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Remissvar Tillgängliga stränder – ett mer differentierat
strandskydd (SOU2020:78)
Företagarna är Sveriges största medlemsorganisation för företagare och företräder i huvudsak små och
medelstora företag inom privat sektor med cirka 60 000 medlemmar. Alla branscher finns
representerade och medelantalet anställda per företag är 4–5 personer.
Företagarna har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat utkast till betänkande. Nedan följer våra
synpunkter.

Företagarnas synpunkter
Företagarna anser att betänkandet inte i nämnvärd mening skulle innebära att det skulle bli lättare att
bygga på fastigheter i strandnära lägen på landsbygden. Direktivet till utredningen (dir. 2019:41)
syftar till att kombinera två ytterligheter. Dels göra det lättare att bygga på fastigheter i strandnära
lägen, del värna om att hålla strandlinjer obrutna.
Strandskyddets syften så som det är reglerat i 7 kap 13 § M B innan såsom efter förekomsten av detta
betänkande är att 1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 2.
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. De förslag som redovisas i
betänkandet är samtliga kopplade till detta syfte. Det är omöjligt att få till stånd att ”strandskyddet
görs om i grunden” (sid 1 dir. 2019:41) om inte legaldefinitionen av strandskyddets syfte i 7 kap 13 §
skrivs om och utvecklas till att de facto skildra direktivets önskemål om effekt. Såsom att det ska bli
enklare att bygga på fastigheter i strandnära lägen på landsbygden. Utredaren nämner själv på sidan
51 att de två grundläggande syftena behöver reformeras på flera punkter. Dock saknas det
författningsändringar som stödjer denna ståndpunkt, tvärtom.
För ett starkare företagsklimat i hela landet, med goda förutsättningar att bo och verka även på landsoch glesbygd, krävs ett förändrat strandskydd. Dagens lagstiftning är oförutsägbar och tillämpas
många gånger på ett orimligt sätt för såväl kommuner som näringsliv, och utgör därför ett hinder för
konkurrenskraft, utveckling och rättssäkerhet i orter utanför storstäderna. Vid en ändrad
strandskyddslagstiftning bör det generella strandskyddet avskaffas och i stället bör kommunerna
ansvara för att bestämma platser där ett strandskydd kan behövas för att skydda särskilda naturvärden
för exploatering. Vi anser dock att respektive kommun enskilt måste få bestämma i dessa frågor och
inte bli bakbundna av vida och generella syften som omöjliggör ett sådant bestämmande.
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