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Förord

Närhet till vatten och stränder är värdefulla. Många av oss har en älvstrand, en sjö eller en 
kust som ligger oss extra varmt om hjärtat. Vi söker oss med förkärlek till stränderna när 
vi tar en kvällspromenad, rastar hunden eller lyckas övertala barnen att slita sig från skär-
marna för en utflykt. Om vi inte har kust- eller sjöstränder i vår närhet finns det ofta en å 
eller en bäck att följa i skogen. 

Tack vare strandskyddet är vi i Sverige bortskämda med långa obrutna strandpromena-
der. Det finns allmänt tillgängliga stränder i alla kommuner och orter. Vi tar det för givet, 
precis som allemansrätten. I andra länder där hela kustremsor är privata och avspärrade 
blir vi ofta förvånade över bristen på allmänt tillgängliga stränder. 

I Sverige är vi ännu långt från en sådan situation. Det är framförallt i storstadsområdena 
och längs populära kuststräckor som trycket på att få bygga på stränderna är så högt att 
strandskyddet skulle behöva förstärkas. I glesbygden kan det å andra sidan vara gott om 
stränder, det finns många platser där en stuga eller en brygga inte skulle inkräkta på all-
mänhetens tillgänglighet eller inverka negativt på miljön. Därför infördes 2009 lättnader 
för strandskyddet på landsbygden,  så att kommunerna skulle kunna tillåta bebyggelse 
även i strandskyddade områden genom att skapa så kallade LIS-områden 
(Landsbygdsutveckling i strandnära områden).  LIS-områden ska skrivas in i kommunens 
översiktsplan, vilket främjar en transparent process och att man tar hänsyn till friluftsliv 
och natur. 

Trots att det alltså nu finns stora möjligheter att bygga även på stränder genom LIS-
bestämmelserna, har strandskyddet och allemansrätten kommit att ifrågasattas allt mer. 
De särintressen som vill bygga och stängsla är många gånger starka. Det finns alltså all 
anledning att engagera sig i strandskyddets fortlevnad och integritet. 

Denna skrift riktar sig främst till de kretsar och länsförbund inom Naturskydds-
föreningen som vill värna strandskyddet genom att bevaka dispenser och upphävanden 
från strandskyddet. Vägledningen ger en överblick över lagstiftningen på området och visar 
hur man deltar i beslutsprocesser samt hur man överklagar ärenden som rör strandskydd. 

Karin Lexén,
Generalsekreterare för Naturskyddsföreningen  
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Inledning

Strandskyddet består av bestämmelser i miljöbalken som skyddar stränder och vatten 
utmed sjöar, vattendrag och kust. Tack vare strandskyddet har vi idag intakta stränder i 
långt högre utsträckning än de flesta länder. Särskilt stränderna de närmaste milen utan-
för städerna och attraktiva kuststräckor hade varit betydligt mer tätbebyggda utan strand-
skyddet. Dagens promenadstråk hade varit privata bryggdäck, altaner och gräsmattor 
omgivna av staket och förbudsskyltar. 

Strandskyddet är därför en viktig del av allemansrätten. Utan skyddade stränder skulle 
många av de områden som folk söker sig till inte vara tillgängliga. De flesta av oss vill 
gärna ta vägen utmed en bäck eller en sjöstrand – inte sällan är det själva belöningen med 
utflykten! 

Men värdet med strandskyddet är betydligt större än så. Strandskyddet är till exempel 
mycket viktigt för att bevara livsmiljöer för djur- och växtarter som trivs i grunda havs-
vikar. Den biologiska mångfalden längs med våra stränder och vattendrag är mycket hög, 
Artdatabanken har angett att av 4 273 rödlistade arter är 1 628 arter knutna till strand- 
eller vattenmiljöer.1  

Strandskyddet är också viktigt ur klimatsårbarhetssynpunkt. Eftersom det råder ett prin-
cipiellt förbud mot att bygga utmed stränderna, har vi i Sverige inte heller lika många hus, 
vägar och avloppsanläggningar som kan drabbas av de skred och översvämningar som 
väntas blir effekten av klimatförändringarna. 

I denna handledning finner ni en genomgång av strandskyddsbestämmelserna och rele-
vant domstolspraxis samt stöd i argumentation vid ärenden som rör strandskyddsdispen-
ser och upphävande av strandskyddet i detaljplaner. Syftet är att kretsar och länsförbund 
med hjälp av handledningen själva ska kunna föra talan i strandskyddsmål. 

När kommunen beslutar att upphäva strandskydd gäller samma särskilda skäl som vid en 
prövning av strandskyddsdispens. När vi i handledningen tar upp frågor avseende 
strandskydd är de därför även applicerbara på upphävande av strandskydd i exempelvis 
en detaljplan.  

1. Se ”Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2015”: https://www.artdatabanken.se/
globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/21.-tillstand-och-trender/rapport_tillstand_och_trender.pdf 
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Strandskyddets huvudregel 
Strandskyddsbestämmelserna finns i 7 
kap. miljöbalken. Där framgår syftet med 
strandskyddet, vad som skyddas och vilka 
åtgärder som inte får vidtas inom strand-
skyddat område.

Strandskyddet innebär ett principiellt 
förbud mot att vidta vissa åtgärder, till ex-
empel att uppföra byggnader eller bryggor, 
inom strandskyddat område. Det skyddade 
området är 100 meter från strandlinjen 
både på land och i vattenområdet och in-
kluderar även vattenytan och undervat-
tensmiljön. Länsstyrelsen kan under vissa 
förutsättningar utvidga strandskyddet upp 
till 300 meter om det behövs för att säker-
ställa strandskyddets syften. 

Dispens från förbudet får bara ges om 
det finns särskilda skäl. Trots det formellt 
starka skyddet har allt fler stränder be-
byggts, till nackdel för friluftslivet och en 
lång rad växt- och djurarter. Särskilt nära 
tätorter har det på sina håll blivit ont om 
stränder för bad, promenader, sportfiske 
och andra friluftsaktiviteter. Den bakom-
liggande orsaken är det höga intresset för 
att bygga i strandnära lägen och en gene-
rös kommunal dispensgivning. 

Strandskyddsreglerna började generellt 
gälla 1975. För åtgärder som vidtogs innan 
1975 krävs därför inte strandskyddsdis-
pens. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) 
har fastslagit att det är verksamhetsutöva-
ren, alltså personen som ska vidta en åt-
gärd, som ska visa att exempelvis en brygga 
funnits på platsen innan 1975.2

Syftet med strandskyddet

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och 
vattendrag.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten.

Vad omfattas?
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet 
intill 100 meter från strandlinjen vid normalt med-
elvattenstånd (strandskyddsområde).

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta 
att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 
meter från strandlinjen, om det behövs för att 
säkerställa något av strandskyddets syften.

Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet 
ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Åtgärder som inte får vidtas inom strand-
skyddat område
Inom ett strandskyddsområde får inte 
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras 
eller andra anläggningar eller anordningar utfö-
ras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle ha 
fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsear-
beten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livs-
villkoren för djur- eller växtarter.

2.  MÖD i mål nr M 11713-15. 
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Strandskyddet sträcker sig 100 meter ut från strandlinjen – både upp över land 
och ut i vattnet. På många platser har det utökats till 300 meter.

Undantag från huvudregeln 
Huvudregeln är att inga åtgärder får vidtas 
i strandskyddat område. Det finns dock 
några generella undantag.

Verksamheter som fått tillstånd
Strandskyddsbestämmelserna är inte till-
lämpbara på verksamheter som genomgått 
andra prövningar och fått tillstånd. 
Verksamheter som fått tillstånd enligt mil-
jöbalken, byggande av allmän väg enligt 
fastställd vägplan, byggande av järnväg 
enligt fastställd järnvägsplan och verk-
samheter som regeringen tillåtit enligt 17 
kap. miljöbalken omfattas således inte av 
strandskydd.3 Undantaget är dock inte till-
lämpligt om åtgärderna bryter mot eller på 

annat sätt överskrider vad som reglerats i 
tillståndsbeslutet eller tillståndsdomen. 

