetsbildningen bedömde förrättningslantmätaren att det 

var viktigt att fri passage gavs och flyttade därför upp tomtplatsen så den inte 

längre gick ner till strandlinjen. Förrättningslantmätaren samrådde med 

kommunen och underrättade sakägaren om ändringen. 

I de ärenden då dispensen rör en anläggning, som inte är en vanlig privat 

byggnad, exempel en transformatorstation eller likande är det vanligt att 

tomtplatsen bedöms vara den yta som byggnaden upptar på marken och 

ytterligare tomtplats är inte nödvändig. 

I några av ärendena har kommunen gett dispens utan att göra en 

tomtplatsavgränsning. Istället har man skrivit att tomtplatsbestämningen ska vara 

cirka 2000 – 2500 kvadratmeter stor och att fri passage på 20-30 meter ska ges 

men att den slutgiltiga tomtplatsen ska bestämmas av förrättningslantmätaren vid 

fastighetsbildningen. 

Under intervjun med en av förrättningslantmätarna visades ett oavslutat ärende. I 

förhandsbeskedet till bygglovet har kommunen inte övervägt strandskyddet trots 

att byggnaden kommer att placeras i strandskyddat område, dock precis på 100-

meters gränsen. Förrättningslantmätaren samrådde då med kommunen som höll 

med om att strandskydd behövde ges om huset skulle ligga inom 100-meters 

gränsen och strandskyddat område men tyckte att huset kunde placeras utanför. 

Problemet med det är att fastighetens utformning gör att huset kan placeras 

utanför strandskyddat område men då blir inget över till tomt. Det blir svårt att 
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förklara för fastighetsägaren att denne inte får privatisera området framför huset 

trots att fastigheten går hela vägen ner.  

Som nämnts i metoden gav även kommunerna några exempel på hur de markerar 

tomtplatser i dispensärendet. I dessa ärenden är tomtplatsen ofta tydligare 

markerad än de exempel som samlades in via Lantmäteriet och Länsstyrelsen. 

Det ska dock tilläggas att inte alla kommuner i länet intervjuades och att de 

kommuner vi intervjuade oftast inte är de som dyker upp som otydliga exempel 

på otydliga tomtplatsmarkeringar. 
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5 Diskussion 

5.1 Metod 

I detta avsnitt diskuteras metoden och de val som gjorts för att komma fram till 

resultatinsamlingen till detta examensarbete. Först diskuteras de olika 

vetenskapliga artiklar som använts för att beskriva de två huvudsakliga 

metoderna intervjustudien och fallstudien i examensarbetet. 

Trost (2010) anser att intervjustudien likt fallstudien kan användas både 

kvalitativt som kvantitativt beroende på hur frågorna ställs. Med tanke på som 

tidigare nämnts att våra frågeställningar är skrivna så öppna som möjligt har 

tanken vara att få så kvalitativ resultatinsamling som möjligt. Däremot kan ju 

tilläggas att den kvantitativa delen i vår intervjuteknik kommit ifrån att det 

utförts många intervjuer där underlaget blev väldigt mättat då de som 

intervjuades från varje kommun till slut inte hade så mycket ny information att 

ge ut.  

Det är viktigt för den här typen av problemutformning att just få in båda de 

typerna av sätt att utföra intervjuer på. Just att få höra rent personligt från varje 

individ hur de ser på frågeställningarna där insamlingen blir mer kvalitativ, samt 

att försöka sammanfatta det kvalitativa så det blir en mer allomfattande 

resultatinsamling som kan anses vara mer kvantitativ. Speciellt då det är ett ämne 

där ingen liknande utredning utförts, så att materialet kan bli så trovärdigt och 

övergripande som möjligt. 

Då detta arbete använde en fallstudie som kom att kallas “studie av dispens och 

förrättningshandlingar” kan det härledas till Merriam (1994) som menar att 

fallstudien kan användas både som kvantitativ och kvalitativ metod. Detta borde 

då göra fallstudien väldigt attraktiv, framförallt då man kanske inte är så erfaren 

att utföra forskning och vill använda sig av en övergripande metod till sitt arbete.  

