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Yttrande (SOU2020:78)
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd
Strömsunds kommun ser mycket positivt på de förändringar i
strandskyddslagstiftningen som utredningen redovisar. Som glesbygdskommun
i Norrlands inland har vi under lång tid sett den nu gällande lagstiftning som ett
hinder för exploatering, utveckling och befolkningsökning i kommunen.
Kommunen har några synpunkter på det upprättade förslaget;
1. Kommunernas nämnder bör ges större möjligheter att besluta om strandnära
bebyggelse. Vi anser att det inte ska behöva "pekas ut" specifika områden i
förväg, som sedan ska godkännas av länsstyrelsen, för att möjliggöra byggande i
strandnära områden. Nämnden, med god lokalkännedom, bör kunna ges
möjlighet att själva besluta var det är möjligt att bygga strandnära i landsbygdsområden, utifrån exploateringsgrad, befolkningstäthet, exploateringstryck och
naturvärden, då ett faktiskt "byggprojekt" initieras. Kommunen känner oro för
att tvingas peka ut specifika områden på kartan, på samma sätt som
utpekandet av LIS områden, vilket skapat ett stort merarbete i inventeringar
och beslut som kanske aldrig ens kommer att bli aktuella för någon etablering. I
Strömsunds kommun finns 12000 kilometer strand vid sjöar och större
vattendrag. Att i "förebyggande syfte" inventera dessa ter sig omöjligt.
Dessutom kommer dessa landsbygdsområdena att bli väldigt "generella" och
omfatta stora ytor. Inom dessa utpakade områden kommer det med all
sannolikhet att finnas platser där stranskyddet bör vara kvar, en badstrand,
byns grillplats, ett område med höga naturvärden o s v. Kommunen ser vidare
en risk i hur Länsstyrelsen kommer att förhålla sig till detta nya och fastställa
landsbygdsområdena. I dagsläget har vi stora skillnader över landet och
möjligheter för dispens verkar vara större i södra än i norra Sverige. Om
länsstyrelsernas förhållningssätt kommer att fortsätta på samma vis blir det
ingen nytta med den nya lagstiftningen. Kommunerna själva, som myndighet,
bör kunna lösa detta på ett bättre sätt, på samma vis som vi beviljar bygglov,
enskilda avlopp o s v.
2. Att skyddet för små sjöar och vattendrag tas bort ser kommunen som mycket
positivt. Vi skulle även önska att man tog med våra reglerade vattendrag i
detta. Merparten av kommunens stora sjöar är kraftigt reglerade, varvid
strändernas naturvärden är förstörda (i stort sett döda). Däremot finns det
höga naturvärden i många av de mindre sjöarna. Att för allmänheten kunna
motivera strandskydd längs en "förstörd" strand, men avsaknad av strandskydd
längs en "opåverkad" strand, blir svårt. Det är viktigt att lagstiftningen "skapar
förståelse" hos allmänheten.
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3. Tydligare och enklare regler kring strandskyddet för detaljplaner som ersätts
med nya detaljplaner är också mycket bra. Här finns i dagsläget en stor
osäkerhet och i många fall blir det "fel" då en plan ersätts och strandskyddet
återinförs.
4. För att få en effektiv och ändamålsenlig tillsyn av lagstiftningen är det
viktigaste att det finns en förståelse och acceptans hos allmänheten för
lagstiftningen. Kommunen tror att denna acceptans skulle öka om det är
kommunens nämnd som har det yttersta ansvaret för att göra bedömningen av
den tänkta åtgärden.
5. Det är av mycket stor vikt att Lantmäteriets uppdrag enligt
fastighetsbildningslagen ses över, så att det möjliggörs att skapa attraktiva
bostadsfastigheter utifrån förutsättningar som finns på landsbygden. De som
bosätter sig i glesbygd vill oftast ha möjlighet till eget trädgårdsland, kanske ha
häst, eller möjlighet till vedfång. En fastighetsbildning som endast utgår från en
tomtplatsavgränsning i samband med strandskyddsdispens möjliggör sällan
dessa önskemål. Man bör i större utsträckning skilja på tomtplatsavgränsning som får privatiseras - och fastighetsbildning. En fastighet i glesbygd bör oftast
vara större än bara tomtplatsen för att vara ändamålsenliga.
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