Areella näringar
Vidare finns ett generellt undantag för de så 
kallade areella näringarna; jordbruk, skogs-
bruk, rennäringen och fiske. Byggnader, an-
läggningar, anordningar och andra åtgärder 
för de areella näringarna är undantagna 
från strandskydd om de för sin funktion 
måste finnas eller vidtas inom strand-
skyddsområdet.4 Verksamhetsutövaren 
måste visa att det finns ett sådant funktio-
nellt samband mellan exempelvis en loge, 
stall och ridhus att de bör ligga i nära an-
slutning till varandra och att de inte kan 
förläggas utanför strandskyddat område.5 

3. Se 7 kap. 16 § p. 2–3 miljöbalken. 
4. Se 7 kap. 16 § p. 1 miljöbalken.

5. MÖD i mål nr M 7238-15.
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För att en bisyssla skall omfattas av detta 
undantag ska näringen medföra ett till-
skott av betydelse till näringsidkarens för-
sörjning, varför hobbyverksamhet inte om-
fattas.6  Undantagsregeln för areella 
näringar tillämpas på befintliga verksam-
heter såväl som på nyetableringar.7 

Enligt förarbetena är trädgårdsskötsel 
att anse som jordbruk medan mejerier, 
slakterier eller fiskodling inte är verksam-
heter som omfattas av bestämmelsen.8 
Bete är däremot att betrakta som jord-
bruksverksamhet oavsett vilket djurslag 
som betar och sannolikt även hästhållning 
generellt.9

 
Strandskyddsdispens
Förutom de generella undantag som be-
skrivs ovan kan även dispens från strand-
skyddet meddelas. Strandskyddsdispens 
får meddelas endast om det finns särskilda 
skäl. De särskilda skälen räknas upp i 7 
kap. 18 c § - 18 d § miljöbalken. Listan är ut-
tömmande, vilket betyder att inga andra 
skäl får komma ifråga.10

Som särskilda skäl ska beaktas om det 
område som upphävandet eller dispensen 
avser: 

1. Redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydel-
se för strandskyddets syften, 

2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploate-
ring är väl avskilt från området när-
mast strandlinjen, 

3. Behövs för en anläggning som för 
sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses ut-
anför området, 

4. Behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomföras utanför området, 

5. Behöver tas i anspråk för att tillgo-
dose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför 
området, eller 

6. Behöver tas i anspråk för att tillgo-
dose ett annat mycket angeläget in-
tresse, samt 

7. Ett område för landsbygdsutveck-
ling och det strandnära läget för en 
byggnad, verksamhet, anläggning 
eller åtgärd bidrar till utvecklingen 
av landsbygden. 

Kommunen prövar enligt huvudregeln 
strandskyddsdispenser. Kommunen måste 
i varje enskilt fall klargöra skälen för att 
dispens meddelas och bedöma de värden 
som finns på platsen i förhållande till 
strandskyddets syften. När ett strand-
skyddsområde också skyddas enligt andra 
bestämmelser i 7 kap. miljöbalken, exem-
pelvis som naturreservat, Natura 2000-om-
råde eller när ansökan även berör vatten-
verksamhet, är det länsstyrelsen som ska 
besluta om strandskyddsdispens. Detta 
gäller under förutsättning att det är ett om-
rådesskydd som någon annan än kommu-
nen har beslutat om. 

Intresseavvägning
I 7 kap. 25 § miljöbalken anges att vid pröv-
ning av frågor om skydd av områden ska 
hänsyn även tas till enskilda intressen. 
Enligt 2 kap. 15 § regeringsformen framgår 
bl.a. att det allmänna inte får inskränka 
användningen av mark eller byggnad utom 
när det krävs för att tillgodose angelägna 
allmänna intressen. Naturvårds- och mil-
jöintressen betraktas som angelägna all-
männa intressen som kan inskränka den 
enskildas rättigheter.11

En inskränkning i enskildas rätt att an-

6. Prop. 1997/98:45, del 2, sid 87.  
7. MÖD i mål nr M 5957-11.
8. Prop. 1997/98:45, del 2, sid 87.

9. MÖD i mål nr M 7238-15, M 5610-15 och M 10623-16. 
10. Prop. 2008/09:119, sid 104 och MÖD 2013:37.
11. Prop. 1997/98:45 del 2, sid 97. 
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vända sin mark eller sitt vatten som grun-
das på en skyddsbestämmelse får däremot 
inte gå längre än vad som krävs för att syf-
tet med skyddet ska tillgodoses. Detta är 
ett uttryck för proportionalitetsprincipen 
som är en grundläggande rättsprincip både 
inom EU-rätten och enligt 
Europakonventionen om mänskliga rättig-
heter (EKMR). Ofta åberopas EU:s rättig-
hetsstadga i strandskyddsmål. EU-rätten 
är dock inte tillämpbar i dessa måltyper 
eftersom strandskyddsregleringen endast 
är en nationell lagstiftning, däremot är 
EKMR tillämpbar i alla domstolsärenden i 
Sverige. 

Rätten till egendom och proportionali-
tetsprincipen åberopas ofta av enskilda 
när de inte får bebygga sin mark på grund 
av strandskyddsregleringen. Exempelvis 
kan en person ha köpt en fastighet och 
tagit stora lån. När personen sedan vill be-
bygga fastigheten nekas hen strand-
skyddsdispens vilket medför att hen förlo-
rar pengar på affären. MÖD har hittills, i 
linje med Europadomstolens generella 
praxis, ansett att strandskyddet är ett så 
pass starkt allmänt intresse att detta över-
skuggar den enskildas rätt att få bebygga 
sin fastighet.12 I miljöbalken finns också 
flera grunder för att få strandskyddsdis-
pens vilket har medfört att domstolarna 
anser att förbuden är rimliga. MÖD har 
också uttalat att intresseavvägning enligt 
7 kap. 25 § miljöbalken inte ger möjlighet 
att meddela dispens utan att särskilda skäl 
samtidigt föreligger.13 

Möjlighet att föreskriva villkor
Vid ett beslut om att upphäva eller ge dis-
pens från strandskyddet ska det normalt 
säkerställas ett område för fri passage och 
bevarande av djur- och växtliv mellan 
strand och byggnader.14 Kravet gäller inte 
om det är omöjligt med en sådan använd-
ning av området med hänsyn till planerade 
byggnaders eller anläggningars funktion. I 
förarbetena anges att den fria passagen be-
höver ha en sådan omfattning att det i 
praktiken inte avhåller allmänheten från 
att passera. Områdets bredd bör normalt 
vara minst ett par tiotals meter, men det 
kan variera beroende på förhållandena på 
platsen, lokala byggnadstraditioner m.m.15 
För att säkerhetsställa att en fri passage 
skapas kan kommunen förena strand-
skyddsdispensen med villkor som att fast-
ighetsägaren ska markera ut tomtplatsav-
gränsning med staket eller häck.16 Normalt 
ska tomtplatsavgränsningen inte få gå ner 
till strandlinjen.  Utan villkor om exempel-
vis tomtplatsavgränsning kan man ofta 
inte meddela dispens i det enskilda fallet.17 

12. Se exempelvis MÖD i mål nr M 6370-12, M 9186-13 och 
M 1554-17. 
13. Se MÖD 2013:37 och MÖD i mål nr M 7801-16. 
14. Se 7 kap. 18 f § miljöbalken.  

15. Prop. 2008/09:119, sid 112. 
16. Prop. 1997/98:45 del 2, sid 91.
17. Prop. 1997/98:45 del 2, sid 91.
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2
Hur kan felaktiga 
strandskyddsdispenser stoppas?



Generella argument 
Dispenser och upphävande av strandskydd 
ska tillämpas med stor restriktivitet.18 

Nedan ger vi exempel på vilka slags argu-
ment man kan framföra i sitt överklagande 
om varför strandskydds-dispens inte borde 
ha meddelats. 

Läs gärna och hänvisa till 
Naturvårdsverkets handbok ”Strandskydd 
- en vägledning för planering och pröv-
ning”. Handboken finns på 
www.naturvardsverket.se 

Argumentationslista
• Beskriv hur syftena med strand-

skyddet försämras eller omintet-
görs! Beskriv vilka effekter beslutet 
får, särskilt om förändringarna är 
irreversibla.

• Beskriv vilka värden som förstörs 
både på land och i vattnet! Det behö-
ver inte röra sig om exceptionella 
värden – strandskyddet är avsett att 
skydda även vanligt förekommande 
strandmiljöer. Nämn därför även 
relativt vanligt förekommande vege-
tationstyper som vass, alsumpskog, 
blåstångsbälten och liknande. 
Stranden kan även fungera som en 
förbindelselänk eller spridnings-
korridor mellan olika värdefulla 
områden som tillåter till exempel 
växter och groddjur att sprida sig till 
andra områden.

