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De största skillnaderna! 

• Kusten, har i dag till stor del 300 meter på land och i vatten 
– Lägger på strandskydd på oexploaterad mark, områden som 

i förra översynen skulle ha haft strandskydd. 
– Viss anpassning där långtgående exploateringsplaner redan 

finns. 
• Inlandet 

– Det är bara  i en kommun som det utökade strandskyddet 
kommer att öka jämfört med vad det är i dag. I de andra 
inlands kommunerna så behåller man det utökade som det 
ser ut i dag eller så minskar det.  
 

Strandskydd kommer inte att införas på bostadstomter som saknar 
strandskydd idag! 



När ska strandskyddet utvidgas? 

För att säkerställa strandskyddets syften 
- Allmänheten ska ha tillgång till strandområden 
- Bevara goda livsvillkor för djur-och växtliv på land och i vatten 

 
1. Områden som omfattas av annat områdesskydd 
2. Riksintresseområden 
3. Kust- och skärgårdsområden som inte redan har förlorat i betydelse på 

grund av exploatering 
4. Grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna 
5. Välbesökta friluftsområden eller områden som har tydlig potential att bli 

det och som riskerar att gå förlorade utan ett nybyggnadsförbud 
6. Tätortsnära strövområden 
7. Ekologiskt känsliga områden som inte omfattas av annat områdesskydd 

 



Våra utgångspunkter 

• Lagen 
• Diskuterat internt, med våra grannlän och med storstadslänen 
• Utförda inventeringar 

 
Två grupper av kriterier, internt 
1. Utgörs av våra områdesskydd och våra riksintressen 

– T.ex. naturreservat, kulturreservat, natura 2000, biotopskydd, 
landskapsbildsskyddsområde, riksintresse för naturvård och friluftsliv m.fl. 

2. Utgörs av våra olika naturvårdsinventeringar  
– T.ex. ängs- och hagmarksinventeringar, skyddsvärda arter, lövskogsinventeringar, 

värdefulla odlingslandskap, våtmarksinventeringar, värdefulla vatten m.fl. 

 



Projektet 2010-1014 
• Projektgrupp - Naturvårdsenheten 

• Referensgrupp - andra enheter 
• Sammarbete grannlän och storstadslän 

 

• Förslag till beslut har varit ute på remiss för 
33 stycken kommuner 

 

• Januari 2014 förslag till beslut för era 
kommuner skickas ute på remiss 

• 3 månaders remisstid 
 

• Arbetsmaterial har skickats ut till er under 
sommaren och hösten för att ge er mer tid 
till att förankra inom kommunerna 
 

• Besluten för samtliga kommuner i länet  ska 
vara klara före utgången av 2014 

 



Trycket på västkusten ökar 
 

 
Strandskydd ger samhället en 
möjlighet att kontrollera och 

styra utvecklingen! 
 

Vi behöver ta hänsyn till 
behovet av utveckling 

samtidigt som ett långsiktigt 
skydd av strändernas natur- 

och friluftsvärden inte 
äventyras. 

Exploatering – Bevarande   



Tack för att ni har lyssnat! 
 
 

 

annika.micheletti@lansstyrelsen.se 
010-22 451 59 
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Vad som regleras 

• Nya byggnader 

• Ändrad användning/ändring 
av byggnad 

• Förberedelsearbeten 

• Anläggningar och anordningar  

• Åtgärder som förändrar 
livsvillkor för djur och växter 

7 kap 15 § MB 
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Undantag  

• Jordbruk  
•Skogsbruk 
•Yrkesfiske 

om byggnaden eller åtgärden 
• måste ligga inom 

strandskyddsområde 
• behövs inom näringen 
• Inte avser boende 

om betydande tillskott till försörjning  
från någon av dessa näringar 

7 kap 16 § MB 
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Särskilda skäl för dispens 

1. Ianspråktaget 
2. Väl avskilt från strandområde 
3. Vattenanknutna anläggningar 
4. Utvidga pågående verksamhet  
5. Tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
6. Annat mycket angeläget intresse 
 

Strandskyddets syften får inte motverkas 

7 kap 18 c  § MB 
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3. Vattenanknutna anläggningar 

• Samlokalisering 

• Ej i biologiskt  
viktiga områden 

• Ej i orörda  
naturområden 

• Vattenlagstiftningen 
 

7 kap 18 c § p. 3 MB 
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4. Utvidga pågående verksamhet 

• Verksamhet 
• Ej möjligt att utvidga utanför 

strandskydd 
 

7 kap 18 c § p. 4 MB 



2013-12-11 

5. Tillgodose ett  
     angeläget allmänt intresse 

• Ej möjligt att tillgodose utanför strandskydd 
• Långsiktigt 

 

Exempel: 
• Tätortsutveckling 
• Infrastruktur 
• Frilufts-, naturvårds-, miljö-, eller  

kulturhistoriska intressen 
• Tillgänglighetsanpassningar 

7 kap 18 c § p. 5 MB 
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