Fördelen som kan finnas är att som Baxter & Jack (2008) tidigare förklarade att 

fallstudien var bra eftersom det går att slå ihop flera olika datainsamlingar, vilket 

också borde gynna själva analysen till arbetet. Detta är också ett argument till 

varför nya forskare skulle kunna använda just fallstudien. Samt att det speciellt 
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liknar just detta arbete då flera olika förrättningar och dispensakter använts för 

att slås ihop till ett större samband.  

Som Herreid (2010) förklarat, att fallstudien varit väldigt effektiv då forskare 

börjat använda metoden inom lagväsendet så är den väldigt lämplig att använda 

vid just detta examensarbete som berör en del lagrum. Framförallt då de akter, 

både strandskyddshandlingar och förrättningshandlingar, grundar sig på de lagar 

som finns inom detta ämnesområde. Miljöbalkens sjunde kapitel och 

Fastighetsbildningslagen och dess lämplighetsregler som hittas i tredje kapitlet.  

5.1.1 Fallstudie och intervjustudie- varför de valdes till 
examensarbetet 

Tanken med att använda dessa två metoder var för att på ett relevant sätt få fram 

kunskap från de som hanterar den här typen av frågor. Det bästa sättet att ta reda 

på det är att just utföra intervjuer.  

Möjligheten att skicka ut intervjufrågorna eller utföra den per telefon till de olika 

parterna fanns givetvis, men personligt möte valdes eftersom det blir en tydligare 

bild både för den som utför intervjun samt för den som ska bli utfrågad vad 

syftet med arbetet är. Dessutom kan det ses som mer seriöst då vi som utför 

intervjun kan komma ut på plats och få en mer heltäckande bild av verksamheten 

varje kommun. Det undviker dessutom missförstånd och det är ett mer säkert sätt 

att få svar på genom att boka in en intervju än att till exempel endast skicka ut 

mejl med frågor och hoppas på svar. Dessutom är det enklare att bilda 

följdfrågor om intervjun utförs på plats och på så vis få fram ett öppnare samtal. 

För att rent teoretiskt ta reda på hur kommunerna hanterar tomtplatsernas 

utformning samt hur Lantmäteriet ser på fastighetsbildningen därefter var 

intervjuerna viktiga att utföra. 

Fallstudien, kallas studie av dispens och förrättningshandlingar, användes för att 

det ansågs som den enda lösningen för att kunna jämföra olika akter med 

varandra. Här menas alltså de dispenshandlingar från kommunerna som hittades 

via Länsstyrelsen samt Lantmäteriets allmänna arkivsökningstjänst. Det ansågs 

viktigt att kunna göra bedömningar av riktiga ärenden där problemformuleringen 

verkligen hanterades. Därigenom kunde slutsatser dras utifrån hur intervjuerna 



 

27 

 

dels såg ut samt hur det hanterats i praktiken. Att jämföra dispensakterna från 

kommunerna där tomtplatsen var utmärkt och där det fanns en fastighetsbildning 

där tomtplatsen kunde anses ligga som grund var något som lades speciellt 

mycket tyngd på att finna. På samma sätt där tomtplats fanns men 

fastighetsbildning inte utgått från denna, samt där fastighetsbildning skett men 

ingen tomtplats fanns.  

För att kunna besvara examensarbetets frågeställningar var just fallstudien där vi 

kunde gå in på djupet i varje fall något som kändes väldigt relevant för studien. 

Att bara utgå ifrån intervjuerna hade inte gett någon mer allomfattande och mer 

realistisk bild över hur denna problemformulering skulle kunna besvaras. 

Slutligen, att kombinera fallstudien och intervjustudier band ihop examensarbetet 

på ett konstruktivt och vidare sätt. Kombinationen medförde att risken för att 

förlora eventuell information och detaljer minimerades under studiens 

arbetsgång. 

5.1.2 Fel i metodval 

Det finns inte så mycket som såhär i efterhand kunde ha gjorts annorlunda när 

det gäller intervjuerna. Möjligtvis att kommunerna skulle blivit informerade i 

förväg att vi var intresserade att få ta del av någon akt som till exempel där 

dispenshandlingen lett till en fastighetsbildning. Detta tolkades som något 

enklare att få fram än vad det senare visade sig vara för kommunerna då de inte 

hade något välarbetat arkiv där de kunde få fram dessa akter på ett snabbare sätt. 

