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är framtagen av Naturvårdsverket och Boverket. Den vänder sig
till dig som vill veta mer om det nya strandskyddet och som planerar att vidta någon
form av åtgärd inom strandskyddat område, som till exempel anlägga, gräva eller
bygga något. Förändringar i lagstiftningen har införts för att göra tillämpningen av
reglerna tydligare och för att kunna anpassas till regionala förutsättningar.
Kontakta kommunen om du har frågor om ett visst område. Boverket ger stöd
till kommuner och länsstyrelser i hur de nya reglerna i plan- och bygglagen ska
tillämpas. Naturvårdsverket vägleder kommuner och länsstyrelser i deras arbete
med strandskyddet enligt miljöbalken. Naturvårdsverket bevakar också hur praxis
utvecklas genom att följa domstolarnas arbete.

DEN HÄR BROSCHYREN

Vad är strandskydd?

MILJÖBALKEN

Strandskyddsbestämmelserna finns i miljöbalkens
(SFS 1998:808) 7 kapitel
om skydd av områden. Paragraferna 13-18 talar om
vad strandskyddet innebär
och vilka bestämmelser som
gäller inom ett strandskyddat
område. I paragraferna 25-26
behandlas avvägningen mellan enskilda intressen och
det allmänna intresse som
strandskyddet utgör.

Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och
vattendrag, liksom stränderna längs kusterna och skärgårdarna, är mycket betydelsefulla
för allmänheten och för det växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer.
Strandskyddet tillkom 1950 med syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera
syftar strandskyddet också till att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt
värdefulla.
Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska,
åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och
växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.
Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i
vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Strandskyddet gäller samtliga
stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek. Det är förbjudet att inom
strandskyddsområden vidta vissa åtgärder, som till exempel att anlägga, gräva eller bygga
något. Bestämmelserna gäller både i tätort och i glesbygd, om det finns gott om sjöar och
vattendrag eller inte och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns. På några få platser
är strandskyddet borttaget, till exempel i en del tätorter. På vissa platser är strandskyddet
utökat upp till 300 meter.

Det generella strandskyddet är 100 meter från stranden vid normalvattenstånd på land och i
vatten. Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddet upp till 300 meter på land och i vatten.

STRANDSKYDDET

Strandskyddet gäller vid alla
kuster, sjöar och vattendrag
oavsett storlek. Strandskyddet gäller ocskå undervattensmiljön.

Dispens från strandskyddet
För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs
dispens, det vill säga ett undantag från förbudet i strandskyddsbestämmelserna (Se
förbjudna åtgärder på sidan 7). För att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt
skäl enligt lagen, och att syftet med strandskyddet inte påverkas negativt. Syftet med
strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Du behöver till exempel ansöka om dispens för att bygga en brygga eller ett förråd.
När det gäller om- och tillbyggnader kan du också behöva ansöka om dispens, beroende
på om ombyggnaden påverkar hemfridszonen. Hemfridszonen är det område kring till
exempel ett hus där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren en privat zon. Den kan
vara bestämd i den avgränsning som finns i ett beslut om strandskyddsdispens.
I de flesta fall är det kommunen som prövar ansökningar om dispens. Om du planerar en åtgärd inom ett strandskyddsområde som dessutom har ett annat skydd enligt
miljöbalkens 7 kapitel (se nedan), prövas din ansökan istället av länsstyrelsen.
SEX SÄRSKILDA SKÄL FÖR DISPENS*

