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Halmstads kommuns yttrande över strandskyddsutredningens 
slutbetänkande ” Tillgängliga stränder - ett mer differentierat 
strandskydd” (SOU 2020:78)
Regeringen har gett chefen för Miljödepartementet att ge särskild utredare i uppdrag att se 
över strandskyddet. Regeringen beslutade samtidigt om kommittédirektiv för utredningen. 
Utredaren överlämnar härmed betänkandet "Tillgängliga stränder - ett mer differentierat 
strandskydd, SOU 2020:78”.

Strandskyddet i Sverige föreslås göras om i grunden genom s.k. differentiering som 
innebär hänsyn på tillgången till sjöar, stränder, befolkningstäthet och exploateringstryck. 
Utredningen föreslår att kommunerna pekar ut s.k. landsbygdsområden i 
översiktsplanerna som ska godkännas av länsstyrelsen. I dessa landsbygdsområden 
kommer det för strandnära exploatering inte behöva sökas dispens alternativt kommer 
förenklade dispensansökningarna behövas. Det föreslås också att mindre vattendrag, 
sjöar mindre än ett hektar samt bäckar smalare än 2meter inte heller ska omfattas av 
strandskydd. Detta är några av utredningens viktigaste förslag och de som i praktiken 
kommer göra mest skillnad. Halmstads kommun ser mycket positivt på förslagen då dessa 
kommer stärka förutsättningarna till att leva, bo och arbeta i hela kommunen och utveckla 
lokala näringsverksamheter.

Betänkandes slutsats kan bidra till mer spridd bebyggelse i Halmstads kommun där 
exploateringstrycket är högt. I Halmstads kommun översiktsplan, Framtidsplan 2050 
eftersträvas förtätning samt utvidgning av befintliga tätorter även i landsbygden.

Nuvarande strandskyddsregler innebär en kraftig begränsning i att bland annat kunna 
bygga nya bostäder och komplementbyggnader samt utveckla näringsverksamheter som 
bidrar till den lokala tillväxten och sysselsättningen. Att strandskyddet görs om så att det 
blir enklare att bygga strandnära i områden ser Halmstads kommun som positivt.

Landsbygden bör betraktas som en stor tillgång för att ta tillvara på framtida möjligheter till 
hållbar tillväxt och för att möta de utmaningar som följer av klimatförändringarna. Ett 
reformerat strandskydd är ett viktigt steg i det arbetet.

Vidare pekar kommunen ut fem punkter för strandnära turismutveckling i Framtidsplan 
2050. Halmstads kommun har totalt 45 kilometer badvänlig kust. För att på bästa sätt
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tillvarata denna tillgång så ligger det i kommunens och det allmännas intresse att 
möjliggöra turismutveckling på några strandnära platser. Bestämmelser om strandskydd 
bör utformas för att möjliggöra sådan utveckling.

Halmstads kommun står bakom den grundläggande tanken med ett strandskydd för att 
värna och skydda naturområden av särskild betydelse för växt- och djurlivet samt den 
allemansrättsliga tillgången till stränder. Det är dock viktigt med tydlighet om att det är den 
lokala nivån som beslutar var behov av strandskydd finns. Syftet med strandskyddet är att 
skydda områden där det finns ett värde i att begränsa exploateringen med hänsyn till 
lokala naturvärden, den allemansrättsliga tillgängligheten och obrutna strandlinjer, här är 
den lokala kännedomen mycket viktig i bedömningen.

Halmstads kommun ser positivt på översynen av små sjöar och vattendrag där 
strandskyddet kan minskas eller tas bort.

För Halmstads kommun

as Bergman, kommunstyrelsens ordförande

Mattias Rossköld, kommundirektör
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