Dock uppfattades detta efter de första intervjuerna så kvarvarande kommuner 

kontaktades för att kunna förbereda detta inför intervjutillfället. 

Intervjuerna i sig kan i vissa av frågorna ha varit ganska långa och något lika 

varandra i formuleringen. Den fråga som kan anses speciellt otydlig är fråga två 

till kommunerna som löd: Hur vanliga är dessa ärenden? Kommunerna blev ofta 

något förvirrade när denna fråga ställdes och vidare beskrivning av vad som 

menades fick utföras.  

Fallstudien hade kunnat utföras i lite annan ordning än vad som skedde. 

Samtidigt är det väldigt svårt när ett arbete som inte hanterats tidigare ska utföras 
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och där förstå den exakta metodtillämpningen för att få fram ett resultat på 

snabbaste sättet där frågeställningarna blir besvarade. 

Det stora problemet i metoden var att just få fram de akter där dispensen lett till 

en fastighetsbildning. Eftersom vår kontaktperson på Lantmäteriet informerade 

om att Länsstyrelsen var den förmodade bästa platsen att hitta just dessa 

handlingar fokuserades väldigt mycket på att få komma dit och leta. När sedan 

Länsstyrelsen svarade med att det behövdes väldigt specifik information för att 

kunna komma åt de exakta akterna eftersom möjligheten inte fanns att söka där 

själv, blev det något svårt att veta nästa steg.  

Detta försvårade metodvalet då vi inte hade en aning om vilka dispenser som lett 

till fastighetsbildning. Ungefär fyra veckor in på arbetet tillhandahölls vi med 

registrerade avstyckningar som skett från 2014 till april 2015 från 

kontaktpersonen på Lantmäteriet. Detta var givetvis något vi borde försökt få 

fram tidigare. Fokus borde ha legat att först titta i Lantmäteriets arkiv efter 

fastighetsbildningar som skett strandnära och i lämplig omfattning för en 

tomtplatsavgränsning. Därefter hade vi kunnat skicka informationen till 

Länsstyrelsen. Detta var ju det som blev utfallet i metoden i slutändan, men det 

förlorades mycket tid då listan på fastighetsbildningar kom oss till handa så pass 

sent. 

Felet var att vi försökte leta hos Länsstyrelsen först och där hitta de olika 

dispenserna, men på det sättet fanns ingen information kring vad som lett till 

fastighetsbildning vilket skulle medföra ett i princip omöjligt uppdrag då 

Lantmäteriets arkiv skulle genomsökas. Lantmäteriet skulle nämligen visa sig 

inte ha någon söktjänst där en dispens kunde användas för att hitta en 

fastighetsbildning, även om dispenshandlingar fanns med i fastighetsbildningen 

för en del förrättningar.  Med endast dispensakten och ingen fastighetsbildning 

därefter torde medföra att resultatet endast fick en låg kvalité då inga samband 

skulle kunna påvisas. 

Dessutom angavs fel fastighet när Länsstyrelsen kontaktades som tidigare 

nämnts i metoddelen. Den avstyckade fastigheten skickades till Länsstyrelsen, 

men givetvis fanns ju ingen strandskyddsdispens till denna. Då dispensen 
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härleder till stamfastigheten och därefter kan en avstyckning ske utefter 

tomtplatsen som finns till stamfastigheten. 

När fastighetsbildningar där möjligheten för att någon av dessa skulle ha bildats 

genom att tomtplatsen i dispenshandlingen legat som grund skickats till 

Länsstyrelsen, visades fyra av de nio att så var fallet. Anledningen till att de 

övriga inte hade någon dispenshandling är mycket svårt att veta, men tre orsaker 

som diskuterats har varit att dispensgivande skett i en tidigare fastighetsbildning 

och således inte till den stamfastighet som angavs. Dessutom kan fastigheterna 

legat inom detaljplanerat område. Sista fallet skulle kunna vara att det inte 

behövts någon dispens till fastigheten då den tagits i anspråk innan 

strandskyddslagstiftningen ägde rum på 1970- talet. 

