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Svar på remiss gällande betänkandet ”Tillgängliga stränder – 
ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78)

Yttrande
Båstads kommun tillstyrker huvuddragen i betänkandet ”Tillgängliga stränder – ett 
mer differentierat strandskydd”. Med det förordnade om strandskydd som gäller 
för Skåne län idag kommer förslaget inte ha någon reell påverkan på befintligt 
strandskyddat område i vår kommun. Förslaget bedöms underlätta framöver vid 
ändring av detaljplaner. Synpunkter på de olika delarna lämnas nedan.

6.1 Förslaget om att det generella strandskyddet för små vattendrag och sjöar 
tas bort tillstyrks. För vår kommun som har ett utpekat strandskydd i förordnande 
från länsstyrelsen väcker förslaget frågor kring hur befintligt skydd som omfattar 
smalare vattendrag ska hanteras. Frågor kring hur bredd och storlek ska mätas 
hänskjuts till Naturvårdsverket. Det hade varit en fördel om vissa riktlinjer för hur 
och när på året ett vattendrag ska mätas hade angetts i förslaget. De flesta 
vattendrag hos oss som har strandskydd är smalare än 2 meter i sin huvudsakliga 
sträckning och ibland till och med kulverterade. Många av våra vattendrag har stor 
betydelse för strandskyddets syften även om de är smalare än 2 meter. Kommunen 
instämmer i den föreslagna gränsen för små sjöar och vattendrag men ser ett 
behov av att utreda om strandskyddet ska vara kvar för små vattendrag där det 
finns ett förordnande. Risk finns att förslagets intentioner med att undanta små 
vattendrag och sjöar inte får någon praktisk betydelse i de län där det finns ett 
förordnanden om var strandskyddet gäller.

6.2 Båstads kommun tillstyrker förslaget om att strandskydd inte ska gälla för 
vatten som anlagts efter 1975.

6.3 Förslaget om bättre redovisning av strandskyddets omfattning och var det 
gäller kommer inte få någon påverkan för vår kommun. Vi har bra och digitaliserat 
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underlag från vår länsstyrelse. En viss eftersläpning finns i redovisningen av 
tidigare upphävda strandskyddsområden vid ändring av detaljplan.

6.4 När det gäller förslaget om att göra det enklare att ändra gamla förordnan-
den om strandskyddets omfattning bör ett aktivt ställningstagande göras om det 
finns ett behov enligt strandskyddets syfte om att ett förordnande om strand-
skyddet för vattendrag som är smalare än 2 meter och för sjöar som är mindre än 1 
hektar ska ligga kvar (se punkt 6.1 ovan). Det bör också övervägas om att läns-
styrelsen vid sådan mindre vattendrag ska kunna sätta ett lägre skyddsavstånd 
från vattendraget. Kommunen bör också ges initiativrätt till att häva strandskydd 
för sådana mindre vattendrag och sjöar. 

6.5 Att strandskydd inte ska återinträda vid ändring eller ny detaljplan inom 
tidigare planlagt område där strandskyddet tidigare har hävts är bra och bedöms 
underlätta i detaljplaneprocessen och göra planeringsförutsättningarna mer 
förutsägbara.

6.6 Bra att frågan om undantag för de areella näringarna utreds.

6.7 Kommunen delar betänkandets bedömning om att det inte föreligger något 
behov av ändring av bestämmelserna om utvidgning av strandskyddet.

7.1 – 7.5 Landsbygdsområden är inte aktuellt för Båstads kommun.

7.6 Förslaget om att stärka skyddet i vissa områden genom en särskild restrik-
tivitet i bedömningen av de särskilda skälen avstyrks. Förslaget har stor påverkan 
för bedömningarna i vår kommun då vi har en hög exploateringsgrad och stor 
efterfrågan på mark i princip i hela kommunen. Stora delar av kommunens yta 
omfattas av riksintressen för högexploaterad kustzon, naturvård och friluftsliv. Vad 
skärpningen i lagtexten innebär konkret är svårt att bedöma och riskerar öppna för 
mer godtycke vid överprövning av kommunala beslut. Redan idag upplevs från 
kommunens sida ett visst godtycke och juridisk gråzon när länsstyrelsen begär att 
kommunen ska komplettera eller revidera sina för sökanden gynnande beslut med 
olika villkor för att länsstyrelsen inte överpröva kommunens beslut.

7.7 Förslaget om att införa särskilda skäl för att göra det enklare att vidta klimat-
anpassningsåtgärder tillstyrks. Det är bra att det tydliggörs men bör redan i 
dagens lagstiftning kunna hanteras som ett särskilt skäl för att tillgodose ett 
allmänt intresse.

8.1 Den del av förslaget om en ökad och mer effektiv tillsyn som avser utbild-
ningsinsatser är bra och tillstyrks. Den del av förslaget som syftar till en planerad 
och pro-aktiv ”polisiär” tillsyn genom tillsynsvägledning är mer tveksam. Att 

mailto:samhallsbyggnad@bastad.se
http://www.bastad.se/


Båstads kommun

Samhällsbyggnad
269 80 BÅSTAD
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 11 11 11 -1
Org.nummer: 212000-0944
samhallsbyggnad@bastad.se
www.bastad.se     rev 2016.11.24

3 (3)

finansiera en sådan planerad tillsyn genom avgifter är inte lämpligt mer än i de fall 
där någon brutit mot strandskyddsbestämmelserna och ett föreläggande om 
åtgärder är befogat. En planerad tillsyn kommer i stor utsträckning behöva 
finansieras med skattemedel. Staten bör om det ställs ökade krav på en planerad 
tillsyn kompensera kommunen för merkostnaden. Till skillnad från andra 
verksamheter som har tillsyn enligt miljöbalken är åtgärder inom strandskyddat 
område inte en pågående eller någon löpande verksamhet utan är av engångs-
karaktär. 

I vår kommun omfattas en stor del av de strandskyddade områdena av andra 
statliga skydd som landskapsbildsskydd, naturreservat med mera och där 
länsstyrelsen prövar dispenser och har tillsynsansvaret. Oss veterligen bedriver 
länsstyrelsen ingen planerad tillsyn av strandskyddet inom vår kommun. Erfaren-
hetsmässigt från andra tillsynsområden enligt miljöbalken, livsmedelslagen, 
alkohol- och tobakslagstiftning är det därför något provocerande att staten genom 
tillsynsvägledning och revisioner kommer ställa stora krav på hur kommunerna 
ska bedriva sin tillsyn av strandskyddet medan när staten själv har haft ansvaret 
sedan lång tid inte bedriver någon planerad tillsyn. 
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