Följande särskilda skäl kan åberopas vid ansökan om strandskyddsdispens:
UÊÀF`iÌÊBÀÊ>Ã«ÀFÌ>}iÌ]ÊÊ ivÀ`ÃâÊiiÀÊÌÌ«>ÌÃ>Û}ÀBÃ}]
UÊÀF`iÌÊBÀÊÛBÊ>ÛÃÌÊvÀFÊÃÌÀ>`iÊ>ÛÊÌÊiÝi«iÊiÊÃÌÀÀiÊÛB}ÊiiÀÊBÀÛB}]
UÊÀF`iÌÊLi ÛÃÊvÀÊiÊ>B}}}ÊÃÊFÃÌiÊ}}>ÊÛ`ÊÛ>ÌÌi]
UÊÀF`iÌÊLi ÛÃÊvÀÊ>ÌÌÊÕÌÛ`}>ÊiÊ«F}Fi`iÊÛiÀÃ> iÌ]
UÊÀF`iÌÊLi ÛiÀÊ>ÛB`>ÃÊvÀÊ>ÌÌÊÌ}`ÃiÊiÌÌÊ>}iB}iÌÊ>BÌÊÌÀiÃÃiÊÃÊÌiÊ>Ê
tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
UÊÀF`iÌÊLi ÛiÀÊ>ÛB`>ÃÊvÀÊ>ÌÌÊÌ}`ÃiÊiÌÌÊ>>ÌÊÞViÌÊ>}iB}iÌÊÌÀiÃÃi°
För att dispens ska kunna beviljas får du inte heller försämra allmänhetens tillgång till
strandområden eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet.
LÄNSSTYRELSEN BESLUTAR OM DISPENS ENLIGT MILJÖBALKEN 7 KAPITLET

I naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden, miljöskyddsområden, Natura2000-områden, landskapsbildskyddsområden och vattenskyddsområden kan bara länsstyrelsen besluta om dispens.

*I områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen finns ytterligare två särskilda skäl för att få dispens. (Se s. 14)
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FÖRBJUDNA ÅTGÄRDER OCH UNDANTAG ENLIGT STRANDSKYDDSBESTÄMMELSER

Inom ett strandskyddat område är det förbjudet att:
UÊLÞ}}>ÊÞÌÌÊiiÀÊB`À>ÊLiwÌ}>ÊLÞ}}>`iÀÊÃFÊ>ÌÌÊ`iÊ>Ê>ÛB`>ÃÊÌÊF}ÌÊ>>ÌÊ
ändamål,
UÊÕÌ>Ê`Ê«ÀÛ>Ì>ÊâÉ ivÀ`ÃâÊ}iÊ>ÌÌÊÌÊiÝi«iÊÃÌB>ÊÕÌÊÕÌiLiÀÊiiÀÊ
anlägga gräsmattor eller rabatter på mark som är tillgänglig för allmänheten,
UÊ}ÀBÛ>ÊiiÀÊvÀLiÀi`>ÊLÞ}}>ÌiÀ]Ê
UÊÕ««vÀ>Ê>B}}}>ÀÊiiÀÊ>À`}>ÀÊÕÌ>Ê`Ã«iÃÊÊiÌÌÊÀF`i]ÊÃÊ>>ÀÃÊBÀÊÌgängligt enligt allemansrätten. Ingreppen får inte heller förändra livsvillkoren för djur
och växter. Exempel är bryggor, pirar, muddring, vägar och parkeringsplatser, eller att
fälla mer än enstaka träd.
UNDANTAG FRÅN DET GENERELLA FÖRBUDET DÄR TILLSTÅND ELLER DISPENS
INTE BEHÖVS

Det gäller jordbruk, skogsbruk, renskötsel och yrkesfiske, om:
UÊLÞ}}>`iÊiiÀÊFÌ}BÀ`iÊLi ÛÃÊvÀÊBÀ}i]
UÊLÞ}}>`iÊiiÀÊFÌ}BÀ`iÊFÃÌiÊ}}>ÊÊÃÌÀ>`ÃÞ``>ÌÊÀF`i]
UÊLÞ}}>`iÊÌiÊBÀÊÕÌvÀ>`ÊvÀÊLi`i]
UÊÛiÀÃ> iÌiÊ}iÀÊiÌÌÊLiÌÞ`>`iÊÌÃÌÌÊÌÊ`ÊvÀÃÀ}°Ê6>}Ê LLÞÛiÀÃ> iÌÊ
medger inte undantag från strandskyddet.

