Remissvar på strandskyddsutredningens slutbetänkande ”Tillgängliga stränderett mer differentierat strandskydd” (SOU 2020:78)
Älvdalens kommun ställer sig generellt positiv till föreslagna förändringar i lagstiftningen och
de intentioner som framgår vad gäller att underlätta byggandet i området med god tillgång
till stränder.
Älvdalens kommun vill belysa aspekterna nedan:















I betänkandet föreslås redan antagna LIS-områden definieras som
landsbygdsområden, det vill säga att kommunerna inte har genomfört det omfattande
LIS- arbetet förgäves, detta uppfattas av Älvdalens kommun som förnuftigt.
LIS-områden övergår till att bli landsbygdsområden under förutsättning att
Länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande har funnit att respektive område är förenligt
med bestämmelserna kring LIS. Älvdalens kommun menar att det kan vara svårt att
förutse/förstå konsekvensen av för de enskilda och andra som genom detta riskerar
gå miste av de möjligheter som kan visa sig finnas i att ingå i ett utpekat LIS-område.
Älvdalens kommun anser att kriterierna för landsbygdsområden behöver förtydligas;
hur stort område ska bedömas?
Inom landsbygdsområden föreslås Länsstyrelsens handläggningstid sättas till 12
månader. Eftersom ärenden kommer beredas av kommunen innan Länsstyrelsens
beslut anses 12 månader som en orimligt lång handläggningstid, denna måste kortas
ned avsevärt.
I betänkandet anges strandskyddet föreslås slopas vid små sjöar och vattendrag.
Betänkandet förslår vidare att Länsstyrelsen sedan kan införa strandskydd vid små
sjöar och vattendrag. Älvdalens kommun anser att kriterierna för att Länsstyrelsen
ska få besluta införa sådant strandskydd ytterligare behöver förtydligas och
uttömmas, inte minst för att uppnå en nationellt enhetlig tillämpning.
I betänkandet bör ha inkluderats en översyn av rättstillämpningen avseende särskilt
skäl nr 2, i det som avser avskiljande väg. Älvdalens kommun anser att en översyn av
vad som kan anses vara avskiljande väg skulle vara särskilt träffsäkert för just
landsbygden. I många mindre landsbygdskommuner finns ofta enbart en central väg
som uppfyller de kriterier som enligt rådande rättstillämpning anses vara nog
avskiljande. Att här överväga en ytterligare differentiering som får effekt i
rättstillämpningen avseende avskiljande väg skulle enligt Älvdalens kommun vara till
gagn för förståelsen och legitimiteten av lagstiftningen.
I betänkandet bör ha inkluderats en översyn av rättstillämpningen för anläggande av
bryggor och liknande som för sin funktion behöver ligga vid vatten. Älvdalens
kommun upplever att rättstillämpningen snävats åt avsevärt på senare år. Nuvarande
tillämpning upplevs av många, också av kommunerna, som oförutsägbar, godtycklig
och därmed svår att vägleda medborgarna om.
Betänkandet föreslår att de särskilda skälen för dispens och upphävande av
strandskydd ska tillämpas särskilt restriktivt i vissa områden. Älvdalens kommun
anser detta vara omotiverat. Idag redan befintligt regelverk anses vara fullt tillräckligt
restriktivt.
Att ett särskilt skäl för klimatanpassningsåtgärder föreslås införas ser Älvdalens
kommun som positivt.