• Ta fram uppgifter om naturvärden! 
Speciellt om det rör sig om rödlista-
de arter (sök på www.artdataban-
ken.se) eller fridlysta arter (art-
skyddsförordningen hittar du på 
www.lagrummet.se). Arter som 
markerats med ett "N" i artskydds-
förordningen åtnjuter skydd enligt 
EU:s art och habitatdirektiv och är 
därför extra skyddsvärda. Titta till 
exempel efter större vattensa-
lamander, småsvalting och 
tjockskalig målarmussla. Ifall en 
sådan skyddad art påträffas vid 

framtagande av detaljplan måste 
miljökonsekvensbeskrivningen 
redogöra för hur arten påverkas. 
Dessutom kan det krävas dispens 
från länsstyrelsen. För mer infor-
mation se Naturvårdsverkets hand-
bok för artskyddsförordningen  
Del 1 som finns på  
www.naturvardsverket.se. 
Uppgifter kan också hittas i inven-
teringar som länsstyrelsen eller 
kommunen har gjort. 

• Beskriv varför strandområdet är 
viktigt för friluftslivet! Exempel är 
att området används av skolor eller 
förskolor, är bra uppstignings- och 
påstigningsplats för skridskoåkare, 
tilläggsplats för seglare, uppdrag-
ningsplats för kanoter, bra badplats, 
populärt promenad- eller motions-
stråk, tältning, sportfiske, nära tät-
ort m.m. Ange också om området 
kan bli viktigt på längre sikt, till ex-
empel för att försörja nya eller ut-
byggda tätorter med närnatur. 
Åtgärden kan komma att ha en av-
hållande effekt på friluftslivet. 
Kommer folk inte att våga gå förbi 
eftersom området får ett privat in-
tryck? Skärs stigar eller promenad-
stråk av? Hindrar exploateringen 
tillträdet till andra delar av till sjön 
eller udden?

• Beskriv varför det är en viktig rast-
plats för flyttande fåglar! Beskriv 
även om det rör sig om en häck-
ningsplats för ett större antal arter. 
Undersök själv och se observationer 
på www.artportalen.se. Uppgifter 
kan ibland fås genom exempelvis 
Projekt Kungsörn.

• Klimatskäl! Platsen är olämplig på 
grund av klimatförändringar. 
Översvämningar, ras eller liknande 

18. Prop. 1997/98:45 del 2, sid 88 och prop. 
2008/09:119, sid 53. 
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kan ske på grund av klimatföränd-
ringarna. Åtgärden eller byggnaden 
kan lika gärna göras på annan plats 
eller längre upp från stranden.

• Oönskade följdeffekter! Beslutet kan 
öppna upp för en exploatering av ett 
tidigare obebyggt område eller ge 
oönskade följdeffekter på grund av 
att det blir svårare för kommunen 
att neka dispenser på de andra fast-
igheterna i närheten. Om det rör sig 
om ingrepp i ett högexploaterat om-
råde eller ett område med högt be-
byggelsetryck kan man peka på ris-
ken för en betydande ackumulerad 
effekt. 

• Området har ett annat skydd förut-
om strandskyddet! Om ett strand-
skyddsområde är av särskild bety-
delse för naturvården eller 
friluftslivet bör normalt dispens 
aldrig medges.19 Använd dig av kart-
verktyget på http://skyddadnatur.
naturvardsverket.se för att få reda 
på om det finns andra skydd på plat-
sen. Det kan röra sig om exempelvis 
naturreservat, Natura 2000-område 
eller biotopskydd. Området kan 
också var av riksintresse för natur-
vård eller friluftsliv (3 kap. 6 § miljö-
balken) och/ eller obrutna kustom-
råden (4 kap. 5 § miljöbalken) 
Landskapsbildsskydd kan också 
gälla. Länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket kan hjälpa dig att 
få tag på sådan information.

• Används inte för friluftsliv! Som 
skäl för dispens åberopas ofta att 
platsen i fråga ligger i ett område 
som sällan eller aldrig används av 
allmänhet eller att stranden är dyig 
eller att naturförhållandena på 
annat sätt gör området olämpligt för 

bad och friluftsliv.20 Det ska inte vägas 
in i bedömningen och är alltså inte ett 
giltigt skäl att bevilja dispens!

• Förarbeten och praxis! Åberopa och 
citera gärna ur förarbeten och praxis. 
Många exempel finns i handled-
ningens fotnoter. Se även bilaga 1 
om var du hittar information om 
rättskällorna.

Formella felaktigheter som kan finnas
 i beslutet
• Beslutet strider mot kommunens 

översiktplan. Det behöver inte vara 
fel, men kommunen måste argumen-
tera om varför de gör en avvikelse. 

• Beslutet har inte tillkommit i laga 
ordning eftersom till exempel 
nämndledamöter varit jäviga eller 
en nämnd (och inte fullmäktige) 
har beslutat om antagande av en 
detaljplan med exempelvis stor 
miljöpåverkan. 

• Det finns inte beskrivet i ansökan 
eller beslutet var byggnaden eller 
åtgärden ska placeras eller detta är 
otydligt. 

• En tomtplatsavgränsning har inte 
gjorts i beslutet som ger plats för en 
passage närmast strandlinjen. 
Ibland behövs inte detta, men 
nämnden måste pröva frågan. 

• Kommunen har inte angivit något 
av de ”särskilda skälen” för dispens, 
eller gjort det på ett sätt som kan 
ifrågasättas.

19. Prop. 1997/98:45 del 2, sid 89.
20. Prop. 1997/98:45 del 2, sid 89. 
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3
Grunder för 
strandskyddsdispens
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När en kommun eller länsstyrelse medger 
dispens från strandskyddet eller upphäver 
strandskyddet i ett område ska myndighe-
ten ange vilket särskilt skäl man beaktat. 
Vid ett överklagande av ett felaktigt beslut 
är det viktigt att argumentera kring varför 
de specifika skäl som kommunen anfört 
inte är tillämpbara i aktuellt ärende och 
varför övriga särskilda skäl inte heller är 
tillämpbara. Nedan går vi igenom samtliga 
särskilda skäl. 

Redan ianspråktagen 
Som särskilt skäl får beaktas om området 
redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strand-
skyddets syften. Det kan röra sig om att 
stranden redan är förstörd av industri eller 
någon annan form av exploatering. 

Ianspråktagen mark som redan exploaterats som tomt 
eller på något annat sätt kan vara ett särskilt skäl för 
dispens från strandskyddet.

Det vanligaste är att man hävdar att områ-
det är ianspråktaget som tomt. Enligt förar-
betena till strandskyddsbestämmelserna 
utgörs mark som har tagits i anspråk ofta 
av etablerade tomtplatser mellan och runt 
bostadshus.21 Marken närmast huvudhuset 
och mellan närliggande garage och bodar 
är till exempel i de allra flesta fallen att 
anse som ianspråktagen tomt. Vid ett över-

klagande av ett beslut som hänvisar till 
lucktomt är området däremot inte ian-
språktaget i lagens mening och dispens 
kan därför inte meddelas på denna grund.22  

21. Prop. 2008/09:119, sid 105.
22. Se MÖD i mål nr M 10284-11 och M 178-15.

Att en fastighet anges som ”lucktomt” är inte ett giltigt 
skäl för dispens från strandskyddet. Ibland kan det rentav 
vara fråga om enda vägen ner till stranden, som i prakti-
ken skulle bli oåtkomlig från land om den bebyggdes.

Komplementbyggnader i nära anslutning 
till en huvudbyggnad eller en ersättnings-
byggnad för samma ändamål som en be-
fintlig eller nyligen avlägsnad byggnad kan 
också vara skäl för dispens.23  
Komplementbyggnader kan vara en gäst-
stuga, fiskebod, uthus, garage, toalett, 
bastu, sjöbod eller båthus. 

Komplementbyggnader kan vara skäl för dispens om de 
inte ligger för långt bort från huvudbyggnaden.