HEMFRIDSZONEN/TOMTPLATSAVGRÄNSNING

Hemfridszonen/tomtplatsavgränsning är det område
runt ett bostadshus där allemansrätten inte råder. Där
har ägaren en privat zon. Tomtplatsavgränsningen
sker vid beslut om strandskyddsdispens och anger
hur stort markområde som får tas i anspråk som tomt
eller användas för ändamålet.

Ansök om dispens från strandskyddet
EN ANSÖKAN BÖR INNEHÅLLA:

UÊi}iÌÊ>]Ê>`ÀiÃÃÊV ÊÌiivÕiÀ]
UÊv>ÃÌ} iÌÃLiÌiV}ÊV Ê>Ê«FÊÕi]
UÊLiÃÀÛ}Ê>ÛÊÛ>`Ê`ÕÊ«>iÀ>ÀÊ>ÌÌÊ}À>]
UÊÃÃÃÊ«FÊ`iÌÊ`ÕÊ«>iÀ>ÀÊ>ÌÌÊ}À>]
UÊ>ÀÌ>ÊV ÊLiÃÀÛ}Ê>ÛÊÀF`iÌ]
UÊÃÞvÌiÌÊi`ÊFÌ}BÀ`i]
UÊÃBÀÃ`>ÊÃBÊÃÊÌÛiÀ>ÀÊ`Ã«iÃ>Ã>]
UÊiÊLiÃÀÛ}Ê>ÛÊ>ÌÌÊiÊ`Ã«iÃÊÌiÊ«FÛiÀ>ÀÊÃÞvÌiÌÊi`ÊÃÌÀ>`ÃÞ``ÃLiÃÌBiÃiÀ>°

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

UÊ ÕÊÃV>ÀÊ>Ã>ÊÌÊÕiÊiiÀÊBÃÃÌÞÀiÃiÊÊ>Ã>Ê}BiÀÊiÌÌÊÀF`iÊ
som skyddas enligt 7 kap miljöbalken (Se sidan 6).
UÊÕiÊiiÀÊBÃÃÌÞÀiÃiÊÌ>ÀÊÕÌÊiÊ>Û}vÌ°
UÊÕiÊiiÀÊBÃÃÌÞÀiÃiÊLiÃÕÌ>ÀÊÊ`ÕÊÃ>ÊvFÊ`Ã«iÃÊiiÀÊÌi]ÊV ÊÃV>ÀÊ
beslutet till dig.

Om dispens medgivits bör arbetena inte påbörjas innan du förvissat dig om att beslutet
inte överklagats eller överprövats. Om du inte har fått dispens kan du överklaga beslutet
inom tre veckor från att du mottagit det.

ÖVERKLAGA BESLUT OM STRANDSKYDD

UÊ iÊÃÊÃÌÊ`Ã«iÃÊ>ÊÛiÀ>}>ÊiÌÌÊLiÃÕÌÊÌÊBÃÃÌÞÀiÃiÊÊÌÀiÊÛiVÀ°Ê
UÊBÃÃÌÞÀiÃiÊÃ>Ê}À>Ã>ÊÕiÃÊLiÃÕÌÊÊÌÀiÊÛiVÀÊV Ê >ÀÊ} iÌÊ>ÌÌÊ
överpröva och upphäva kommunens beslut.
UÊ >ÌÕÀÛFÀ`ÃÛiÀiÌÊ>ÊÛiÀ>}>ÊLiÃÕÌÊÊ`Ã«iÃÊÃÊBÀÊv>ÌÌ>`iÊ>ÛÊBÃÃÌÞÀiÃi]ÊvÀÊ
att ta tillvara de allmänna intressen som strandskyddet ska bevara.
UÊ`ii>ÊvÀi}>À]ÊÛ>ÀÃÊFÊBÀÊ>ÌÌÊÌÛ>À>Ì>ÊvÀÕvÌÃ]Ê>ÌÕÀÃÞ``ÃÊiiÀÊÃÞ``Ãtressen, kan också överklaga ett beslut om strandskyddsdispens.
UÊÕ>>ÊLiÃÕÌÊÛiÀ>}>ÃÊÌÊBÃÃÌÞÀiÃi°Ê
UÊBÃÃÌÞÀiÃiÃÊLiÃÕÌÊÛiÀ>}>ÃÊÌÊ`ÃÌi°ÊÊ

