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differentierat strandskydd 

 

Region Halland lämnar härmed sitt yttrande kring SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett 
mer differentierat strandskydd.  
 
Inledning 
 
Uppdraget och därmed utgångspunkten för det förslag som utredningen har haft som uppgift 
att ta fram är behovet av att öka acceptansen för strandskyddet, förbättra likabehandlingen 
när det gäller tillämpning av strandskyddet över landet och stärka utvecklingsförutsättningarna 
i kommuner med en långsiktig svag social och ekonomisk utveckling. Dessa mål ska 
uttryckligen nås genom att strandskyddet görs om i grunden och med huvudinriktningen att 
mjuka upp dess tillämpning i förhållande till hur läget är i dag.   
 
Synpunkter  
 

Region Halland ställer sig positiva till utredningens övergripande utgångspunkter och 
betänkandets ambitioner, men ser att förslaget är i behov av både förändringar och 
förtydliganden. Med följande förändringar i förslaget kan utredningens syfte uppnås på ett 
bättre sätt.   
 

Det är positivt att utredningen föreslår förenklingar i lagstiftningen, 
exempelvis att generellt strandskydd inte gäller vid mindre vattendrag samt sjöar. Utredningen 
föreslår vidare att kommunerna ska kunna inrätta så kallade landsbygdsområden där 
strandskyddet ska kunna upphävas eller där det är enklare att få dispens. Här vill vi 
understryka att utredningens ambition om att dessa landsbygdsområden kan omfatta relativt 
stora geografiska delar av en kommun infrias. Det är också av stor vikt att tydliggöra vad 
landsbygdsområdena innebär, bland annat vad gäller strandskyddsdispens, och att begreppet 
landsbygdsområden inte förväxlas med samma begrepp i andra sammanhang. Erfarenheterna 
av LIS-lagstiftningen är att endast mindre områden pekats ut vilket också minskat 
möjligheterna till utveckling av bebyggelse.  
 

Tillämpningen av strandskyddet varierar idag på ett sätt mellan 
kommuner/platser/områden som är svår att både förstå och överblicka. Region Halland menar 
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att i syfte att  öka möjligheten för regional utveckling behöver ett nytt strandskydd tillämpas 
på samma sätt där förutsättningarna är lika. Det förslag som utredningen tagit fram lämnar 
öppet för fortsatt skilda och mycket restriktiva tolkningar av reviderade lagar vilket kan komma 
att påverka utvecklingen. Region Halland anser att det är av stor vikt att förändringarna som 
utredningen föreslår ska göra det lätt att hantera och administrera strandskyddsärenden för 
att bidra till tydlighet i dessa frågor. 
 

Vid inrättandet av nya landsbygdsområden är det vidare angeläget att dessa bedöms på ett 
likartat och transparent sätt utifrån den nya lagstiftningen, oavsett tidigare tillämpning av 
strandskyddet i dessa områden. Utredningens förslag förhindrar i praktiken utpekanden av 
landsbygdsområden där strandskyddet idag är utökat.   
 

Möjligheten att genom ett mer precist och platsanpassat strandskydd underlätta 
för bostadsbyggande eller utveckling av verksamheter i strandnära läge välkomnas av Region 
Halland. Att utveckla bostäder och verksamheter i sjö- och havsnära lägen innebär att 
attraktiva boende- och livsmiljöer kan erbjudas. En utveckling av bostäder och verksamheter 
behöver också ske i samklang med allmänhetens möjligheter att ta del av natur- och 
fritidsliv. En inte obetydlig del av turism- och besöksnäring baseras i upplevelser och 

vistelse nära kopplade till hav, skog och sjöar.    
 
Vi vill också påpeka att den beskrivning av olika förhållanden i storstadslän och glesbygdslän, 
som utredningen återkommer till, inte är särskilt relevant när det gäller en fråga om att bidra 
till att stärka attraktiviteten i kommuner eller områden med långsiktigt svagare 
samhällsutveckling. Region Halland är ett tydligt exempel på detta med välmående och 
snabbväxande kommuner både befolkningsmässigt och ekonomiskt.  Samtidigt måste alla 
delar av Halland ges goda förutsättningar att utvecklas, och där fyller betänkandets ambitioner 
en viktig roll. Genom detta vill Region Halland betona vikten av att skapa förutsättningar för att 
öka attraktiviteten i hela Halland. Tiden är dessutom rätt nu när digitaliseringen på allvar visat 

sig ge möjligheter för många att arbeta mer av arbetstiden på distans.   

 
Utifrån utredningens förslag är det oklart om de föreslagna förändringarna förändrar 
förutsättningar till att utveckla attraktiva boendemiljöer i sjönära läge. Förändringar i förslaget 
vad gäller upphävande av strandskydd för sjöar under 1 ha kommer ha en liten effekt på 
Halland som har 8 av totalt 532 sjöar under 1 ha. Att skapa förutsättningar för attraktiva 
boendemiljöer i framtiden är av vikt för att Halland fortsatt ska kunna erbjuda attraktiva 
boendemiljöer i hela Halland, men inte minst i det halländska inlandet. 
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