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Remiss från Miljödepartementet gällande SOU 
2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer 
differentierat strandskydd

Ljusdals kommun kan börja med att konstatera att man anser att det i direktiven till 
utredningen påtalas att strandskyddet ska ses över i grunden. Enligt detta 
betänkande kan Ljusdals kommun inte annat än att konstatera att det mer handlar 
om justeringar i befintlig lagstiftning än att den görs om från grunden. 

Kommunen tillstyrker att det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag 
tas bort, men vill påtala vikten av tydlighet i beräkningsgrunderna, dessa borde 
kanske finnas i lagstiftning och inte i föreskrifter. 

Ljusdals kommun tillstyrker i princip förslaget om landsbygdsområden. Det måste 
vara kommunen som gör bedömningen av de lokala förutsättningarna för vad som 
avgör om det är ett landsbygdsområde. Kommunen anser också att ett annat 
begrepp än landsbygdsområden kan vara lämpligt för att undvika 
begreppsförvirringar. 

Ljusdals kommun anser det fullständigt orimligt att länsstyrelsen ska ha en 
handläggningstid på upp till ett år i ett ärende där kommunen redan innan utrett och 
bedömt området som lämpligt. Denna tid borde avsevärt kortas ner till exempel för 
att överensstämma med kravet i Plan- och bygglagen på 10 veckors 
handläggningstid på väldigt komplexa ärenden. 

Skrivelsen i betänkande angående att de särskilda skälen för dispens och 
upphävande av strandskyddet vid detaljplanering ska tillämpas särskilt restriktivt i 
vissa områden bör förändras. Detta då gällande skrivelser i regelverket innehåller en 
mer balanserad ordalydelse för detta syfte. Förslaget skulle innebära en omotiverad 
skärpning i områden som saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Ljusdals kommun vill också tillägga att utredningen ej tagit i beaktande andra typer 
av skydd som också finns tillgängliga. Som betänkandet är utformat ser det ut som 
att strandskyddsbestämmelserna är de enda skyddsbestämmelserna som finns för att 
undvika en överexploatering av vattennära områden. Man kan mer exakt skydda 
områden som är viktiga med till exempel naturreservat. 
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