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§ 64 Remiss Tillgängliga stränder - ett mer
differentierat strandskydd - MH-2021-219
Dnr SBN 2021/42

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara remissen i enlighet med
förvaltningens yttrande 2021-03-11.

Sammanfattning
På regeringens uppdrag har en utredning Tillgängliga stränder - ett mer
differentierat strandskydd, SOU 2020:78, utförts med syfte att föreslå de
författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet i
miljöbalken görs om i grunden. Regeringskansliet har översänt utredningen på
remiss till ett 70-tal kommuner och samtliga regioner, totalt cirka 225
remissinstanser. Ändringarna i strandskyddet ska medföra 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 landsbygdsornråden . Utredningen om
översyn av strandskyddet har föreslagit författningsändringar och andra åtgärder,
som medför att strandskyddet görs om i grunden. Detta genom en ökad
differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i
landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Förslagen i utredningen
ska även syfta till att bibehålla eller förstärka strandskyddet för att värna obrutna
strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade
områden.
I skrivelse 2021-03-11 lämnar förvaltningen ett förslag till yttrande över remissen.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2021-03-11 från förvaltningen.
Remiss.
Förvaltningens förslag till beslut:
Samh.ällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara remissen i enlighet med
förvaltningens yttrande 2021-03-11.

Yrkande
Birgitta Laner Sjöström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Enligt skrivelsen.
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Plats och tid

Källstorp, Herkules - digitalt via Skype Företag kl. 13.00- 15.00

Beslutande

Per Jönsson (M), ordförande
Karin Jönsson (KD), 1:e vice ordförande, deltagit på distans
Bengt Andersson (SD), 2:e vice ordförande
Birgitta Laner Sjöström (S), deltagit på distans
Paul Lövdahl (S), deltagit på distans
Mats Sjöslätt (C), deltagit på distans

Tjänstgörande ersättare

Lars Raneke (M), för Roger Persson (M), deltagit på distans

Ersättare

Nils Svensson (M), deltagit på distans
Erika Kuusenjärvi (KD), deltagit på distans
Thomas Malmqvist (SD), deltagit på distans
Jesper Mohlin (SD), deltagit på distans
Bert Ekstrand (L), deltagit på distans
Osman Biberic (S), deltagit på distans
Gull-Britt Persson (MP), deltagit på distans

Övriga

Bodil Olsson, Närnndsekreterare, SBF
Anna Thott, Förvaltningschef, SBF
Magnus Strid, Räddningschef, SBF, § 62
Per-Arne Johansson, Byråinspektör, SBF, § 65
Gunnar Göransson, Planarkitekt, SBF, §§ 73-74
David Sundqvist, Planarkitekt, SBF, § 74
Sammanträdet har, i enlighet med § 11 i Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsordning, genomförts så att samtliga deltagare genom ljud- och
bildöverföring i realtid och på lika villkor kunnat se och höra varandra.
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-12

Datum då anslaget tas ned

2021-05-04

Förvaringsplats

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift
Bodil Olsson

Justerares signatucer
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Tjänsteskrivelse
Datum

Diarienummer

2021-03-11

MH-2021-219

Byråinspektör
Per-Arne Johansson
0410-73 32 43
per-arne .jo hansson@tre lle bo rg.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till yttrande -Tillgängliga stränder ett
mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78).
Förslag till yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås avge följande synpunkter:
•

Av utredningen framgår att strandskydd vid anlagda vatten tas bort d v s att
strandskydd inte ska gälla vid anlagda vatten som har tillkommit efter 1975. Det
omfattar anlagda sjöar, dammar, våtmarker och liknande, kanaler.
Det är mycket positivt att strandskydd inte kommer att gälla vid anlagda vatten.
I Trelleborgs kommun pågår ett stort arbete för att minska övergödningen och
förbättra statusen i kommunens vattenförekomster genom att anlägga dammar,
våtmarker m m. Borttagandet av strandskydd har stor betydelse för att
fastighetsägare ska våga ta steget att anlägga vatten, vars syfte är att minska
utsläppen av närsalter.

•

I Trelleborgs kommun startade för några år sedan ett projekt gällande översyn
av strandskyddets avgränsning längs en å, Albäcksån. För varje kommun i
Skåne finns ett beslut från länsstyrelsen, beslutad 1996, visar strandskyddets
avgränsning på kartor. Av kartorna och beslutet framgår att endast en del av
bland annat Albäcksån omfattas av strandskydd. Inom kommunen fanns det ett
behov av att göra en göra en översyn av strandskyddet längs kommunens åar
och arbetet inleddes med Albäcksån. Ett förslag togs fram om innebar att hela
ån skulle omfattas av strandskydd, inte bara vissa delar av ån som läget är idag.
Arbetet lades ner efter något år då länsstyrelsen, trots positivt besked i början,
kom fram till att de inte hade mandat att besluta om ändrade gränser för
strandskyddet längs ån. Det skulle krävas ett regeringsbeslut för att ändra
strandskyddets omfattning. Det skulle vara mycket positivt att om länsstyrelsen
kunde ges mandat att genomföra justeringar av strandskyddet och
strandskyddets avgränsning enligt det önskemål som fanns i Trelleborg.