23. Exempel där MÖD har ansett att byggnad ligger inom 
hemfridzonen: M 7026-14 och M 8417-16.
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Dock får inte komplementbyggnaden ut-
vidga det privata området av tomten så att 
den allemansrättsliga tillgången till mar-
ken minskar.24  Detta sker när husen inte 
längre bildar en enhet tillsammans med de 
andra husen.25  Det gäller att visa på att den 
planerade byggnadens storlek, karaktär 
eller placering inte befinner sig inom hem-
fridszonen utan tvärtom utvidgar den ut-
anför området. Domstolarna anger ofta att 
en byggnad, brygga eller annan anordning 
får en privatiserande effekt utanför den 
gamla tomtplatsen och därför avhåller all-
mänheten från att passera. 26 

Ersättningsbyggnad för nedbrunnet eller förfallet hus

Ersättningsbyggnader kan ges dispens om 
exempelvis en byggnad har brunnit ner, 
förfallit eller rivits. Dispens måste dock 
sökas som huvudregel inom ett år från att 
bygganden förstörts och ska tjäna samma 
ändamål som den gamla.27  Om exempelvis 
taket har rasat in, fönster saknas och träd-
gården är igenvuxen är huset så pass för-
fallet att det anses att allemansrätten har 
återinträtt – vilket medför att dispens inte 
får meddelas.28  Byggnaden ska i dessa fall 

betraktas som en nybyggnation, och några 
särskilda skäl för dispens på denna grund 
finns därmed inte. En ansökan om dispens 
för återuppbyggnad ska lämnas in innan 
huset rivs. Byggnaden som ska ersätta den 
förfallna byggnaden får inte heller vara 
väsentligt större eller annorlunda utformad.
Ianspråktagandet ska dessutom ha gjorts 
lagligt. Detta argument kan användas då 
det till exempel för befintliga byggen/åt-
gärder skulle ha krävts strandskyddsdis-
pens, dispens från biotopskydd, bygglov, 
tillstånd för vattenverksamhet eller att 
bygganmälan skulle gjorts. I förarbetena 
till bestämmelserna anges att för att mar-
ken ska kunna räknas som ianspråktagen 
avses ett lagligt ianspråktagande.29

Väl avskilt från området närmast 
strandlinjen 
Det andra särskilda skälet som får beaktas 
enligt miljöbalken är om platsen är väl av-
skild från stranden. Tanken är att om det 
finns något annat som byggts närmare 
stranden som stör så gör det inte så mycket 
om det byggs något annat i närheten. Om 
byggnaden eller anordningen på så sätt är 
väl avskild från strandkanten genom en 
väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller 
annan exploatering, så kan dispens med-
delas. Enligt förarbetena ska den avskiljan-
de effekten ha åstadkommits av 
människor och därav omfattas inte natur-
liga fenomen som till exempel branter, 
höjdformationer, sänkor eller otillgänglig 
mark.30

24. Prop. 1997/98:45 del 2, sid 89.
25. Se MÖD i mål nr M 5366-17. 
26. Se exempelvis MÖD 2011:34, M 5596-16 och M 5366-17.
27. Prop. 1997/98:45 del 2, sid 89. Se även MÖD i mål nr 
M 6737-15 avseende ersättning av befintlig byggnad som 
utökade hemfridszonen.

28. Se exempelvis MÖD i mål nr M 4993-16 och M 5811-16. 
29. Prop. 2008/09:119, sid 105.
30. Prop. 2008/09:119, sid 105. Notera att hyggen, som är 
en verksamhet, inte är avskiljande.
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 Område ”väl avskilt” från stranden på grund av mänsk-
lig verksamhet (det vill säga vägen).

Ofta hävdas att en liten grusväg eller lokal-
gatan gör att området är väl avskilt från 
strandlinjen. MÖD har däremot i ett mål 
ansett att en väg utan mittlinje inte var till-
räckligt stor för att ha avskiljande effekt, 
trots att det gick linjebusstrafik på vägen 
och hastighetsbegränsningen var 70 km/h.31 

Alltså har en lokalgata eller grusväg inte 
en sådan avskiljande effekt som krävs.32 
Befintliga hus har endast en avskiljande 
effekt om det ligger direkt nedanför den 
lovsökta åtgärden.33 

För sin funktion måste ligga vid 
vattnet 
Som särskilda skäl får man även beakta 
om området behövs för en anläggning som 
för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför områ-
det. Vissa typer av anläggningar kan en-
dast läggas vid vatten, som bryggor och 
hamnar. Bostäder omfattas inte av denna 
punkt eftersom det ska röra sig om dispen-

ser för anläggningar som exempelvis bryg-
gor eller pirar och i vissa fall vägar.34

I dessa fall är det särskilt viktigt att föra 
fram att en noggrann prövning ska göras i 
förhållande till strandskyddets båda syf-
ten - det vill säga områdets värden för fri-
luftsliv och växt- och djurliv. Enligt förar-
betena ska också stor restriktivitet gälla, i 
synnerhet i områden som är tillgängliga 
för allmänheten och i områden som är sär-
skilt värdefulla för djur- och växtlivet, till 
exempel grunda mjukbottnar, landhöj-
ningsområden, strandängar och tätbe-
byggda områden.35 Den enskilda måste 
visa vilket intresse hen har av dispens och 
varför hens intresse inte kan förläggas ut-
anför det strandskyddade området. Om 
bryggan behövs i en näringsverksamhet 
kan det finnas skäl att meddela dispens om 
det skulle medföra orimliga kostnader eller 
tidsförluster om bryggan skulle lokaliseras 
utanför området.36

31. MÖD 2011:40
32. För fler exempel se MÖD i mål nr M 1790-16 (hastig-
hetsbegränsning 50 km/h), M 9723-15 (lokalgata).
33. Se M 9723-15. 
34. Prop. 2008/09:119, sid 105. Se även MÖD i mål nr M 
3795-16 där en tillfartsväg ansågs kunna vara en anlägg-
ning som för sin funktion måste ligga vid vattnet, dispens 
meddelades dock inte. 

35. Prop. 2008/09:119, sid 105. 
36. Prop. 2008/09:119, sid 105.

Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vattnet.
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Det är relativt vanligt att fastighetsägaren 
vill ta bort sin gamla brygga och bygga en 
större brygga än vad som behövs för ända-
målet.37 Exempelvis vill man få en annan 
form (inte så långsmal som tidigare) eller 
ett soldäck i anslutning till bryggan. 
Bryggor kan dock innebära allvarlig påver-
kan på strandzonen, särskilt i områden där 
det är tätt mellan bryggorna.38  Botten-
förankringar, körning till och från bryggor-
na, skuggning av växter är alla effekter 
som är till men för det biologiska livet på 
grunda bottnar. Om fastighetsägaren redan 
har en funktionsduglig brygga och kan ta 
sig till sin fastighet med båt eller med bil 
anses det därför inte heller att något sär-
skilt skäl föreligger. Även i de fall där om-
rådet på en ö har gott om bryggor där fas-
tighetsägaren kan hyra båtplats har sär-
skilda skäl inte ansetts föreligga.39 
Motsatsvis bör fastighetsägaren meddelas 
strandskyddsdispens i de fall där gemen-
samma bryggor inte finns att tillgå och 
fastighetsägaren endast genom tvång kan 
tillförsäkra sig en båtplats.40 

Behövs för att utvidga en redan på-
gående verksamhet 
Enligt denna dispensgrund får man beakta 
om området behövs för att utvidga en redan 
pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området. 
Detta ska vara en fråga om verksamhet, vil-
ket innebär att denna punkt inte kan till-
lämpas avseende bostadsbyggnader. 
Bestämmelsen kan endast tillämpas för 
pågående verksamheter och är inte på en 
ny verksamhet. I praxis har det exempelvis 
prövats om en kåta och väderskydd för ett 
kollo samt en kåta för en restaurangverk-
samhet kunde falla in under punkten.41  

37. Se även punkt ett om ersättningsbyggnader. 
38. Se Sundblad & Bergström, Shoreline development and 
degradation of coastal fish reproduction habitats, Ambio 
2014.
39. Se MÖD mål nr M 6370-12 och M 9186-13. 

MÖD bedömde i båda målen att byggnader-
na i och för sig föll inom bestämmelsens 
tillämpningsområde men åtgärderna kunde 
uppföras utanför det skyddade området.

40. MÖD mål nr M 11808-14 och M 2617-16 där det inte 
ansågs rimligt att tvångsvis få tillträde till annan brygga 
och dispens meddelades. 
41. Se MÖD i mål nr M 10456-15 och MÖD 2016:11. 

