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Miljödepartementet

Svar från Gällivare kommun på remiss SOU 2020:78 Tillgängliga 
stränder – ett mer differentierat strandskydd, M2020/02032 

Sammanfattning 
Gällivare kommun har fått möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade 
remiss.

Gällivare kommun har många fina landsbygdsområden i strandnära 
lägen som i dagsläget är lågexploaterade. 

Gällivare kommun ser ett stort behov av en förbättrad tillsyn och 
vägledning med goda utbildningsinsatser. I dagsläget saknas kunskaper 
och resurser för att strandskyddet ska kunna hanteras likvärdigt.

Ärendebeskrivning
Följande förslag föreslås bland annat:

-Det ska bli enklare att bygga i strandnära landsbygdsområden
-En ökad differentiering av strandskyddet som tar hänsyn till variationer 
i landet vad avser tillgången till sjöar och vattendrag och exploatering i 
olika områden.
-Bibehålla eller förstärka strandskyddet i högt exploaterade områden 
där man tar hänsyn till allemansrättsliga tillgängligheten och miljön.
-Att helt ta bort strandskyddet vid sjöar och vattendrag. (Gäller vid 
sjöar med en vattenyta som uppgår till en hektar eller vattendrag som 
är 2 meter eller smalare).   
-Ett uppdrag till Länsstyrelsen gällande en kartläggning av var 
strandskydd bör gälla. 
-Område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) ändras till 
landsbygdsområden med ett förtydligande gällande vilka kriterier som 
ska vara uppfyllda för att ett område ska anses vara 
landsbygdsområden. 

Gällivare kommuns yttrande 
Gällivare kommun ser positivt till förslaget att de ska bli enklare att 
bygga strandnära i landsbygdsområden. En förbättrad förutsättning för 
bostäder ute i landsbygden bidrar till en positiv utveckling för 
landsbygden.  
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Kommunen delar även förslagets uppfattning om att en differentiering 
av strandskyddet som tar hänsyn till det variationer som finns i landet 
och kommuner. 

Kommunen delar vidare uppfattningen om förslaget att bibehålla eller 
förstärka strandskyddet där behovet att värna om obrutna strandlinjer 
och den allemansrättsliga tillgängligheten vid exploaterade områden. 

Vidare ser kommunen ett stort behov av ett arbete för att kartlägga och 
fastställa var strandskyddet ska gälla i respektive län. För att bibehålla 
ett rättssäkert arbete kring strandskyddet. Kommunen ser fördelar med 
att regelverket blir tydligt och likvärdigt.

Förslaget om att generellt ta bort strandskyddet vid mindre vattendrag 
och sjöar anser kommunen kan vara en fördel då kommunen har väldigt 
många små sjöar och vattendrag men anser även att det ska finnas en 
möjlighet att införa skydd vid vissa som har särskild betydelse. Beslut 
som kan tas från fall till fall utifrån förutsättningarna för området.

För Gällivare kommun

Birgitta Larsson 
Kommunstyrelsens ordförande 