Det ﬁnns möjlighet att ge dispens om området som ska bebyggas
är avskiljt från stranden av beﬁntliga hus eller en större väg om det
inte ﬁnns några särskilda natur- och friluftsvärden på platsen.

Det ﬁnns möjlighet att ge dispens då en större väg skiljer
fastigheten från vattnet och om det inte ﬁnns några särskilda
natur- och friluftsvärden på platsen.

NYA STRANDSKYDDET – BOVERKET OCH NATURVÅRDSVERKET
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Lämna fri passage
När dispens givits för byggnader eller anläggningar inom ett
strandskyddat område ska en fri passage som är minst några tiotal
meter bred alltid lämnas för allmänheten. Passagen ska vara så
bred att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden. Den fria
passagen ska också finnas för att goda livsvillkor för växt- och
djurlivet ska bevaras.

Vid tätare bebyggelse kan gränsen mellan tomtplatsavgränsning
och fri passage behöva markeras tydligt, till exempel genom en
häck, ett staket eller en trädridå.

Den fria passagen bör anpassas till djurliv. Om strandkanten är
bevuxen med vass och är en viktig häckningsplats för fåglar så
kan den fria passagen förläggas en bit upp på land.

Hänsyn till allmänheten, djur och växter
Även om det finns särskilda skäl för att få en dispens från strandskyddet kan en
planerad åtgärd ändå nekas dispens, om de negativa effekterna för allmänhet eller
växter och djur bedöms bli för stora.
Ta hänsyn till om allmänheten kan hindras från att utnyttja strandområdet och
tillgängligheten kan till exempel påverkas om:
UÊ`iÌÊÌ}B}}>ÊÀF`iÌÊvÀÊ>B iÌiÊÃ>À]
UÊ} iÌiÀ>Ê>ÌÌÊ>ÊiÀÊÌÊÃÌÀ>`ÀF`iÌÊÃ>À]
UÊ} iÌiÀ>ÊvÀÊ>B iÌiÊ>ÌÌÊÞÌÌ>ÊLÀÞ}}À]Êi«>ÌÃiÀÊV ÊL>`«>ÌÃiÀÊ
förändras negativt,
UÊ} iÌiÊ>ÌÌÊÕÌÛ>ÊvÀÕvÌÃÛÊÃ>À]
UÊiÌÌÊÀiÀi>ÌÃÀF`iÊÊBÀ iÌiÊ>ÛÊiÌÌÊLÃÌ>`ÃÀF`iÊvÀÃÛiÀ°
När påverkan av en planerad åtgärd bedöms för växt- och djurlivet bör man ta
hänsyn till bland annat:
UÊÕÀÊÛ>}>ÊBÀÊ`iÊLiÀÀ`>Ê>ÌÕÀÌÞ«iÀ>ÊÊ>`Ã>«iÌ¶
UÊÕÀÊBÃ}>ÊBÀÊ`iÊLiÀÀ`>Ê>ÌÕÀÌÞ«iÀ>¶
UÊÕÀÊÃÌÀÊ`iÊ>ÛÊ`iÊ>Ê>ÌÕÀÌÞ«iÀ>ÊiÀÊ>ÌÌÊvÀÃÛ>ÊiiÀÊ«FÛiÀ>Ã¶
UÊ->«>ÀÊFÌ}BÀ`iÊiÊL>ÀÀBÀÊvÀÊ`ÕÀÛiÌÊiiÀÊÛBÝÌiÀ>ÃÊÃ«À`}Ã} iÌiÀ¶
UÊÀÊÊÀi>ÌÛÌÊÀÀ`ÊV Ê«FÛiÀ>`¶

VÄXTER OCH DJUR SOM SKYDDAS

Strandskyddet omfattar alla djur och växtarter inom strandskyddsområdet. Hela livsmiljön ska skyddas. Särskild hänsyn ska tas till rödlistade, hotade och fridlysta arter.