Behövs för att utvidga en redan pågående verksamhet 
och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.

Angeläget allmänt intresse 
Enligt denna dispensgrund får man beakta 
om området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området. 
Här krävs att ett angeläget allmänt intres-
se berörs, vilket innebär att grunden ska 
tillämpas restriktivare än tidigare särskil-
da skäl. Enskilda intressen, som ett före-
tags intresse att bygga ut sin verkstad, in-
kluderas inte heller. 
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Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget all-
mänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Ett angeläget allmänt intresse kan exem-
pelvis vara åtgärder som tillgodoser kom-
munens behov av tätortsutveckling, olika 
typer av infrastrukturanläggningar, an-
passning av miljön för bättre tillgänglighet 
för funktionshindrade eller åtgärder som 
görs av frilufts- och naturvårds, miljö- eller 
kulturhistoriska intressen. Den planerade 
åtgärden bör långsiktigt ge fördelar till 
samhället42 Däremot ska det inte finnas 
möjlighet att tillgodose det allmänna in-
tresset utanför området. 

MÖD har i ett mål angett att en bollplan 
har ett visst allmänt intresse, men att den i 
målet kunde uppföras utanför skyddat om-
råde.43 Byggandet av nya bostäder kan inte 
generellt anses utgöra ett angeläget all-
mänt intresse enligt bestämmelsen. Mot 
bakgrund av den påtagliga bostadsbrist 
som råder i Stockholmsregionen kunde 
dock byggandet av 600–700 bostäder enligt 
MÖD anses vara ett sådant angeläget in-
tresse som medför långsiktiga fördelar för 
samhället. MÖD ansåg dock att det fanns 
andra ställen inom kommunen som låg ut-
anför strandskyddsområde som kunde be-
byggas.44 I ett detaljplanemål om en skola 

gick MÖD på samma linje, och fann att sko-
lan var ett angeläget allmänt intresse. 
Domstolen ansåg emellertid att kommu-
nen inte hade visat att skolan inte kunde 
lokaliseras utanför strandskyddat område.45  

Annat mycket angeläget intresse 
Som särskilt skäl får man enligt denna 
punkt beakta om området behöver tas i an-
språk för att tillgodose ett annat mycket 
angeläget intresse. Att det handlar om ett 
annat mycket angeläget intresse indikerar 
att denna grund ska tillämpas än mer res-
triktivt än den förra grunden. Enligt förar-
betena ska det också för att vara ett mycket 
angeläget intresse vara fråga om mycket 
speciella omständigheter som är mer eller 
mindre unika till sin karaktär.46 

42. Prop. 2008/09:119, sid 106.
43. MÖD i mål nr M 8124-13.
44. MÖD 2016:13.
45. MÖD i mål nr P 8109-15.

46. Prop. 2008/09:119, sid 106.
47.Prop. 2008/09:119, sid 106.
48. MÖD har prövat det en gång i MÖD 2007:46, då enligt 
de äldre strandskyddsreglerna. 

Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett ”annat 
mycket angeläget intresse” är ett särskilt skäl som 
sällan beviljas. Det ska röra sig om mycket speciella 
omständigheter.

Bestämmelsen får tillämpas i fråga om 
både allmänna och enskilda intressen 
men tillämpningen bör enligt förarbetena 
vara särskilt restriktiv när det gäller en-
skilda intressen.47 Detta kan sägas vara un-
dantagets undantag.48 Grunden åberopas 
dock ofta av enskilda. Enskilda anför
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ofta att det är ett mycket angeläget intresse 
när de förlorar pengar på att inte få bebygga 
sin mark, vilket av MÖD hittills inte an-
setts vara ett sådant intresse.49 

Områden för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen
Områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS-område) innebär att 
det specifika området ska bidra till utveck-
lingen av landsbygden, exempelvis genom 
att ge fler arbeten så att befolkningsunder-
laget i bygden kan utvecklas.50 Om dispen-
sen gäller ett enstaka en- eller tvåbostads-
hus som ska ligga inom ett LIS-område får 
man istället beakta om det ska uppföras i 
anslutning till ett redan befintligt bostads-
hus.51 Att det redan finns ett hus inom ett 
LIS-område kan alltså i sig vara ett skäl för 
att få dispens för att bygga nytt i anslut-
ning till detta. 

Enligt förarbetena till bestämmelsen 
framgår att avsikten inte är att en dispens 
ska ge en fördel till en persons ekonomiska 
förhållanden utan att det ska vara fråga om 
en mer långsiktig ekonomisk påverkan i 
ett lokalt eller regionalt perspektiv.52 
Exempelvis kan det vara fråga om mindre 
verksamheter som campingstugor, kanot-
uthyrning eller en kiosk. Men det kan även 
vara anläggningar för ideella verksamhe-
ter som har betydelse för det lokala fören-
ingslivet, som lokaler för simklubbar.53

Förarbetena anger att en övergripande 
bedömning ska göras av hur den planerade 
åtgärden kan bidra till ökad ekonomisk ak-
tivitet på orten eller i bygden på längre sikt. 
Det bör inte vara ett tillräckligt skäl för dis-
pens att uppförandet av en ny bebyggelse 

49. Se avsnittet om intresseavvägningen för mer information. 
50. 7 kap. 18 d § miljöbalken.
51. 7 kap. 18 d § miljöbalken.
52. Prop. 2008/09:119, sid 107.
53. Prop. 2008/09:119, sid 107. 
54. Prop. 2008/09:119, sid 107- 108.
55. Prop. 2008/09:119, sid 57ff. I mål nr M 4270-16 avslogs 
en ansökan eftersom sökande genom sin egen utredning 

eller en åtgärd tillfälligt skapar arbetstill-
fällen på orten eller i bygden.54 

inte kunde visa att det förelåg ett LIS-område. Både 
nämnden och länsstyrelsen ansåg att det inte förelåg ett 
LIS-område. 
56. Se MÖD 2012:39. I MÖD 2015:32 ansågs inte en etable-
ring leda till ökad service. Detaljplanen upphävdes därför.
57. I mål nr M 1792-16  och M 9980-16 ansågs kriterierna 
vara uppfyllda trots att länsstyrelsen invänt mot utpekan-
det. Målen rörde ett enbostadshus samt en kanotcentral.

Område för landsbygdsutveckling (”LIS”). Kommuner 
får inrätta LIS-områden genom beslut om översiktsplan. 
Inom dessa områden kan man lättare få dispens för att 
bygga sådant som antas leda till utveckling av lands-
bygden.

Kommunen ska i översiktsplanen inrätta 
LIS-områden. Länsstyrelsen ska få möjlig-
het att lämna synpunkter på det underlag 
som ligger till grund för bedömningen. Om 
länsstyrelsen godkänner LIS-områdena i 
översiktsplanen föreligger en presumtion 
för att ett LIS-område föreligger.55 Om läns-
styrelsen däremot har synpunkter på de 
LIS-områden som kommunen har föreslagit 
bryts denna presumtion och domstolarna 
ska göra en bedömning av samtliga om-
ständigheter i målet som parterna lägger 
fram för att bedöma om det föreligger ett 
LIS-område i det specifika fallet.56 Om läns-
styrelsen bryter presumtionen är det följ-
aktligen en uppförsbacke för den som häv-
dar att ett LIS-område föreligger.57 
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Av bestämmelserna framgår att restriktivi-
tet ska gälla vid beviljande av dispenser 
om det råder stor efterfrågan på mark för 
bebyggelse i området vid kusten från 
Forsmark till Klockestrand vid 
Ångermanälven eller från Skataudden vid 
Näskefjärden till gränsen mot Finland, 
Gotland, Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, 
Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller 
Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen.58  

LIS-områdena ska bidra till landsbygds-
utvecklingen, titta därför extra noga på om 
området ger de avsedda effekterna för den 
lokala ekonomin eller befolkningsunder-
laget. Kolla om verksamheten kommer 
leda till varaktiga arbetstillfällen. LIS-
områden ska vara begränsade till sin stor-
lek och kan endast inrättas om kommunen 
har mycket stränder som fortsatt kommer 
att vara oexploaterade. 