Detta har alltså varit problem som varit svåra att hantera och som haft stor 

inverkan på hur insamling och bearbetning av det material som kom att användas 

till att besvara frågeställningarna. 

5.1.3 Avgränsningarna 

Avgränsningen till just Gävleborgs län gjordes då det är ett län med mycket kust 

och vatten. Tyvärr hittades rätt få tydliga fall där tomtplats legat till grund för 

fastighetsbildning. Kanske kunde ytterligare län undersökts för att hitta fler 

relevanta akter. Men med tanke på hur lång tid det tog att få kontakt med 

länsstyrelsen i Gävleborg och få fram relevanta akter beräknade vi att tiden inte 

skulle räcka till. 

5.2 Diskussion resultat 

I det här avsnittet diskuteras resultatet av de studier som genomfördes i arbetet.   

I förarbetet till lagstiftningen nämns det att fastigheten och tomtplatsen inte 

behöver sammanfalla. Fastigheten ska kunna gå ner hela vägen till vattnet medan 

tomtplatsen ska lämna fri passage. Det hade säkert varit det mest optimala men 

det kräver att allmänheten förstår skillnaden mellan tomt och fastighet vilket 

knappast är fallet idag. Det är svårt att förklara för en fastighetsägare att dennes 

fastighet sträcker sig ner till vattnet men att denne inte får privatisera hela vägen 

ner utan också har en tomt som man ska ta hänsyn till. Speciellt svårt är det när 
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fastigheten byter ägare, de flesta fastighetsköpare tittar nog inte på 

strandskyddsdispenser för att få veta exakt var tomten går utan utgår istället från 

fastighetskartan. I nuläget är det med andra ord förmodligen ändå lämpligast om 

fastigheten och tomtplatsen har samma utsträckning för att undvika förvirring. I 

Lantmäteriets handbok rekommenderas just det även om det ges utrymme för 

mindre avvikelser från tomtplatsen i handboken och det är också något som de 

förrättningslantmätare som intervjuats har sagt.  

Under en av intervjuerna med förrättningslantmätarna visades ett oavslutat 

ärende där kommunen i princip lämnat över ärendet till Lantmäteriet. Genom att 

ge förhandsbesked för bygglov men inte strandskydd har kommunen i praktiken 

lämnat över ansvaret på förrättningslantmätaren. Som beskrivits i resultatet är 

problemet att huset kan placeras utanför strandskyddat område men på grund av 

fastighetens form så får då ingen tomtplats plats och fastighetsägaren får inte ta 

marken framför huset i anspråk då det ligger i strandskyddat område utan 

dispens. Man kan misstänka att området kommer att privatiseras ändå och även 

om det inte gör det riskerar huset ha en avskräckande funktion gentemot 

allmänheten och djur som vill ta sig ner till vattnet. Kommunen borde inte ha 

givit förhandsbesked om bygglov om de förstått att det fanns denna risk. Kanske 

krävs därför att kommunerna får mer utbildning i fastighetsbildningslagen och 

fastighetsbildningsfrågor. 

Som beskrivits i resultatet saknas det ofta en karta med tomtplats i 

dispensärendena som undersökts, och när det väl finns är det ofta otydligt vad 

som är tomtplatsen. Detta gör, precis som de lantmätare vi intervjuat tycker, det 

svårt att fastighetsbilda enligt tomten. Ofta kan kartan vara av dålig kvalité eller i 

konstig skala, och om det då saknas måttangivelser är det i princip omöjligt att 

matcha fastighet och tomt. 

Det märkliga i sammanhanget är att kommunerna vid våra intervjuer inte alls 

beskrivit det som något svårt eller krångligt att göra en tomtplatsavgränsning. 

Utan att de tvärtom alltid gör tydliga markeringar på kartan. Anledningen till 

detta skulle kunna vara att det inte är de tydliga fallen som leder till 

fastighetsbildning. Det är säkert så att det dessutom är lättare att göra tomplats på 

en fastighet som redan är tagen i anspråk och inte kommer leda till ny 
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fastighetsbildning och nybyggnation. Det kan dessutom vara så att kommunerna 

kanske inte alltid tänker på att tomtplatsen i framtiden kanske kommer ligga till 

grund för fastighet och att det är därför de inte alltid är lika noggranna. Detta 

nämndes också i en av intervjuerna med förrättningslantmätarna som föreslog 

mer utbildning i Fastighetsbildningslagen. 