Landsbygdsutveckling vid våra stränder
De nya strandskyddsreglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen medger en
anpassning till regionala och lokala förhållanden. Inom områden som kommunerna i sin
översiktsplan har pekat ut som områden för landsbygdsutvecklingsområden i strandnära
lägen finns utökade möjligheter till dispens.
Syftet är att stimulera utvecklingen på landsbygden genom att ta tillvara strändernas
attraktionskraft. Förutom att bidra till att utveckla landsbygden, ska det utpekade området inte ha någon stor betydelse för friluftslivet eller för växt- och djurlivet.
UTÖKADE MÖJLIGHETER TILL DISPENS

I en stor del av Sverige kan kommunerna ange områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen. Inom dessa områden krävs fortfarande dispens för olika åtgärder, men
det finns utökade möjligheter till dispens. Förutsättningen är att de planerade åtgärderna
ger långsiktiga och positiva effekter på sysselsättningen eller bidrar till att bevara service
på landsbygden. Det långsiktiga skyddet av stränderna måste samtidigt bevaras. Allmänheten ska ha tillgång till stränderna och de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet ska
skyddas.
MÖJLIGHET ATT BYGGA FÖR ATT UTVECKLA

I områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen finns ytterligare två så kallade
särskilda skäl för att få dispens. Det kan till exempel gälla att bygga en turistanläggning
där närheten till vatten är en stor fördel. Det är möjligt att få dispens för att bygga enstaka en- eller tvåbostadshus och kompletterande byggnader i dessa områden, om husen
uppförs i anslutning till befintliga bostadshus.
MÖJLIGHET MED VISSA BEGRÄNSNINGAR

På Gotland, i och i närheten av tätorter, längs kusten från Forsmark i Uppland till
gränsen mot Finland, undantaget Höga Kusten, har kommunerna möjlighet att peka ut
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, men det ska ske med restriktivitet.
Runt Vänern, Vättern, Mälaren och Siljanområdet får landsbygdsområden i strandnära
lägen tillåtas om det har liten betydelse för strandskyddet och det råder stor efterfrågan
på mark för bebyggelse i området.
FÖRBJUDET ATT BYGGA LÄNGS VISSA KUSTER

Det är inte tillåtet för kommunerna att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen längs kust- eller kustskärgårdsområdet från gränsen mot Norge till Forsmark, Ölands
kust samt i Ångermanland från Veda vid Storfjärden till Skataudden vid Näskefjärden.
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OMRÅDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN

ÖVERSIKTSKARTA

Nya regler för strandskydd och landsbygdsutveckling.

Kommunerna kan peka ut områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Geografiskt område: Hela Sverige, med
undantag för område 2 och 3.
Förklaring: Regler om landsbygdsutveckling gäller i hela landet, med följande
undantag.

Kommunerna ska vara restriktiva när de
pekar ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Geografiskt område: tätortsområden, kusteller kustskärgårdsområdet från Forsmark
till Veda vid Storfjärden i Ångermanland,
samt från Skataudden vid Näskefjärden
till gränsen mot Finland, Gotlands kust,
samt Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan,
Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen.
Förklaring: Regler om landsbygdsutveckling får tillämpas med viss begränsning.