58. 7 kap. 18 e § miljöbalken. 
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4
Kommunal planering: 
detaljplaner och översiktsplaner
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Detaljplaner
När kommunen upphäver strandskydd i 
detaljplaner gäller samma särskilda skäl 
för upphävandet av strandskyddet som när 
strandskyddsdispens meddelas (se ovan 
för genomgång av de särskilda skälen). I 
äldre stadsplaner, som antogs innan 1 juli 
1975, gäller inte strandskyddet. Dock inträder 
strandskyddet så fort kommunen ändrar 
eller upphäver stadsplanen. Naturskydds-
föreningen får överklaga detaljplaner om vi 
1) har yttrat oss innan granskningstidens 
utgång och 2) strandskyddet upphävs i 
detaljplanen eller 3) detaljplanen innebär 
betydande miljöpåverkan. 

Översiktsplaner 
De kommunala översiktsplanerna och de 
tematiska tilläggen för exempelvis vind-
kraft är inte juridiskt bindande.59 Om över-
siktsplanerna är aktuella och välunder-
byggda är de dock ett viktigt styrdokument 
för utvecklingen i kommunen.60 Det är där-
för viktigt att vara med och påverka redan 
när kommunen omarbetar sina översikts-
planer och tematiska tillägg – sen kan det 
vara för sent!

59. 3 kap. 2 och 3 §§ PBL.
60. Se bl.a. MÖD 2005:66, mål nr P 6572-16 och P 1433-15. 
Mål nr P 3659-16 är ett exempel då översiktsplanen inte var 
tillräckligt tydlig.
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Så kan du vara med och påverka
•  Håll koll på vad som händer! Undersök 

om några ändringar, tillägg eller någon 
ny översiktsplan är på väg. Ring kom-
munens stadsbyggnadskontor (ibland 
heter det tekniskt kontor eller liknande). 
Kommunerna brukar också ha bra 
hemsidor där mycket information 
publiceras. 

•  Kontrollera LIS-områden! Se efter om 
förslagen till nya översiktsplaner 
innehåller LIS-områden och ta reda på 
om det rör det sig om områden som är 
värdefulla för natur och friluftsliv. 

•  Kräv noggranna kartläggningar och in-
venteringar! Se till att strandbiotoper och 
tillgång till stränder för olika frilufts- 
ändamål för exempelvis promenader, 
förskolor, skolor, sportfiske, tältning, 
segling, kanotuppdragning, motion och 
skridskoåkning inventeras. 

•  Skaffa fakta om värdefulla områden! 
Kommunen och länsstyrelsen kan ha 
inventeringar. Det kan finnas biologer i 
föreningen, inom kommunen, på hög-
skolor m.m. som kan tänkas följa med 
ut och inventera stränderna. 
Dokumentera gärna med kamera, karta 
och GPS. 

•  Delta i samråd! Delta i samråden kring 
ändringar av eller nya översiktsplaner 
och skriv yttranden till kommunen. Om 
det ritas in LIS-områden i översiktspla-
nen måste kommunen enligt förarbete-
na ha undersökt tillgången på stränder 
utifrån strandskyddets syften. 

•  Kräv att miljöbedömningar upprättas! 
Miljöbedömningar ska upprättas för 
särskilt miljöpåverkande förslag, vilket 
kan vara när många träd ska avverkas, 
strandskyddsområden påverkas eller 
naturmark planläggs för annat ända-
mål.61 Det är dock en bedömningsfråga 

från fall till fall när betydande miljöpå-
verkan anses föreligga.

•  Kräv att länsstyrelsen deltar! 
Länsstyrelsen har en viktig roll i att 
granska översiktsplaner och ska avge 
ett så kallat granskningsyttrande till 
kommunen. Se till att samarbeta med 
länsstyrelserna om dåliga förslag till 
LIS-områden, och understryk vikten av 
att länsstyrelsen kritiserar dem i sitt 
granskningsyttrande. Det kan få stor 
betydelse. 

•  Ta med politiker och tjänstemän ut i 
naturen! Ta med dem till hotade strän-
der, gärna fina dagar med bra väder. 
Besök politiker och förklara varför det 
är viktigt att kommunen är försiktig 
med landsbygdsutveckling. Nämn sär-
skilt att det kan vara väldigt svårt för 
kommuner att stoppa olämplig exploa-
tering, inte minst med tanke på att ett 
befintligt bostadshus i LIS-områden 
kan innebära rätt för grannen att bygga 
på granntomten. 

•  Skriv insändare och debattartiklar!  
Ta kontakt med intresserade journalis-
ter och ge en rättvis bild av vad kom-
munens politik kan leda till. Förklara 
vad som kan gå förlorat i ett längre per-
spektiv. Ta upp biologisk mångfald,  
allemansrätten och tillgången till 
stränder för de som inte har råd att åka 
bil eller köpa sommarställen. Det kan 
vara lättare att få en tidning att skriva 
om man förser dem med ett underlag. 
Det kan hända att journalisterna inte 
har tillräcklig bakgrundskunskap för 
att kunna ge en korrekt bild endast uti-
från ett samtal eller en intervju. Be om 
att få se artikeln innan den publiceras 
för att kontrollera att fakta och citat är 
korrekt. 

61. Sedan januari 2018 har kap. 6 miljöbalken ändras. 
Miljökonsekvensbedömningar benämns nu ibland för 
miljöbedömningar. 
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Överklaga en översiktsplan
Om kommunen beslutar om att anta en 
översiktsplan som går mot strandskyddets 
syften går det att överklaga i en så kallad 
laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunal-
lagen (2017:725).  Det är relativt svårt att få 
rätt i en sådan prövning. Alla kommunmed-
lemmar kan överklaga till förvaltnings-
domstolen inom tre veckor efter det att 
kommunfullmäktiges beslut satts upp på 
kommunens anslagstavla. För att få rätt i 
en överklagan måste man peka på att be-
slutet inte har kommit till i laga ordning 
eller att det strider mot lag eller annan för-
fattning. En sak som är viktig att tänka på 
om man överklagar en översiktsplan är att 
man måste föra fram på vilket sätt man 
anser att kommunens beslut inte tillkom-
mit i laga ordning eller strider mot lag eller 
annan författning under överklagandeti-
den, dvs. de tre veckorna man har på sig att 
överklaga. De fel man påpekar därefter kan 
inte beaktas vid prövningen av förvalt-
ningsdomstolen. 

Ett överklagande av en översiktsplan 
kan endast ske genom laglighetsprövning, 
vilket innebär att det inte sker någon pröv-
ning i sak av innehållet, utan endast att 
formalia vid beslutsgången har iakttagits. 
Planen kan då antingen fastställas eller 
underkännas helt, men inte ändras.

62.  Se även 13 kap. 1 § PBL.
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5

Att överklaga beslut om upphävande 
av strandskyddet och beslut om 
strandskyddsdispens
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Vilka kan överklaga beslut om 
strandskydd? 
I miljöbalken finns bestämmelser om mil-
jöorganisationers talerätt som baseras på 
Århuskonventionen.63 Denna rätt gäller or-
ganisationer som (1) har till huvudsakligt 
ändamål att tillvarata naturskydds- eller 
miljöskyddsintressen i stadgarna, (2) inte 
är vinstdrivande, (3) har bedrivit verksam-
het i Sverige under minst tre år, och (4) har 
minst 100 medlemmar eller på annat sätt 
visar att verksamheten har allmänhetens 
stöd.64  

De flesta av Naturskyddsföreningens 
kretsar och alla länsförbund uppfyller kra-
ven för att bli tillerkända talerätt enligt 
miljöbalken. Om länsstyrelsen eller dom-
stolarna kräver att ni ska visa att kraven 
för talerätt är uppfyllda behöver ni skicka 
in ett utdrag från medlemsmatrikeln för att 
visa att ni är fler än 100 medlemmar, gamla 
protokoll som visar att kretsen funnits i 
mer än tre år och protokollsutdrag som 
visar vem som är firmatecknare samt stad-
gar som visar föreningens ändamål. 

Naturskyddsföreningen har rätt att 
överklaga strandskyddsdispenser, upphä-
vande av strandskydd och beslut att anta 
eller ändra en detaljplan som innebär att 
ett område inte längre ska omfattas av 
strandskydd. Grannar och andra berörda 
(sakägare) kan däremot inte överklaga be-
slut om strandskyddsdispenser.65 Däremot 
har grannar rätt att överklaga bygglov och 
förhandsbesked enligt plan- och byggla-
gen, vilket miljöorganisationer inte har.66 

Länsstyrelsen ska dessutom självmant 
överpröva beslut om att anta detaljplaner 
om strandskyddet upphävs i strid med gäl-
lande bestämmelser och strandskyddsdis-
pensbeslut om det saknas förutsättningar 
för dispens.67 Om länsstyrelsen inte upphä-

ver beslutet om att meddela strandskydds-
dispens har föreningen rätt att även över-
klaga detta beslut, även om vi missade att 
överklaga kommunens grundbeslut.

