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Yttrande över remiss - Tillgängliga stränder – ett mer 
differentierat strandskydd (SOU 2020:78) 

Region Sörmland har erbjudits möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. 
Yttrandet fastställs i regionstyrelsen den 4 maj 2021 och detta är således 
Region Sörmlands yttrande under förutsättning att regionstyrelsen beslutar 
så den 4 maj 2021.

Region Sörmland innehar det regionala utvecklingsansvaret för 
Södermanlands län. Utvecklingsarbetet utgår från Region Sörmlands 
regionala utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin och Strukturbild 
Sörmland. Svaret på remissen Tillgängliga stränder – Ett mer differentierat 
strandskydd (SOU 2020:78) utgår från dessa, med fokus på regional 
utveckling, näringslivets- och landsbygdernas utveckling. 

Ställningstagande
Region Sörmland anser att strandskyddssystemet behöver bli mer 
transparent, överskådligt och ändamålsenligt. Det behöver sättas in i ett 
sammanhang med övrig bedömning av mark- och vattenanvändning och 
annan lagstiftning, för att få en bättre balans mellan utveckling och 
bevarande utifrån lokala och regionala förutsättningar. Överlag anser 
regionen att flertalet av utredningens förslag går åt det hållet. Samtidigt tas 
inte det större greppet kring strandskyddet vilket leder till att dess 
intentioner och tillämpning inte utvecklas och tydliggörs tillräckligt. 
Processerna som kan leda till alltför olika tolkningar och tillämpningar samt 
långa handläggningstider, hanteras inte tillräckligt i förslagen. Risk finns att 
det fortfarande kommer att vara, för kommuner, företag och enskilda, 
otydligt kring hur systemet kommer att tillämpas vilket inte bidrar till ökad 
legitimitet och transparens. 

Utredningens förslag om att det generella strandskyddet vid små sjöar och 
vattendrag, samt anlagda vatten, tas bort anser regionen är positivt. Region 
Sörmland anser att digitalisering av underlag över var strandskyddet gäller 
eller inte, bör göras skyndsamt. 

Region Sörmland anser att förslagen om landsbygdsområden, med två 
alternativa tillvägagångssätt i stort är positiva. Det är fördelaktigt om 
bedömningen kring områden vid strandnära lägen, för att underlätta 
byggande, sätts i ett sammanhang med övrig mark- och vattenanvändning i 
den översiktliga planeringen. Detta är viktigt för att skapa en långsiktig 
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strategisk, och kontinuerlig, planering och utveckling men även för 
legitimitet och demokratisk insyn. 

Region Sörmland ser det som ett mer ändamålsenligt strategiskt verktyg, 
jämfört med LIS (landsbygdsutveckling i strandnära läge), för att utveckla 
verksamheter, inte minst kopplat till besöksnäring, och bebyggelse inom 
regionens landsbygder för utvecklad attraktionskraft och för bibehållen 
service. Det är dock otydligt hur tillämpbart detta är i Sörmland utifrån 
definitionerna och länsstyrelsens tolkning och tillämpning, inte minst då 
många områden i regionen omfattas av utvidgat strandskydd. Detta skulle 
behöva klargöras i det slutliga förslaget.   
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