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Remiss: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat
strandskydd (SOU 2020:78)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har tagit del av och getts möjlighet att lämna
synpunkter på utredningen om översyn av strandskyddet (SOU 2020:78).
Remissvar ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 3 maj 2021.
Den 4 juli 2019 bemyndigade regeringen chefen för Miljödepartementet att ge en
särskild utredare i uppdrag att se över strandskyddet. Regeringen beslutade
samtidigt om kommittédirektiv för utredningen (dir. 2019:41).
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på
land och i vatten.
Uppdraget ska ses mot bakgrund av de utvärderingar av lagstiftningen som har
skett under det senaste årtiondet. Strandskyddet har utvärderats grundligt med
avseende bland annat på hur effektivt de reformer som genomfördes 2009/2010
har bidragit till landsbygdsutveckling, och där de s.k. LIS-bestämmelserna utgjorde
en viktig del i lagstiftsförändringen. Utredningens slutsats är att LIS-systemet inte
är tillräckligt effektivt, samtidigt som rättssäkerheten har påverkats negativt.
Strandskyddet är i dag differentierat i fråga om omfattning, vilka åtgärder som
omfattas av förbuden inom strandskyddsområde, och förutsättningarna för dispens.
I direktiven till utredningen för detta remissärende har regeringen angett att de nya
förslagen ska syfta till:
1. att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet, främst för
småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt
exploateringstryck. En viktig utgångspunkt här är de landsbygdspolitiska målen,
som har stöd i miljökvalitetsmålen;
2. att bibehålla eller förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer,
den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden;
3. en logisk och välmotiverad uppbyggnad av bestämmelser som ger utrymme för
lokala anpassningar och dynamiska förändringar.
Utredningen har analyserat behovet av kunskapsunderlag om lokala förhållanden
och hur effektivt olika typer av regleringar bidrar för att uppnå ett differentierat,
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effektivt, ändamålsenligt och legitimt strandskydd som kan uppfylla strandskyddets
syften. Utredningens förslag till författningsändringar och kompletteringar medför
att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden och kan sammanfattas enligt
följande:
 Strandskyddet behöver differentieras så att det blir enklare att bygga och vidta
åtgärder i landsbygdsområden, där strandskyddets syften inte äventyras.
 Utredningen föreslår ett stärkt strandskydd i områden där exploateringsgraden
är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse är stor och i vattenområden av
särskild betydelse för djur- och växtlivet.
 Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort.
 Det behöver synliggöras var strandskyddet gäller genom lättillgängliga digitala
kartmaterial.
 Tillsynen behöver förstärkas och bli effektivare.
 Det lokala inflytandet ska öka så att större hänsyn tas till det specifika området.
Kommunerna som ska kunna ansöka om att upphäva strandskydd helt eller
delvis i landsbygdsområden, medan Länsstyrelsen även i fortsättningen ska ha
ansvar för den statliga kontrollen av hur strandskyddsreglerna tillämpas i
enskilda fall.
Utredningens förslag om förändringar i lagar och förordningar ska enligt det så
kallade Januariavtalet träda i kraft den 1 januari 2022. Äldre bestämmelser gäller
för ärenden och mål som har påbörjats före ikraftträdandet.
Region Jämtland Härjedalen välkomnar ett differentierat strandskydd som tar
hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder, befolkningstäthet och
exploateringstryck varierar över tid och ser olika ut över landet, mellan olika
kommuner, och inom olika kommuner. Vi ställer oss positiva till
landsbygdsutveckling i balans med strandskyddets långsiktiga syften. Det ska bli
lättare att bygga i områden med lågt exploateringstryck där bebyggelse redan finns,
samtidigt som vi värnar om vattenkvaliteten och orörda områden med höga värden
för biologisk mångfald och allmänheten.

Regiondirektörens förslag
Svar på remiss Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU
2020:78) skickas till Miljödepartementet enligt upprättat förslag.
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