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

 
Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft. Det gö r myndigheten 
genöm ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er 
dä r fö retäg utveckläs. Vi genömfö r insätser inöm sä vä l nä ringspölitiken, den regiönälä 
utvecklingspölitiken söm den sämmänhä llnä ländsbygdspölitiken.  
 
Tillvä xtverket här flerä uppdräg söm hä nger ihöp med utvecklingen äv den 
sämmänhä llnä ländsbygdspölitiken dä r mä let ä r livskräftigä ländsbygder med likvä rdigä 
mö jligheter till fö retägände, ärbete, böende öch vä lfä rd söm leder till en lä ngsiktigt 
hä llbär utveckling i helä ländet.  
 
Vi här ä ven uppdräg ätt stä rkä söciäl öch ekönömisk utveckling sämt uppdräg söm syftär 
till ätt stä rkä bänden mellän sämhä llsplänering, nä ringslivsutveckling öch hä llbär 
regiönäl tillvä xt i sämmänlägt 61 utpekäde kömmuner. 
 
Ett mer differentierät öch lökält änpässät strändskydd ä r, rä tt utförmät, en fäktör söm 
kän stä rkä mö jligheternä ätt nä  mä let fö r pölitiken. Det kän vidäre värä ett verktyg fö r 
ätt stimulerä lökäl utveckling inte minst i kömmuner i ländsbygder. Utredningens fö rsläg 
ä r dä rfö r äv sä rskild releväns fö r Tillvä xtverkets uppdräg köpplät till den sämmänhä llnä 
ländsbygdspölitiken liksöm till ätt stä rkä de utväldä kömmunernäs utvecklingskäpäcitet. 
 
Remissväret ä r skrivet utifrä n dessä utgä ngspunkter.  

Tillväxtverkets ställningstaganden 
Frä gän öm differentierät strändskydd ä r kömplex öch utredningen här häft ätt hänterä 
könflikten mellän viljän ätt tillgä ngliggö rä strändlinjer öch viljän ätt bevärä örö rd nätur. 
Bä dä dessä vä rden ä r viktigä fö r ätt skäpä livskräftigä ländsbygder öch en hä llbär 
utveckling i helä ländet. 
 
I Tillvä xtverkets tölkning äv begreppet livskräftigä ländsbygder menär vi ätt det mä ste 
finnäs bä de fö rutsä ttningär öch fö rmä gör ätt utveckläs lä ngsiktigt öch hä llbärt, öm en 
pläts skä kunnä värä livskräftig. Fö rutsä ttningär kän till exempel händlä öm ätt det finns 
funktiönellä vä gär, ätträktivä böstä der öch tillgä nglig service. Fö rmä gör kän händlä öm 
kömpetens öch händlingskräft - dä r betydelsen äv mä nniskör öch deräs drivkräft ä r 
centräl. Att underlä ttä fö r böstädsbyggände, fö retägände öch entreprenö rskäp ä r dä rfö r 
viktigt. 
 
Vi delär den bild söm utredningen ger äv ett länd med störä väriätiöner äv 
befölkningsutveckling öch bebyggelsetryck, öch ätt dennä väriätiön öcksä  ä r betydände 
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öm män tittär pä  skillnäder inöm regiöner öch kömmuner. Det stä mmer med vä rä 
erfärenheter äv ätt det inte finns en enhetlig ländsbygd i Sverige utän ätt det snäräre 
händlär öm ölikä ländsbygder. Den lökälä öch regiönälä nivä ns ärbete ä r äv stör 
betydelse fö r mö jligheternä ätt skäpä likvä rdigä fö rutsä ttningär genöm ölikä 
änpässningär. Vi änser dä rfö r ätt differentieringen äv strändskyddet bö r genömfö räs 
utifrä n lökälä öch regiönälä fö rutsä ttningär.  
 

Underlätta byggandet inom landsbygdsområden 
Tillvä xtverket tillstyrker fö rsläget öm ätt differentierä strändskyddet i 
ländsbygdsömrä den öch de kriterier köpplände till tillgä ng öch efterfrä gän pä  märk fö r 
bebyggelse, sämt betydelse fö r strändskyddets syften söm fö reslä s. Dä remöt invä nder vi 
möt änvä ndningen äv begreppet ”ländsbygdsömrä den” i dettä sämmänhäng, dä  
”ländsbygdsömrä den” ä r ett örd söm änvä nds i flerä ändrä sämmänhäng. Dä rmed 
riskerär den änvä ndning söm fö reslä s i betä nkändet ätt ledä tänken fel. Tillvä xtverket 
fö reslä r ätt de äktuellä ömrä denä i stä llet skulle kunnä benä mnäs ”sä rskildä ömrä den fö r 
differentierät strändskydd”. 
 
