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Yttrande över remiss om Tillgängliga stränder 
– ett mer differentierat strandskydd  

Uppsala kommun har fått möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade remiss 
från Regeringskansliet.  

Uppsala kommun har liten tillgång till stränder och ser därför ett stort värde i att 
ha ett starkt strandskydd och bevara kvarvarande strandområden. Utredningen 
föreslår vidare att förutsättningar för effektivare tillsyn ska förbättras genom 

vägledning och utbildningsinsatser. Kommunen anser att ökad tillsyn är 

grundläggande för att strandskyddet ska hanteras likvärdigt och med god 
legitimitet. 

Begreppet landsbygdsområde 

I utredningen föreslås att begreppet landsbygdsområde introduceras i lagtext och 

också inom den kommunala översiktsplaneringen. Uppsala kommun vill påtala 
risken för otydlighet när det används inom översiktsplanering. 

Landsbygdsområde är ett allmänt begrepp som kan användas i flera 
sammanhang. Beroende på vad som avses kan det innebära olika geografisk 

avgränsning och det kan leda till otydlighet. Begreppet syftar i utredningen 

endast på strandnära lägen belägna på landsbygden och skulle kunna ersättas 

med strandnära landsbygdsområde. 

Restriktiv tillämpning av skäl vid särskild prövning 

Uppsala kommun har liten tillgång till stränder och ser därför ett stort värde i att 

bevara kvarvarande strandområden. Nyetableringar i oexploaterade ytor inom 
strandskydd är därför en ovanlig fråga att hantera inom detaljplaneringen. Det 
förekommer att strandskyddet behöver upphävas i samband med att en ny 

detaljplan ersätter en gammal plan. I dessa fall brukar de existerande särskilda 
skälen vara tillämpliga, eftersom det vanligtvis rör sig om redan ianspråktagna 

ytor. Utredningen föreslår en ökad restriktivitet vid tillämpning av särskilda skäl 
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vid prövning av strandskydd inom ytor som har ett högt exploateringstryck. För 
Uppsala kommun är det inte tydligt var en ytterligare ökad restriktivitet avseende 
strandskydd i detaljplaneringen kan vara tillämplig. Nuvarande regler tillämpas 

redan restriktivt, eftersom kommunen har en brist på stränder. Ett förtydligande 
vore därför önskvärt för att säkerställa likvärdighet i tolkning av särskilda skäl 
mellan olika kommuner och län. 

Övergångsregler vid detaljplanering 

Övergångsreglerna är viktiga att klargöra. Det behöver förtydligas om reglerna 
gäller detaljplaner som påbörjas efter att de nya reglerna införts eller om även 

detaljplaner som inte hunnit antas kan komma att beröras. 
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