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§ 98 
Remissvar: Tillgängliga stränder SOU: 2020 78  

Diarienummer: KSF-2021-29 431 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Småkoms yttrande, därutöver antar 

kommunstyrelsens arbetsutskott yttrandet nedanför och översänder det som sitt svar till 

miljödepartementet. 

SmåKoms yttrande 

SmåKom har sammanställt ett remissvar gällande ”Tillgängliga stränder – ett mer 
differentierat strandskydd” (SOU2020:78). Kommunstyrelsen i Svenljunga kommun, 

ställer sig bakom yttrandet och gör följande tillägg.  

Tillägg av motivering till tre av SmåKoms yttranden 

 att LIS-områdena avskaffas och kommuner i stället ges möjlighet att peka ut 

landsbygdsområden utan någon begränsning i yta.  
 SmåKom är kritiska mot föreslagna begränsningar gällande vilka områden som 

bör ingå i ett landsbygdsområde.  

Motivering 

Svenljunga kommun anser att om LIS-områden avskaffas och ersätts med 
landsbygdsområden är det viktigt att kriterierna är mer flexibla för att leva upp till 

kommunens behov av exploatering och samtidigt bibehålla balansen till orörd natur. 
Enligt de föreslagna kriterierna ska landsbygdsområden placeras där man har ett lågt 

exploateringstryck vilket ur ett hållbarhetsperspektiv kan försvåra att uppnå våra globala 

mål. Vår kommun är stor till ytan med relativt få invånare per kvadratkilometer. Det är 
svårt att tolka från utredningen om närområden till våra redan exploaterade områden kan 

få ingå i ett landsbygdsområde. Exploatering nära redan exploaterade områden ser vi 
inte alltid som något negativt i vår kommun eller som ett direkt hot mot strandskyddet 

syfte.  

 SmåKom är kritiska till att det nuvarande utvidgade strandskyddet förblir 

oförändrat.  

Motivering 
Svenljunga kommun kan se en fördel med att det utvidgade strandskyddet tas bort, 

eftersom det är enklare för gemene man att ta till sig en lagstiftning ju mer enhetlig den 

är. Behöver ett område utökat skydd (över 100 meter) ser vi istället möjligheten till att 
andra skydd kan träda ikraft så som reservat och liknande. Områden med skydd bör inte 

ingå i ett landsbygdsområde då skyddet finns av en anledning.  

Synpunkter utöver SmåKoms yttrande 

Miljöbalken är en ramlag och just strandskyddsbestämmelserna ger utrymme för olika 

tolkningar bland länsstyrelser och kommuner. För att minska antalet tolkningar ser vi att 
följande arbete görs i själva förändringen av lagstiftstexten: 



 De särskilda skälen för dispens förtydligas. Det ska vara enklare för gemene man 

och handläggare på kommuner att tolka ifall det är möjligt att ge eller få dispens. 
Exempelvis bör avskiljande väg och allmänt intresse definieras på ett tydligare 

sätt. Dom särskilda skälen bör bli både fler och tydligare. 

För att ytterligare minska och begränsa tolkningsutrymmet krävs följande:  

 En nationell vägledning krävs för att minska risken att kommuner och 

länsstyrelser tolkar lagstiftningen olika. Vissa geografiska skillnader bör alltid 
finnas för att uppnå ett differentierat strandskydd.  

Övriga synpunkter 

 Näringar som på ett tydligt sätt gynnar det rörliga friluftslivet ska inte begränsas 

av strandskyddet om strandskyddets båda syften efterlevs, vi ser i så fall att det 

styrs av de särskilda skälen. Exempelvis kan campingar, vandringsleder och 
tillhörande rastplatser, övernattningsstugor för fisketurismen öka tillgängligheten 

för det rörliga friluftslivet och ge en ökad ekonomi för landsbygden.  

Sammanfattning 

Svenljunga kommun har blivit inbjudna att besvara Utredningen om Tillgängliga stränder 

– ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78). Syftet med utredningen är att 
föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet i 

miljöbalken görs om i grunden. Målsättningen är att det ska bli enklare att bygga 

strandnära i landsbygdsområden samtidigt som strandskyddets syfte, dvs värna om 
miljön och den allmänrättsliga tillgången, inte ändras.  

Förslaget är att det generella strandskyddet tas bort för de minsta sjöarna som har en 

vattenyta som uppgår till 1 ha eller mindre och för vattendrag som är 2 meter breda eller 
smalare. Länsstyrelsen ska dock kunna införa strandskydd för det vatten som har särskild 

betydelse för något av strandskyddets båda syften.  

Ett differentierat strandskydd fås enligt förslaget att man som kommun tar fram 
landsbygdsområden där strandskyddet antingen upphävs av länsstyrelsen (efter godkänd 

ansökan från kommunen) alternativt pekas ut i översiktsplanen och det ska då vara 

enklare att få dispens. Inom sådana områden ska särskilda skäl tillämpas. Utredningen 
inkluderar kriterier som ska uppfyllas vid framtagning av landsbygdsområden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2021-04-16 
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78), Dnr KSF-2021-

29 

Föredragande 

Ärendet föredrogs av Therese Silow, 1:e miljöhandläggare. 

Beslutet expedieras till 

Miljödepartementet, m.remissvar@regeringskansliet.se 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 

 

Kopia skickas till  
Regeringskansliet, m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se 

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se


Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Johansson (C): Yrkar bifall till Småkoms yttrandet i sin helhet. Redaktionell ändring 

under motivering, istället för ”men tror att” till eftersom. Angående ’’ För att ytterligare 
minska och begränsa tolkningsutrymmet krävs följande’’ ta bort punkt två och tre.   

Johan Björkman (M) Yrkar bifall till Eva Johanssons (C) förslag. 

Stefan Carlsson (S): Yrkar bifall till Eva Johanssons (C) förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Stefan Carlsson (S) ställer proposition på Eva Johanssons (C) förslag till 
beslut, och finner att arbetsutskottet bifaller det.  

 