Det som också kan ses som ett problem är att några av kommunerna angav att de 

lät den sökande av strandskyddet själv markera tomtplatsen i ansökan. Något 

som kan ligga bakom att kartorna håller sämre kvalité, ofta är det till exempel 

Eniro eller Google kartor. Det är dock ett tveksamt förfarande då man knappast 

kan anta att den sökande har full vetskap om reglerna i miljöbalken om fri 

passage och eventuella växter eller djur som påverkas av tomtens utbredning. 

I andra ärenden har kommunen beskrivit att tomtplatsen ska bestämmas vid 

fastighetsbildningen.  Man har bara gett ungefärliga mått och nämnt att fri 

passage måste ges men i övrigt låtit förrättningslantmätaren avgöra var 

tomtplatsen ska gå. Även detta är ett tveksamt tillvägagångssätt, även om 

förrättningslantmätaren självklart har god uppfattning om hur en lämplig tomt 

och fastighet ska vara så finns det även andra saker att ta hänsyn till. Till 

exempel växt- och djurliv. Man skulle möjligtvis kunna tänka sig att 

förrättningslantmätaren får utbildning i detta men då är det kanske lämpligare om 

Lantmäteriet helt tar över handläggnigen av tomtplatsen, något som också 

föreslagits i några av intervjuerna med förrättningslantmätarna. Detta innebär 

dock en ytterligare arbetsbörda på myndigheten och kräver dessutom en 

lagändring. Det vore dessutom krångligt i de fall då tomtplatsen inte kommer att 

ligga till grund för fastighetsbildning om Lantmäteriet måste tillfrågas innan 

dispens kan ges. 

Vad som dessutom visade sig i både intervjuerna och fallstudien var att det inte 

alls var speciellt förekommande att en tomtplats ligger till grund för 

fastighetsbildning i Gävleborgs län. Vad som däremot kan sägas att det fanns 

betydliga skillnader i förekomst. Gävle till exempel som kan anses vara en 

kommun med mycket kust hade nämnvärt få av dessa ärenden, medan till 

exempel. Hudiksvall hade det i betydligt fler fall. Orsaken till detta kan vara att 

Gävle till skillnad från Hudiksvall inte pekat ut några LIS- områden. Ytterligare 
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en orsak till detta som kan härledas från intervjuerna med Lantmäteriet är att 

kommunerna ofta utförde tomtplatsen så pass dålig rent lämplighetsmässigt, så 

att använda denna som grund till fastighetsbildningen inte var ett bra skäl nog. 

Bättre samarbete mellan förrättningslantmätare och dispenshandläggare skulle 

med stor sannolikhet medföra att ärenden där tomtplats ligger till grund för 

fastighetsbildning skulle öka. 

5.3 Slutsatser och förslag på förbättringar 

Arbetets frågeställningar syftar till att ta fram förslag till förbättringar i hur man 

ska jobba med fastighetsbildning efter tomtplats. Nedan följer därför några 

kortare förslag som diskuterats fram i diskussionsdelen ovan. 

 

5.3.1 Frågeställning 1 

Sammanfattningsvis kan sägas att tomtplatsen ofta är otydligt markerad i 

dispenserna och att det försvårar arbetet för förrättningslantmätaren. Mer 

utbildning i fastighetsbildningslagen för kommunerna vore kanske en bra 

lösning, eller att de åtminstone tänker mer på att tomtplatsen senare kan ligga till 

grund för fastighetsbildning. Mer samarbete mellan kommunerna och 

Lantmäteriet vore kanske också en lämplig åtgärd. Där Lantmäteriet försöker 

förmedla att tomtplatsen kan vara av stort värde när de fastighetsbildar, så att 

skala och måttangivelser på tomtplatsen tydligt syns. Samt att försöka få 

kommunerna att komma ut på platsen oftare och rent fysiskt försöka förtydliga 

var tomtplatsen ligger, mycket på grund av att koordinater inte är något som ges 

ut i dispenshandlingarna. 