•

I utredningen påtalas att för att skapa bättre förutsättningar för mer och
effektivare tillsyn bör Naturvårdsverket få ökade resurser för tillsynsvägledning
och utbildningsinsatser. Regeringen föreslås avsätta tre miljoner kronor årligen
från år 2022 till 2026 till Naturvårdsverket för vägledning och utbildning i
strandskyddstillsyn. För kommunernas insatser för tillsyn inom strandskydd
kräver också mer resurser. Det är i alla lägen inte möjligt att ta betalt för
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strandskyddstillsyn t ex överklagas många ärenden och kommunen har inte
möjlighet att ta betalt för dessa.

Ärendet
På regeringens uppdrag har en utredning (Tillgängliga stränder - ett mer
differentierat strandskydd, SOU 2020:78) utförts med syfte att föreslå de
författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet i
miljöbalken görs om i grunden. Regeringskansliet har översänt utredning på remiss
till ett 70 kommuner och samtliga regioner, totalt cirka 225 remissinstanser.
Ändringarna i strandskyddet ska medföra 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. Utredningen om
översyn av strandskyddet har föreslagit författningsändringar och andra åtgärder
som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering
som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom
befolkningstäthet och exploateringstryck. Förslagen i utredningen ska även syfta
till att bibehålla eller förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den
allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden.

Förslaget I korthet
Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort.
Strandskyddet tas bort vid insjöar med en vattenyta som uppgår till 1 hektar eller
mindre, och vattendrag som är 2 meter eller smalare Länsstyrelsen får i det
enskilda fallet införa strandskydd om området har särskild betydelse för något av
strandskyddets syften.
Strandskydd vid anlagda vatten tas bort
Strandskydd ska inte gälla vid anlagda vatten som har tillkommit efter 1975.
Omfattar anlagda sjöar, dammar, våtmarker och liknande, kanaler. Men däremot
inte rätade vattendrag.
Enklare att ändra gamla förordnanden om strandskyddets omfattning
Det kommer att finnas en möjlighet att upphäva äldre förordnanden om
strandskyddets omfattning. Länsstyrelsen ska -om området har betydelse för att
tillgodose strandskyddets syften -få besluta att upphäva tidigare s.k. läns-och
kommunvisa förordnanden om strandskyddets omfattning och införa strandskydd.
Strandskydd och äldre planer återinträder om det inte bestäms annat
Syftet är att tydliggöra att strandskyddet inte återinträder när en fast tälld
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan i
de fall länsstyrelsen har upphävt strandskyddet i de berörda områdena. Det gäller
beslut som länsstyrelsen har fattat för att området saknar betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften med stöd av miljöbalken eller tidigare naturvårdslagen.
Strandskydd inträder inte i de fall länsstyrelsen har beslutat om upphävande av
strandskyddet. Det underlättar möjligheterna att bebygga de strandområden där
berörd länsstyrelse redan har fattat beslut om att upphäva strandskyddet på den
grunden att områdena uppenbart saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets
syften.
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Bättre redovisning av strandskyddets omfattning och var det gäller
Länsstyrelserna far i uppdrag att klarlägga och fastlägga var strandskyddet gäller
och ska gälla i respektive län och i samråd med Naturvårdsverket samordna arbetet
med en digitalisering av dessa och andra uppgifter gällande strandskyddet.
Enklare att vidta klimatanpassningsåtgärder
Ett nytt särskilt skäl införs som möjliggör upphävande av och dispens från
strandskyddet för åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och
hälsa samt egendom genom att samhället anpassas till de konsekvenser som ett
förändrat klimat kan medföra.
Stärkt skydd i vissa områden
I områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse
är stor samt vattenområden av särskild betydelse för djur-och växtlivet ska de
särskilda skälen för dispens och upphävande av strandskyddet vid detaljplanering
enligt 7 kap. 18c § tillämpas särskilt restriktivt
Ökad och mer effektiv tillsyn
För att skapa bättre förutsättningar för mer och effektivare tillsyn bör
Naturvårdsverket fä ökade resurser för tillsynsvägledning och utbildningsinsatser.
Regeringen föreslås avsätta tre miljoner kronor årligen från år 2022 till 2026 till
Naturvårdsverket för vägledning och utbildning i strandskyddstillsyn.

Underlätta byggandet inom landsbygdsområden
Landsbygdsområden ska vara områden som har god tillgång på obebyggd mark,
har liten efterfrågan på mark för bebyggelse/inte har stor efterfrågan på mark för
bebyggelse, och inte är av särskild betydelse för något av strandskyddets syften.
Alla förutsättningar måste vara uppfyllda för att området ska kunna pekas ut som
landsbygdsområde

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

jJ(/;Per-Arne Jaha
Byråinspektör
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