I övrigt måste man överklaga i alla in-
stanser för att få överklaga i de högre in-
stanserna. Det går alltså inte att hoppa över 
att klaga till mark- och miljödomstolen och 
sedan överklaga till MÖD. I så fall kommer 
överklagandet att avvisas och någon pröv-
ning av målet görs inte. Man måste alltså 
vara involverad under hela rättsprocessen.

Om ni tillhör en krets som inte uppfyller 
kraven kan ni be det länsförbund ni tillhör 
att lämna en fullmakt så att ni kan över-
klaga beslutet för deras räkning. 
Överklagandet ska då ske i länsförbundets 
namn och fullmakten finnas med redan 
vid överklagandet. Man kan också be fir-
matecknaren för länsförbundet att skriva 
under själva överklagandet. 

Tiden för överklagande ska framgå av 
beslutet. Normalt sett ska överklagandet 
vara inne tre veckor efter att beslutet fat-
tats. Överklagan riktas till nästa instans 
men ska skickas till den myndighet som 
tagit beslutet. Om det är svårt att hinna att 
få med all argumentation kan man skicka 
in ett överklagande med en begäran om att 
få komplettera överklagandet inom till ex-
empel fyra veckor. Se till att få anståndet 
bekräftat. Viktigt är att redan här få med 
era yrkanden (se nedan). 

Obs! För att få överklaga en detaljplan 
krävs inte bara att man överklagar inom 
rätt tid utan också att föreningen har yttrat 
sig före granskningstidens utgång! Och om 
ni använder er av någon annan för att över-
klaga, exempelvis länsförbundet, så är det 
avgörande att den också har yttrat sig 
innan granskningstiden går ut.

63. Konvention om tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor.
64. Se 16 kap. 13 § miljöbalken. 

65. MÖD 2001:7 och MÖD 2001:29.
66. Se 13 kap. plan- och bygglagen.
67. Se 19 kap. 3b § miljöbalken och 11 kap. 10 § plan- och 
bygglagen.
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En fullmakt ska innehålla:
• Vilka personer som ska ha rätt att 

överklaga (och i vilken förenings 
namn), gärna med adress och per-
sonnummer. 

• Ange om fullmakten gäller alla möj-
liga strandskyddsärenden eller bara 
ett visst ärende. Om den ska gälla 
bara i ett specifikt ärende ange i så 
fall den myndighet som fattade be-
slutet, beslutsdatum, ärendenumret 
och gärna fastighetsbeteckningen.

• Datera fullmakten. Den ska vara un-
derskriven av den eller de som har 
rätt att teckna föreningens firma och 
deras adress och telefonnummer. 

Utformning av överklagan   
För att ett överklagande ska bli korrekt ska 
man ha med vissa uppgifter som gör det 
möjligt för myndigheten att förstå vad det 
rör sig om och vem som har överklagat. Se 
exemplet längst bak i skriften! Läs även 
noga överklagandehänvisning i bilagan till 
beslutet som ska överklagas. Uppgifter 
som ska finnas med är följande:   

• Vilket beslut överklagas? 
Ange vilken nämnd som fattat be-
slutet, beslutsdatum, diarienummer, 
vad beslutet omfattade och vilken 
fastighet som beslutet avsåg. 
Exempel: Överklagande av miljö-
nämnden i Härryda kommuns be-
slut 2018-01-02 (dnr 1-18) avseende 
strandskyddsdispens på fastighe-
ten Skogen 1:1 i Härryda kommun. 

• Vem riktas överklagandet till? 
Högst upp i överklagandet ska man 
ange vilken högre instans man 
överklagar till. Exempelvis ska ett 
beslut om dispens i kommunens 
byggnadsnämnd överklagas till 
länsstyrelsen i det län kommunen 
ligger i. Kom dock ihåg att överkla-
gandet ska postas till den myndig-
het som fattade beslutet. 

• Yrkanden 
Här ska ni ange hur föreningen vill 

att beslutet ändras. Exempelvis kan 
föreningen yrka att nämndens be-
slut upphävs och att strandskydds-
dispens inte meddelas för sökt åt-
gärd. Det kan ibland finnas 
anledning att yrka ”i första hand” 
och ”i andra hand”. Då yrkar man i 
första hand det man helst vill ska 
ske och i andra hand vad man vill 
uppnå om domstolen inte följer det 
första yrkandet. Ett andrahandsyrk-
ande kan exempelvis vara att en 
tomtplatsavgränsning ska göras så 
att det blir en fri passage för frilufts-
liv och naturskydd. I Mark- och mil-
jööverdomstolen och Högsta dom-
stolen krävs att prövningstillstånd 
meddelas. Då ska föreningen även 
yrka att prövningstillstånd ska ges. 

• Grunder för yrkandena 
Här ska ni ange varför beslutet är 
felaktigt. Rada upp de viktigaste 
sakliga argumenten om varför dis-
pensen är olämplig. Exempelvis att 
dispensen inte borde ha meddelats 
eftersom området inte är väl avskilt 
från strandlinjen genom den grus-
väg som går mellan huset som ska 
byggas och stranden eller att det 
inte rör sig om ett angeläget allmänt 
intresse. Det är viktigt att identifiera 
vilka särskilda skäl kommunen 
grundat dispensen på och ange var-
för dessa samt övriga särskilda skäl 
inte är tillämpbara. 

• Vem som överklagar 
Glöm inte att ange vilken krets eller 
länsförbund i Naturskydds-
föreningen som överklagar. Det är 
viktigt att det blir rätt, det går nämli-
gen inte att ändra i efterhand vem 
som överklagat. Adress och telefon-
nummer ska vara med och gärna 
e-postadress till den som kommer 
sköta kommuniceringen med läns-
styrelsen och domstolarna. Bifoga 
fullmakt om det krävs. 
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• Överklaga i tid 
Obs! Överklagandet måste komma 
in i tid. Annars förlorar vi möjlighet 
att få beslutet rättsligt prövat! Kom 
ihåg att när det gäller detaljplaner 
måste föreningen yttra sig angåen-
de strandskyddet redan under ut-
ställningstiden – annars får vi inte 
överklaga!

Tips på vägen!
• Kontakta tjänstemän och politiker! 

Om man fått kännedom om att kom-
munen förbereder en olämplig dis-
pens eller ett upphävande av 
strandskydd i en detaljplan kan det 
vara värt att försöka påverka ut-
gången av ärendet genom att kon-
takta tjänstemän inom kommunen. 
Bidra med information om områdets 
värden och förklara varför en dis-
pens eller ett upphävande i det ak-
tuella ärendet inte är förenligt med 
strandskyddsreglerna. 

• Inventeringar!  
Det kan finnas biologer och ornitolo-
ger i föreningen, inom kommunen, 
på högskolor m.m. som kan tänkas 
följa med ut och inventera stränder-
na. Dokumentera med kamera, karta 
och gärna GPS.

• Fotografier!  
Gamla fotografier kan vara bra efter-
som de kan visa hur stranden såg ut 
förr; exempelvis om den brygga som 
man påstår funnits på platsen i årti-
onden verkligen gjort det.

• Ha koll på beslut!  
Dispenser och upphävanden fram-
går av kommunala beslut, oftast i 
miljö- eller byggnadsnämnden 
(eller nämnd med annat namn bero-
ende på kommun) och i vissa fall i 
beslut av länsstyrelsen. Besluten 
ska överklagas inom en viss tid, of-
tast inom tre veckor, så det gäller att 
bli underrättad i tid. Höra av er till 
kommunen och fråga hur man ska 

gå tillväga för att få tag i besluten i 
den aktuella kommunen. Skaffa 
gärna en kontakt bland tjänstemän-
nen på stadsbyggnadskontoret eller 
en politiker i miljönämnden som 
kan varsko när intressanta fall 
dyker upp. Ibland kan man be att få 
sätta upp sig på utskickslistan, och 
få de e-postmeddelanden med ären-
den som skickas ut till nämndpoliti-
ker. I många fall går det också att se 
på nämndernas webbsida vilka 
ärenden som ska upp till beslut. I 
vissa kommuner är besluten svårare 
att få tag i, besluten kan exempelvis 
tas med delegation av tjänstemän 
eller arbetsutskott till nämnderna. 
Då får man aktivt kräva ut besluten 
med viss regelbundenhet. 
Kommunen har en skyldighet att 
svara på frågor från allmänheten. 