5.3.2 Frågeställning 2 

Eftersom att tomtplatsavgränsningen ofta är bristfälligt markerad i karta så är det 

ofta svårt för förrättningslantmätaren att följa den.  

Lösningen på problemet här är för det första att problemet med otydliga 

markeringar blir löst. Kanske kunde även kommunerna och Lantmäteriet 

använda samma kartprogram i större utsträckning. Detta skulle förhoppningsvis 

också leda till mer enhetlig koordinatangivelse vilket skulle kunna förbättra. Idag 
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måste varje fall bedömas utifrån olika bra kartunderlag vilket skulle kunna 

undvikas i och med detta.  

Ett annat förslag är att Lantmäteriet tar över ansvaret för 

tomtplatsavgränsningen. Förslaget skapar dock nya frågor som om Lantmäteriet 

ska göra tomtplats även i de fall som inte leder till fastighetsbildning samt vem 

som ska betala det extra arbetet för Lantmäteriet som är en myndighet som 

främst drivs av intäkter från kunder. 

5.3.3 Frågeställning 3 

De problem som kan uppstå när förrättningslantmätaren inte kan fastighetsbilda 

efter tomtplatsavgränsningen eller när tomtplatsavgränsningen är otydligt 

markerad är att fastighetsägaren blir osäker och förvirrad. Detta kan leda till att 

fastighetsägaren utökar sin tomtplats då den inte är tydligt utmärkt av 

kommunen. Det gör att allmänhetens rörlighet och rätt till stranden begränsas. 

Det kan även påverka växt- och djurlivet negativt. Detta vore ett mindre problem 

om allmänheten kände till skillnaden mellan tomt och fastighet och det finns 

därför en vinst i att öka kunskapen om detta. Förutom de förslag som läggs fram 

för att lösa frågeställning 1 och 2 

5.4 Förslag på vidare forskning 

Som förslag till framtida forskning på ämnetvore det intressant att se på 

problemet utöverett annat geografiskt område än Gävleborgs Län. Eventuellt 

forska på flera län samtidigt. 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 

Kommunfrågor 

 

Tycker du att det är svårt att hantera frågorna kring tomtplatsavgränsningar? 

 

Hur vanliga är dessa ärenden?  

 

Hur ser ni på användningen av tomtplatser vid strandskydd? Är det en bra 

lösning? 

 

Vad ser ni/du som största problem när det gäller utformningen av tomtplatser vid 

strandskyddsdispenser?  

 

På vilket sätt märker ni ut tomtplatsen på kartbilden i ärendet? Är det svårt att få 

det tydligt?  

 

Har du något förslag till hur man kan göra markeringen tydligare? Behövs mer 

samarbeten för att få fram informationen bättre? Hur ser dialogen ut mellan er 

och övriga parter inom strandskyddsärenden?  

 

Samarbetar ni mellan kommunerna? På vilka sätt? 

 

Samarbetar ni med länsstyrelsen? På vilka sätt? 

 

Samarbetar ni med Lantmäteriet? På vilket sätt? 
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Bilaga 8 

Lantmäterifrågor  

 

 

Tycker du att det är svårt att hantera frågorna kring tomtplatsavgränsningar? Hur 

hanterar ni dessa frågor? 

 

Hur vanliga är dessa ärenden?  

 

Hur ser ni på användningen av tomtplatser vid strandskydd? Är det en bra 

lösning? 

 

Vad ser ni/du som största problem när det gäller utformningen av tomtplatser vid 

strandskyddsdispenser?  

 

Kan ni se några skillnader mellan hur de olika kommunerna jobbar med 

utmärkningen av tomtplatsen? 

 

Skillnader mellan innan 2009 och efter? 

 

Hur jobbar ni med fastighetsbildning vid strandskyddsdispens? Hur hanterar ni 

tomtplatsavgränsningen? Är det svårt att följa kommunens utmärkning? Ser ni 

några förbättringsmöjligheter? 

 

Samarbetar ni med kommunerna? På vilka sätt?  

 

 

 

 


