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§ 53

Yttrande över remiss SOU2020_78
Tillgängliga stränder-ett mer
differentierat strandskydd
Dnr 00032-2021

Regionala utvecklingsnämndens beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att lämna yttrande enligt förslaget.

Yttrande till beslutsförslaget

För Norrbottens utveckling är betydelsen stor av att strandskyddet får en mer
flexibel och tillåtande tillämpning i glesa geografier och landsbygdskommuner som tar hänsyn till att förhållandena ser olika ut över landet och varierar
över tid.

Ärendet
Bakgrund
Miljödepartementet har remitterat betänkandet ”Tillgängliga stränder – ett
mer differentierat strandskydd SOU 2020:78”.
Utredningens uppdrag var att föreslå hur strandskyddet skulle göras om i
grunden genom ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till
sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Uppdraget var att det skulle bli enklare att bygga strandnära i
landsbygdsområden.
En strandskyddslagstiftning som bättre främjar att leva, bygga och verka i länets kommuner lyfts upp som en prioriterad fråga i Norrbottens regionala utvecklingsstrategi. Flexibel och tillåtande tillämpning av strandskyddet är
också en av Region Norrbottens påverkansfrågor för att främja tillväxt och
investeringar i länet.
Region Norrbotten har deltagit i utredningens expertgrupp under utredningens genomförande med en strateg från avdelningen för regional utveckling,
samhällsplaneringsenheten.
Region Norrbottens synpunkter
Här redovisas en sammanfattning av Region Norrbottens synpunkter på utredningens betänkande. Yttrandet i sin helhet kan läsas i bilagan.
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Region Norrbotten ställer sig i stort positiv till utredningens förslag men
tveksam till att den kommer att innebär en förändring av strandskyddet i
grunden.
Region Norrbotten tror att förslagen i betänkandet kan bidra till regional
utveckling.
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Region Norrbotten anser att förslagen inte ger tillräckligt med lokalt inflytande och förtroende till kommunerna att fullt ut göra de bedömningar
och prioriteringar som de har lokalkunskap till och verktyg för i de kommunala planeringsprocesserna.
Region Norrbotten ställer sig positiv till förslaget gällande små sjöar och
vattendrag förutsatt att de länsvisa undantagen inte upphävs.

Region Norrbotten avråder från förslaget att länsstyrelsen ska få upphäva tidigare förordnanden om upphävande av strandskydd.
Region Norrbotten är positiva till digitalisering av underlag för var
strandskydd gäller och anser att det ska göras skyndsamt. Samtidigt bör
det tydliggöras var det finns överlagrade andra typer av skydd som utgör
hinder för byggande och verksamheter.
Region Norrbotten instämmer i att det finns ett behov av att vidare utreda undantaget för de areella näringarna i strandskyddsbestämmelserna.
Region Norrbotten ställer sig i stort positiv till förslaget om landsbygdsområden och anser att det ska vara kommunens bedömning av de lokala
förutsättningarna som ska avgöra vad som är ett landsbygdsområde.
Region Norrbotten anser att det behövs förtydliganden kring vilken omfattning av utredning som ska krävas för att peka ut ett landsbygdsområde och anser att Länsstyrelsens tid för handläggning är alltför lång.
Region Norrbotten anser att regionerna ska läggas till som samrådspart i
författningsförslagen.

Hållbarhet

Lagstiftningen om strandskydd syftar till ekologisk och social hållbarhet genom att värna allemansrättslig tillgång till stränder och goda livsmiljöer för
växter och djurliv. Med förslagen om ett mer flexibelt strandskydd i landsbygder blir förutsättningarna för boende och verksamheter i dessa områden
mer gynnsamma, vilket bidrar till ekonomisk hållbarhet i gles- och landsbygder.
Beslutsunderlag:
Remiss av betänkande Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78
Yttrande över remiss SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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