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REMISSVAR PÅ TILLGÄNGLIGA STRÄNDER – ETT MER DIFFERENTIERAT STRANDSKYDD - SOU 2020:73 

Region Västmanland tackar för möjligheten att lämna synpunkter på SOU 

2020:78, Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd 

REGION VÄSTMANLANDS SYNPUNKTER 

 

Regeringen tillsatte denna utredning som skall se över strandskyddslagstiftningen, 

den skall föreslå författningsändringar och andra åtgärder som innebär att 

strandskyddet görs om i grunden genom ökad differentiering som tar hänsyn till att 

tillgången till sjöar och stränder, befolkningstätheten och exploateringstrycket 

varierar i landet. Det skall bli betydligt enklare att bygga strandnära i 

landsbygdsområden. Förslagen skall också syfta till att dels förbättra 

förutsättningarna för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, 

besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck, dels 

bibehålla eller om behov finns förstärka strandskyddet för att värna obrutna 

strandlinjer, den allmänrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade 

områden. Det lokala inflytandet skall öka. 

I den antagna Regionala Utvecklings Strategin för Västmanland framhåller vi att ”För 

att Västmanland ska utvecklas är det viktigt att länet upplevs som attraktivt så att 

människor vill bo och verka i länet och leva sina liv här, etablera företag eller komma 

på besök. Ett av de prioriterade målen RUS är – Balans på bostadsmarknaden i alla 

kommuner. Och detta beskrivs bland annat som att mindre tätorter behöver 

utvecklas och växa genom att bland annat erbjuda moderna arbetsplatser och bra 

och attraktiva boendemiljöer, även i strand- och sjönära lägen.  

Utredningen föreslår 4 viktiga reformer: 

- Borttagandet av allt strandskydd runt sjöar på upp till 1 hektar och 

vattendrag på upp till 2 meters bredd: Detta innebär minskat krångel i stora 

delar av landet. 

- Borttagande av allt strandskydd runt anlagda vatten, såsom våtmarker och 

dammar, som tillkommit efter 1975. Oerhört viktigt då det i delar av landet 

inträder strandskydd när man anlägger exempelvis en våtmark för att minska 

näringsläckaget eller för att gynna den biologiska mångfalden. Detta 

omfattar även dammar för bevattning. 
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- Kommunerna ges möjlighet att peka ut så kallade Landsbygdsområden i 

kommunens översiktsplan för att i dessa tillämpa tre nya, och generösa, skäl 

för dispens. Här kommer möjlighet till utveckling bli mycket stor. Ingen 

begränsning av hur stora eller hur många dessa Landsbygdsområden är. 

- I och med att det generella strandskyddet avskaffas och strandskyddet 

kommunaliseras kan kommunen anmäla till Länsstyrelsen att strandskyddet 

helt tas bort i områden där kommunen bedömer att det är lågt 

exploateringstryck och god tillgång på strand. 

Fyra mycket goda huvudförslag men vi vill lägga in en tydlig reservation angående 

nr 3 om Landsbygdsområden att detta måste också gälla (om övriga kriterier 

uppfylls) områden där länsstyrelsen beslutat om utökat strandskydd. 

 

Sammanfattningsvis ger utredningen i stort goda förslag på hur en ny 

strandskyddaslagstiftning skall utformas och som kan bidra till att hela landet och 

vår region kan utvecklas. 

 

Med vänlig hälsning 
 
Region Västmanland 
 

 
Denise Nordström (S)   Anders Åhlund 
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör 
   