Kommunerna kan inte peka ut områden
för landsbygdsutveckling i strandnära
läge.
Geografiskt område: Kust- eller kustskärgårdsområdet från gränsen mot Norge till
Forsmark, Ölands kust samt i Ångermanland från Veda vid Storfjärden till
Skataudden vid Näskefjärden.
Förklaring: Regler om landsbygdsutveckling får inte tillämpas.

NYA STRANDSKYDDET – BOVERKET OCH NATURVÅRDSVERKET
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KONTAKTA I FÖRSTA HAND
DIN KOMMUN FÖR MER
INFORMATION

Andra regler för strandområdet
Du kan behöva tillstånd eller dispens enligt andra bestämmelser än strandskyddet när du ska bygga eller ändra. I
miljöbalken finns regler som gäller för andra skyddade
områden, bland annat naturreservat. Om du ska bygga,
muddra eller göra andra åtgärder i vatten krävs särskilt
tillstånd för detta. Verksamheter som på ett eller annat
sätt orsakar utsläpp, till exempel enskilda avloppsanläggningar, kan kräva en särskild prövning. Fornlämningar är
skyddade enligt lag och får inte skadas.

Läs mer om strandskyddet
MILJÖBALKEN

Strandskyddsbestämmelserna finns i miljöbalkens
(SFS 1998:808) 7 kapitel om skydd av områden.
Paragraferna 13-18 talar om vad strandskyddet
innebär och vilka bestämmelser som gäller inom
ett strandskyddat område. I paragraferna 25-26
behandlas avvägningen mellan enskilda intressen och det allmänna intresse som strandskyddet
utgör.
PLAN OCH BYGGLAGEN

Strandskyddsfrågor behandlas i plan- och bygglagen (SFS 1987:10) avseende översiktsplan, detaljplan, länsstyrelsens ingripande och överklagande.

PROPOSITIONEN ”STRANDSKYDDET OCH UTVECKLINGEN
AV LANDSBYGDEN” 2008/09:119.

I propositionen till strandskyddsbestämmelserna finns mer att läsa om motiv, bakgrund
och kommentarer till strandskyddsbestämmelserna.
Ê«À«ÃÌiÊÌÊL>iÊ£ÇÉn\{x®ÊvÃÊÌÛÊV ÊiÌ>ÀiÀÊÌ
strandskyddsbestämmelserna (framför allt i del 2 sidorna 83-92 samt 96-98). Det finns
också en förordning om områdesskydd enligt miljöbalken (SFS 1998:1252). Bestämmelser som rör tillsyn finns i tillsynsförordningen (SFS 1998:900).
NATURVÅRDSVERKETS OCH BOVERKETS VÄGLEDNING TILL
STRANDSKYDDSLAGSTIFTNINGEN

På Naturvårdsverkets webbplats finns vägledningen, ”Strandskydd - en vägledning för
planering och prövning. Handbok 2009:4”, att ladda ner gratis. Vägledningen vänder
sig i första hand till handläggare på kommuner och länsstyrelser som arbetar med
strandskyddsfrågor.

18

NYA STRANDSKYDDET – BOVERKET OCH NATURVÅRDSVERKET

NATURVÅRDSVERKETS
INFORMATION

Vägledning i strandskyddsfrågor finns även
på Naturvårdsverkets
webbplats (www.
naturvardsverket.se).
Här finns bland annat
lättillgänglig information om särskilda skäl
för dispens.
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Om du har fler frågor om strandskydd
Kontakta kommunen om du har frågor om ett visst område. Länsstyrelsen kan ge generell information om strandskyddsfrågor, miljöfrågor
och vattenskyddsfrågor. Kommunen informerar om översiktsplanen.
Länsstyrelsen kan även svara på frågor om planering.

BOVERKET, BOX 534, 371 23 KARLSKRONA. TEL: 0455-35 30 00. WWW.BOVERKET.SE
NATURVÅRDSVERKET, 106 48 STOCKHOLM. TEL: 08-698 10 00. WWW.NATURVARDSVERKET.SE