• Ta del av materialet!  
Det är viktigt att inte endast få be-
slutet utan också ansökan, kartor, 
situationsplan, ritning och eventu-
ella tjänsteutlåtanden för att kunna 
göra en bra bedömning. Vid överkla-
gande av detaljplaner gäller att man 
måste ha yttrat sig skriftligen under 
granskningstiden då planförslaget 
ställs ut för samråd. 
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Vad ska Naturskyddsföreningen 
överklaga? 
Naturskyddsföreningen har en generös 
överklaganderätt, vilket är något vi måste 
värna om. Föreningen ska inte överklaga 
för överklagandets skull utan välja ut de 
mål som är viktiga ur miljösynpunkt. 

När det gäller vilka beslut som din krets 
eller länsförbund ska överklaga, brukar vi 
framställa urvalet som en tratt där ett litet 

antal viktiga fall sållas fram (se nedan). 
Eftersom ett rättsfall kan ta flera år av åter-
kommande ideellt arbete är det viktigt att 
välja rätt och inte överklaga i onödan. 
Avvägningarna kan ibland vara svåra, inte 
minst då miljöfrågan ibland står mot andra 
viktiga intressen – som skolor, arbetstill-
fällen och bostäder som kan råda bot på bo-
stadsbristen.  
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Bilaga 1- Information om lagar och tillämpning

Här hittar du information om lagar och tillämpning angående strandskydd:

•  Miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900) finns under fliken lagboken på 
 www.notisum.se  

•  Förarbetena till miljöbalken och plan- och bygglagen finns på www.regeringen.se 

- Prop. 2008/09: 119 ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden” 
- Prop. 1997/98:45 del 1 och 2 ”Miljöbalk”
- Prop. 2006/07:22 ”Första steget för en enklare plan- och bygglag”
- Prop. 2009/10:170 ”En enklare plan- och bygglag”

•  Naturvårdsverkets handböcker om strandskydd och artskydd finns på www.natur-
vardsverket.se under flikarna skyddad miljö och artskydd: 

- Strandskydd - en vägledning för planering och prövning (handbok 2009:4)
- Utvidgat strandskydd- en vägledning till underlag och beslut (handbok 2010:4)
- Handbok för artskyddsförordningen (handbok 2009:2, utgåva 2)

•  Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen finns på: 
www.markochmiljooverdomstolen.se 

•  Information, kommenterade domar och värdefulla sammanställningar om strand-
skyddsregleringen till och med 2016, samt enstaka avgöranden därefter kan man 
också hitta på: www.strandskyddsdelegationen.se 

•  Miljösamverkan Sverige samlar avgöranden från domstolarna på 
 www.strandskyddsdomar.se
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Bilaga 2- Exempel på överklagande

Naturskyddsföreningen i Strandlösa 
 
 
Till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 
2018-02-21

 
Överklagat beslut
Naturskyddsföreningen i Strandlösa överklagar miljönämnden i Strandlösa kommuns be-
slut om strandskyddsdispens 2018-02-11 (dnr 2018:1) på fastigheten Skogen 1:1 i Strandlösa 
kommun. 

Yrkande 
Naturskyddsföreningen i Strandlösa (föreningen) yrkar att den meddelade strandskydds-
dispensen för gästhuset ska upphävas.  

Grund för överklagandet
Föreningen anser att det inte föreligger särskilda skäl för att meddela aktuell strand-
skyddsdispens eftersom området inte är väl avskilt från stranden och inte heller är 
ianspråktaget på ett sådant sätt att strandskyddet är utsläckt. 

Föreningens utveckling av talan
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig till-
gång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten (se 7 kap. 13 § miljöbalken). Det är enligt 7 kap. miljöbalken förbjudet att vidta 
åtgärder som exempelvis att uppföra ett gästhus om särskilda skäl för dispens inte föreligger. 

Miljönämnden i Strandlösa kommun (nämnden) har angett att särskilda skäl föreligger 
för att meddela strandskyddsdispens eftersom det går en lokalgata mellan den lovsökta 
åtgärden och vattnet vilket enligt nämnden innebär att området är väl avskilt från strand-
området. Nämnden har även anfört att området redan är ianspråktaget på ett sådant sätt 
att det saknar betydelse för strandskyddet syften. 

Föreningen anser däremot att området inte är avskilt från stranden på det sätt som nämn-
den anför. Enligt MÖD 2011:40 ansågs en väg med en hastighetsbegränsning om 70 km/h 
inte vara tillräckligt avskiljande för att särskilda skäl skulle föreligga. I mål nr M 9723-15 
ansåg domstolen inte heller att en lokalgata som liknar den i förevarande mål vara så av-
skiljande att dispens kunde meddelas. Föreningen anser därför att strandskyddsdispens 
inte kan meddelas på denna grund. 

Föreningen anser inte heller att området är ianspråktaget på ett sådant sätt som krävs för 
att strandskyddsdispens ska meddelas. Den komplementbyggnad som ansökan avser 
kommer inte att bilda en sammanhållen enhet med huvudbyggnaden och det förråd som 
nu finns på fastigheten. Den lovsökta komplementsbyggnaden ligger ca 50 meter ifrån de 

32



övriga husen vilket medför att hemfridszonen kommer att utökas mer än marginellt. 
Föreningen anser därför att strandskyddsdispens inte heller kan meddelas på denna 
grund (se prop. 1997/98:45 del II, sid 89).

Föreningen bedömer att övriga särskilda skäl i 7 kap. miljöbalken inte heller är tillämp-
bara varför det saknas grund att bevilja strandskyddsdispens i aktuellt mål. Vad sökan-
den har anfört avseende avvägningen som ska göras enligt 7 kap. 25 § miljöbalken anser 
föreningen, i likhet med fast praxis på området, att strandskyddet är ett så pass starkt all-
mänt intresse att detta överskuggar den enskildas rätt att få bebygga sin fastighet i detta 
fall (se exempelvis MÖD i mål nr M 6370-12, M 9186-13 och M 1554-17).

Föreningen anser sammanfattningsvis att länsstyrelsen ska upphäva meddelad strand-
skyddsdispens eftersom området varken är avskilt eller ianspråktaget på ett sådant sätt 
att de särskilda skälen i 7 kap. miljöbalken kan anses vara tillämpbara. 

Sten Naturvän
Ordförande i Naturskyddsföreningen i Strandlösa
Adress: Stranden 1., 435 80 Strandlösa 
E-post: sten@naturvan.se 
Tel nr: 070-000 00 00

*Naturskyddsföreningen i Strandlösa är en naturskyddsförening som bildades 1974 och 
har drygt 1 000 medlemmar.
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PG 90 19 09-2

Åsögatan 115
Box 4625, SE-116 91 
Stockholm, Sweden 

+46 (0)8 702 65 00
www.naturskyddsföreningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorgani-
sation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, 
kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påver-
kar politiker och myndigheter såväl nationellt som 
internationellt. Föreningen har ca 226 000 med-
lemmar och finns i lokalföreningar och länsför-
bund över hela landet. Välkommen att bli medlem, 
skänka en gåva eller bli företagssponsor.  

Strandskyddet är en av våra viktigaste skyddsmekanismer för allemans-
rätten och de stora biologiska värden som finns i strandzonen till hav, 
sjöar och vattendrag. Strandskyddet behövs också för att styra bort 
bebyggelse från områden som kan drabbas av de ras, skred och över-
svämningar som klimatförändringarna väntas föra med sig.

Denna skrift riktar sig främst till de kretsar och länsförbund inom 
Naturskyddsföreningen som vill värna strandskyddet genom att bevaka 
den strida strömmen av så kallade dispenser och upphävanden av 
strandskyddet. Här ges en överblick av lagstiftningen på området. 
Vägledningen visar hur man griper in i olika beslutsprocesser och hur 
man överklagar ärenden som rör strandskydd.


