
Två syften: 

- Att långsiktigt trygga allmänhetens 

tillgång till strandområden 

- Att bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet

Strandskydd



Gäller

- Samtliga stränder vid havet, insjöar och 

vattendrag oavsett storlek

- Både i tätort och i glesbygd

- 100 meter från strandkanten (300 m)

Strandskydd



Förbjudet att:

- Uppföra nya byggnader eller ändra de som redan 

finns

- Utföra andra anläggningar eller anordningar som 

strider mot strandskyddets syfte

-Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och 

djurliv (fälla träd)

Strandskydd



Förbuden gäller inte:

åtgärder som behövs göras för jordbruket

Strandskydd



- Länsstyrelsen kan upphäva strandskydd

- Mindre sjöar och vattendrag – om liten 

betydelse för växt, djur och friluftsliv

- Bedömning ska göras i varje enskilt fall

Strandskydd - Upphävande



- Länsstyrelsen har upphävt strandskydd i Skåne

- Beslut 1996 för Malmöhus län - ett beslut per 

kommun

- Beslutet anger var, vid tidpunkten för beslut, 

generellt strandskydd gäller

- Beslut om upphävande gällde sträckor som 

saknade värde för strandskyddets syften

Strandskydd - Upphävande



- Länsstyrelsen har upphävt strandskydd i Skåne

- Beslut 1996 för Malmöhus län - ett beslut per 

kommun

- Beslutet anger var, vid tidpunkten för beslut, 

generellt strandskydd gäller

- Beslut om upphävande gällde sträckor som 

saknade värde för strandskyddets syften

- Vatten som tillkommit efter 1996 har generellt 

strandskydd

Strandskydd - Upphävande



Strandskydd - Upphävande



- Våtmarker/dammar som anlagts efter 1996 har 

generellt strandskyddet

- Länsstyrelsen kan upphäva strandskyddet, eget 

initiativ eller ansökan

Hittills:

- Lst inte prövat fråga om upphävande

- Lst inte tillämpat strandskydd vid anlagda 

våtmarker

Strandskydd – Nya vatten (dammar/våtmarker)



- Strandskydd gäller enligt Länsstyrelse vid de 

våtmarker som anlagts i Kävlingeån efter 1996

- Detta har inte varit allmänt känt tidigare

- Skulle teoretiskt kunna bli problem om någon 

vill bygga hus i anslutning till våtmark

- Har inte varit problem vid någon våtmark i 

Kävlingeån hittills på 21 år

Strandskydd – Nya vatten (dammar/våtmarker)



- Strandskydd gäller enligt Länsstyrelse vid de 

våtmarker som anlagts i Kävlingeån efter 1996

- Detta har inte varit allmänt känt tidigare

- Skulle teoretiskt kunna bli problem om någon 

vill bygga hus i anslutning till våtmark

- Har inte varit problem vid någon våtmark i 

Kävlingeån hittills på 21 år

- Vattenrådet behöver upplysa markägare som 

vill anlägga våtmark att strandskydd gäller

Strandskydd – Nya vatten (dammar/våtmarker)



Förslag till beslut:

- Att i samband med anläggning av våtmarker 

informera berörda markägare om strandskydd

Strandskydd – Nya vatten (dammar/våtmarker)





Vad händer när strandskydd och detaljplan stöter 

på varandra?

Min slutsats

- Ska inte vara något problem för en detaljplan

- Exempel Svalövssjön och Råbysjön

Strandskydd – Detaljplan



- Våtmarker/dammar efter 1996 har stort värde 

för växt, djur och friluftsliv?!

- Länsstyrelsens karttjänst visar inte aktuellt 

strandskydd

- Hur kunde man ta ett generellt beslut om 

upphävande när man skriver i TVL att 

”bedömning görs i varje enskilt fall”

- ”Strandskyddet inte tillämpat” – vad betyder 

det?

Strandskydd – Bristande logik, frågor



Särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt miljöbalken:
- redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften

- genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 

väl avskilt från området närmast strandlinjen

- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området

- behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området

- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 

kan tillgodoses utanför området, eller

- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Strandskydd



Särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt miljöbalken:
- redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften

- genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 

väl avskilt från området närmast strandlinjen

- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området

- behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området

- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 

kan tillgodoses utanför området, eller

- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Strandskydd i Skåne 


