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Yttrande över Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd SOU 2020:78  
 

 

Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över remiss 

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78. 

 

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå att strandskyddet förändras i 

grunden. Även om Region Östergötland kan se att utredningen innehåller 

förslag som är positiva för ett mer differentierat strandskydd, så görs 

sammantagna bedömningen att den inte uppfyller de tydliga direktiven om 

behovet av att förändra systemet i grunden.  

 

Region Östergötland är angelägen om att hela vårt län ges möjligheter till 

utveckling. I Östergötland finns såväl skärgård, vätterkust och flera sjöar. 

Regionen menar att systemet med strandskydd i högre grad ska främja 

utveckling där den är lämplig, utifrån en helhetsbedömning kring lämplig 

markanvändning, inte där det går att få till undantag i 

strandskyddsbestämmelserna. Allmänhetens tillgång till strand och vatten 

med hög kvalité är en viktig utvecklingsfråga för Östergötland. Tillgången 

säkras bl.a. genom strandskyddslagstiftningens centrala skrivelser om fri 

passage. Regionen vill att ett system för strandskydd innehåller goda 

förutsättningar för länets kommuner att göra kloka bedömningar utifrån 

uppdragen i plan- och bygglagen, snarare än att förhålla sig till en 

restriktionsplanering, som all förbudslagstiftning som exempelvis 

strandskyddet innebär. Region Östergötland menar att länets kommuner, 

delvis i samverkan, klarar av att göra dessa bedömningar och vill att 

strandskyddet ses över på det sätt som det beskrivs i direktiven till 

utredningen.  

 

Region Östergötland menar att med ett i grunden förändrat system för 

strandskyddet ökar möjligheterna att göra hållbara avvägningar och 

ställningstaganden kring etableringar i anslutning till vattenmiljöer. Såväl för 

att främja bostadsbyggande som att bevara förutsättningarna för biologisk 

mångfald (växt- och djurliv) och behov av klimatanpassningsåtgärder. Olika 

strandmiljöer i länet utgör en viktig del av den östgötska attraktiviteten för 

både boende och näringslivsutveckling. Regionen vill att dessa miljöer i 

högre grad än idag ska kunna tillgängliggöras på ett sätt som säkerställer att 
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fler östgötar ges möjlighet till rekreation, boende och företagande. Av denna 

anledning menar Region Östergötland att förslaget inte i tillräcklig hög grad 

differentierats och anpassats till förutsättningarna på olika platser i vårt län. 

Föreslagna förtydliganden och ställningstaganden kring strandskyddet för 

mindre sjöar och vattendrag är enligt Region Östergötland positiva. Därmed 

tas ett generellt omotiverat strandskydd bort och arbetsbördan för enskilda 

och kommuner bedöms minska. Samtidigt åtgärdas inte de många hinder som 

strandskyddslagstiftningen innebär för utveckling i den östgötska kust- och 

skärgården, t.ex. gäller det den föreslagna hanteringen av landsbygdsområden 

vilken i förhållande till det utökade strandskydd som råder i Östergötland 

omöjliggör användningen av de lättnader som föreslås för 

landsbygdsområden. 

 

Region Östergötland ställer sig därför bakom de generella synpunkterna i 

SKR:s yttrande. Regionen har fört samtal med kommunerna i länet i samband 

med hanteringen av remissvaret. Respektive svar från kommunerna innehåller 

mer detaljerade synpunkter för huruvida förslagen är genomförbara. Region 

Östergötland stödjer kommunernas synpunkter kring de delar av förslagen 

som uppfattats som otydliga på detaljnivå. Det är viktigt att de föreslagna 

förändringarna leder till ökad tydlighet för både kommuner och invånare.  
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