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Svar på remiss Tillgängliga stränder - ett mer differentierat
strandskydd SOU 2020:78
Bakgrund
Den 4 juli 2019 bemyndigade regeringen chefen för Miljödepartementet att
ge en särskild utredare i uppdrag att se över strandskyddet. Utredningens
uppdrag har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder
som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden. Det ska ske
genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och
stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.
Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Förslagen
ska på det sättet syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och
näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna
näringar i områden med lågt exploateringstryck.
Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller förstärka strandskyddet för
att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och
miljön i starkt exploaterade områden.
Region Dalarna har liksom alla Sveriges regioner fått möjlighet att svara på
remissen.
Region Dalarnas synpunkter
Region Dalarnas utgångspunkt för regional utveckling är den regionala
utvecklingsstrategin, Dalastrategin, som syftar till hållbar utveckling i alla
delar av länet. För vår regions utveckling är det av största vikt att behålla
och öka vår befolkning samt behålla vårt starka näringsliv och attrahera nya
etableringar i vår del av landet där tillgången är stor på goda livsmiljöer,
råvaror, grön energi och starkt näringsliv. Folkhälsa och attraktiva livsmiljöer
behöver stärkas ytterligare, och tillgången till mark för byggnationer i
attraktiva lägen öka. Dagens arbetsmarknad blir alltmer platsoberoende, fler
och fler söker sig till attraktiva livsmiljöer där avstånd till arbetsplatser inte
längre har lika står betydelse för val av bostadsort. Att ta tillvara platsens
möjligheter och värdera platsens betydelse har en central roll i den
regionala utvecklingsstrategin. Dagens strandskyddsregelverk utgör för
vissa kommuner ett stort hinder för denna utveckling.
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Region Dalarna ställer sig positivt till att staten vill förändra strandskyddet ”i
grunden” enligt utredningens direktiv. Regelverket avsågs även bli lättare att
förstå och tillämpa. Men även om de förslag som presenteras i betänkandet
är delvis positiva utgör de inte annat än ytterligare justeringar av nuvarande
system. Regelverket är fortfarande komplext och svåröverskådligt och
förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika län. Förslagen ger inte den
förändring i grunden som förväntades.
Region Dalarna anser att strandskyddet har en viktig funktion att göra
vattennära lägen tillgängliga för allmänheten men regelverket behöver göras
mer flexibelt för att ge kommunerna mer makt att kunna göra avvikande
bedömningar utifrån den aktuella platsen. I Dalarnas kommuner finns ett
skriande behov av tillgång till attraktiv mark för bebyggelse och gott om
mark i vattennära lägen, men där en balanserad utveckling idag hindras av
det starka strandskyddet.
Region Dalarna anser att ett enklare strandsskyddssystem, med tydligt
lokalpolitiskt ansvar och tillit till den kommunala beslutsnivån, inte skulle
vara någon motsättning till ett välfungerande strandskydd. Det ligger helt i
kommunernas intresse att genom väl avvägda beslut balansera både
byggande, friluftsliv, allemansrättslig tillgång till stränder och bevarande av
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Ett välfungerande
strandskyddssystem skulle behöva genomsyras av tilltro till denna förmåga.
Region Dalarna anser att förslaget om kriterier för landsbygdsområden är
otydligt formulerat. Föreslagen författningstext inleds med ”Med
landsbygdsområde avses ett strandskyddat område”. Därefter följer tre
kriterier - att tillgången på obebyggd mark ska vara god, att efterfrågan på
mark för bebyggelse ska vara liten och att området inte ska vara av särskild
betydelse för strandskyddets syften. Region Dalarna anser att det måste
förtydligas att ett landsbygdsområde inte är liktydigt med ett strandskyddat
område.
Region Dalarna anser att det måste vara kommunens bedömning av den
enskilda platsens förutsättningar som avgör vad som är ett
landsbygdsområde. Ett noggrant övervägande inför utpekande av
landsbygdsområde är avgörande för såväl den lokala översiktsplaneringen
som den regionala planeringen, då det påverkar planeringen av
samhällsservice, kommersiell service och areella näringar för lång tid.
Region Dalarna tillstyrker att det generella strandskyddet vid små sjöar
och vattendrag tas bort samt tillstyrker förslaget om att strandskydd inte ska
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gälla vid anlagda vatten. Däremot avstyrks tidsgränsen från år 1975. Inga
anlagda vatten, oavsett tillkomstår, bör omfattas av strandskydd.
Region Dalarna anser att det är orimligt att kommunen ska behöva vänta
ett år på beslut från länsstyrelsen, i ett ärende som ska ha utretts och
bedömts av kommunen innan det lämnas in. Tidsgränsen för länsstyrelsens
beslut måste kortas avsevärt.
Region Dalarna står bakom Sveriges Kommuner och Regioners remissvar.
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Ulf Berg (M), Regionstyrelsen ordförande