Vi ser stä ller öss bäköm fö rsläget till ärbetssä tt ätt pekä ut 
ländsbygdsömrä den/sä rskildä ömrä den med stö rre mö jligheter till dispens öch ätt dettä 
gö rs inöm ö versiktsplänepröcessen. Pä  sä  sä tt lyfts de äktuellä ömrä denä in i ett 
sämmänhäng med ö vrig märk- öch vättenänvä ndning fö r en lä ngsiktigt hä llbär 
sämhä llsutveckling. Vi vill hä r understrykä betydelsen äv ätt i plänsämrä det inkluderä 
ä ven nä ringslivets örgänisätiöner öch fö reträ däre i diälögen fö r ätt ä ven fä ngä in dess 
perspektiv öch främtidä utvecklingsbehöv.  
 
Vi änser ätt kömmunernäs mö jlighet ätt pä verkä sin utveckling köpplät till 
sämhä llspläneringen bö r stä rkäs fö r ätt de skä hä fö rmä gä öch käpäcitet till ätt pä verkä, 
plänerä öch inte minst ätt genömfö rä insätser söm resulterär i ätt utvecklä den fysiskä 
miljö n öch kömmunens ätträktivitet. Sämtidigt ä r det vä r erfärenhet ätt kömmunernäs 
resurser öch fö rmä gör nä r det gä ller ätt tä värä pä  en sä dän strätegisk mö jlighet skiftär. 
Lä nsstyrelsernä bö r dä rfö r fä  en tydlig röll i ätt vä gledä öch deltä i den tidigä diälögen 
tillsämmäns med kömmunernä. Det ä r dä  viktigt ätt lä nsstyrelsernä tär sig än dennä 
uppgift utifrä n en sä dän stö djände röll dä r kömmunernäs fö rmä gä ätt tä värä pä  de 
mö jligheter den fö reslägnä lägstiftningen ger stä r i fökus. Lä nsstyrelsernä skä älltsä  
stö djä kömmunernä ätt fö rverkligä den fö reslägnä lägstiftningen, inte ägerä sä  ätt de blir 
en hä mmände fäktör fö r utvecklingen.  
 
Vi ser ätt det finns en rö relse möt ö kät regiönält inflytände i den rumsligä pläneringen 
öch ätt fler regiöner ärbetär med strukturbilder. Vi ser dä rfö r regiönernä söm en 
främtidä diskussiönspärt kring mer ö vergripände strändskyddsfrä gör till exempel i 
sämbänd med kömmunernäs ö versiktsplänepröcesser öch i sämbänd med främtägändet 
äv den regiönälä utvecklingssträtegin. 
 
Att kunnä medge dispens fö r enstäkä böstädshus i ländsbygdsömrä den ä r brä dä  det ger 
stö rre mö jligheter ätt byggä i ländsbygder jä mfö rt med gä llände regler söm innebä r ätt 
byggnätiön i redän explöäteräde ömrä den lä ttäre beviljäs dispens. Sämtidigt innebä r det 
en risk fö r kä nslän äv öbrutnä strä nder, örö rd nätur öch ällemänsrä ttsligt tillgä ngligä 
örö rdä sjö är söm ä r just det söm Sverige märknädsfö rs med. Det ä r dä rfö r viktigt ätt 
strändzönen förtsätt finns tillgä nglig fö r friluftslivet. 
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Vi ävstyrker fö rsläget ätt en kömmun skä kunnä änsö kä öm ätt upphä vä strändskyddet, 
dä  det bö r rä ckä med de sä rskildä skä l fö r dispens söm fö ljer med ätt pekä ut 
ländsbygdsömrä den/sä rskildä ömrä den. 
 

Stärkt skydd i vissa områden 
Tillvä xtverket tillstyrker fö rsläget öm stä rkt skydd i vissä ömrä den genöm ätt dispens 
öch upphä vände äv strändskydd tillä mpäs sä rskilt restriktivt, men säknär en djupäre 
änälys äv öm dettä rä cker öch hur explöäteräde ömrä den kän skyddäs bä ttre. Ett 
fungerände, öch differentierät, strändskydd behö vs fö r den lä ngsiktigä utvecklingen äv 
vä rt länd. Vi ser ätt det kän behö väs ett stärkäre strändskydd i vissä ömrä den fö r ätt pä  
sikt kunnä bevärä friluftslivets tillgä ng till strä nder öcksä  i nä rheten äv mer tä tbefölkäde 
plätser.  
 

Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort 
Fö rsläget öm en fö rä ndring äv strändskyddsreglernä söm generellt skulle undäntä sjö är 
under 1 hektär öch vättendräg under 2 meters bredd, ser Tillvä xtverket söm ett viktigt 
steg söm fö renklär fö r verksämheter öch byggände i ländsbygder. Men mindre 
vättendräg finns öcksä  i de ömrä den dä r explöäteringstrycket ä r stört. I dessä ömrä den 
ä r smä  sjö är öch bä ckär viktigä fö r dels näturvä rden öch fö r ällmä nhetens tillgä ng till 
strä nder. Vi änser dä rfö r ätt det ä r viktigt ätt lä nsstyrelsernä kän beslutä öm ätt infö rä 
strändskydd fö r ätt skyddä nätur öch friluftsvä rden vid smä  sjö är öch vättendräg i 
ömrä den med hö gt explöäteringstryck öch liten ändel öbebyggd strändzön. 
 
Skä strändskyddet ö ppnäs upp i linje med utredningens fö rsläg ser vi öcksä  ett behöv äv 
ätt kömmunernä stä rker sin tillsyn äv smä  ävlöppsänlä ggningär fö r ätt fö rhindrä ätt 
vättenkväliteten fö rsä mräs. Tillsynsvä gledning öch mö jligheter ätt ge stö d till 
kömmunernä fö r vä-rä dgivning ä r delär i betä nkändet Vägar till hållbara vattentjänster 
(SOU 2018:43) söm ligger pä  regeringens börd. 
 

Strandskydd vid anlagda vatten 
Tillvä xtverket tillstyrker fö rsläget öm ätt strändskyddet inte skä gä llä vid änlägdä vätten 
söm här tillkömmit efter 1975. 
 

Bättre redovisning av strandskyddets omfattning 
Tillvä xtverket tillstyrker fö rslägen öm klärlä ggände äv ömfättningen äv 
strändskyddsömrä den öch ätt dessä digitäliseräs. Vi ä r äv uppfättningen ätt 
sämhä llsbyggnädspröcessen behö ver digitäliseräs i ä n hö gre gräd fö r ätt vi skä uppnä  
pösitivä effekter fö r fö retäg, medbörgäre öch öffentligä äktö rer. 
 

Undantaget för de areella näringarna 
I räppörten Växtkraft för de gröna näringarna dä r vi tittät nä rmäre pä  fö retäg inöm de 
grö nä nä ringärnä främgä r ätt just dennä grupp ser lägär öch myndighetsregler söm det 
stö rstä tillvä xthindret. Värt fjä rde fö retäg i gruppen änger ätt plän- öch byggregler ä r 
hinder, vilket ä r klärt stö rre ändel ä n bländ fö retäg i stört. Dä rfö r ser vi pösitivt pä  det 
fö rsläg söm utredningen lä mnär öm ätt ytterligäre utredä behövet äv 
fö rfättningsä ndringär nä r det gä ller undäntäget fö r de äreellä nä ringärnä. Vi ser öcksä  
ätt exempelvis verksämheter inöm fisketurism skulle kunnä ömfättäs äv undäntäget. 
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Övriga synpunkter 
Utifrä n Tillvä xtverkets änsvär ätt sämördnä den sämmänhä llnä ländsbygdspölitiken ser 
vi sämmäntäget pösitivt pä  de fö rsläg söm fö rs främ äv utredningen. Vi änser ätt dessä 
stä rker mö jligheternä ätt uppnä  pölitikens ö vergripände mä l öm ätt uppnä  likvä rdigä 
fö rutsä ttningär fö r ätt bö, levä öch verkä i ällä delär äv Sverige. Utgä ngspunkten ätt en 
differentiering äv strändskyddet bö r genömfö räs utifrä n lökälä öch regiönälä 
fö rutsä ttningär ä r äv centräl betydelse fö r ätt uppnä  de utgä ngspunkter söm regeringen 
utrycker i direktiven till utredningen. 
 
Tillvä xtverket vill slutligen understrykä ätt en differentiering äv strändskyddet i den 
riktning söm utredningen fö reslä r inte ensäm lö ser frä gän öm tillgä nglighet till böstä der 
i ländsbygder. Fö r ätt utvecklä ätträktivä miljö er pä  ländsbygden behö vs ett 
helhetsperspektiv pä  ländsbygdsutveckling dä r män ä ven tär hä nsyn till betydelsen äv 
bländ ännät tillgä nglighet till service, kultur öch fritid. A ven ekönömiskä fö rutsä ttningär 
fö r böstädsbyggände ä r viktigä ätt stä rkä. Söm regeringen lyfter främ i pröpösitiönen 
2017/18:179 bö r det dä rfö r ö vervä gäs hur de finänsiellä fö rutsä ttningärnä fö r öm- öch 
nybyggnätiön äv böstä der pä  ländsbygden kän underlä ttäs. 
 
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikströ m.  
Liv Edströ m här värit fö redrägände. I händlä ggningen här öcksä  enhetschef Märtin 
Oläuzön sämt Märiä Engströ m, Kläs Fritzön, Per Jöhänssön, Per-Olöf Remmäre öch 
Evelinä Seländer deltägit. 
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