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Förord 
Att skriva en kanditatuppsats har minst sagt varit tålamodsprövade och något utav en 
utmaning. Det har å andra sidan öppnat upp många nya perspektiv att se på 
samhällsplaneringen och inte minst strandskyddets del i det hela. 
 
Jag vill rikta varma tack till mina förstående studiekamrater som hjälpt mig i 
skrivandet och tänkandet. Trots att de precis som jag fått uppleva den kontrasterande 
känslan av uppgivenhet och eufori, har det alltid funnits tid för att hjälpa varandra.  
 
Min familj och sambo ska även de ha en eloge för att ha stått ut med mig när jag velat 
diskutera ämnen som nästintill varit ogreppbara för dem. 
 
Slutligen vill jag tacka min handledare Lars Larsson, som ständigt försett mig med 
verktyg till att tänka i nya banor, lyfta fram kunskaper jag någonstans förträngt, se 
företeelser ur främmande perspektiv och kritiskt granska innehållet i det jag 
studerar. Jag kommer tacksamt med ödmjukhet bära med mig dessa kunskaper och 
lärdomar i mitt framtida arbetsliv. Jag har fått ta del av ovärderliga insikter som 
kommer sätta bränsle till min vilja att framhäva det bästa av mig i min professionella 
roll. 
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Abstract 
This study seeks to examine whether a relation can be found between the number of 
shoreline exemptions and the development of Umeå municipalities population, or 
not. The weight of this paper will be focusing on the importance of place 
attractiveness and social place identity for people’s desires and ambitions to live near 
a lake or the coast. The policies of planning will also be highlighted in order to receive 
greater understanding of why people apply for shoreline exemptions. Four semi-
structured interviews with planners from Umeå municipality were therefor held with 
the ambition to complement the quantitative findings of the development of 
exemptions. 
 
The presenting results indicates that an increase of shoreline exemptions can be 
stated as well as the actions within the exemptions. The population has steadily 
increased trough out the studied years, 2014-2017. The relation between these 
findings can be argued have had a similar development, but we cannot be sure to say 
that they solely affect each other. Therefor the findings will be explained by earlier 
research regarding residential preferences, the desire to live with water view and 
planning policies that responds to these factors. 
 
 
Keywords: shoreline exemptions, urban planning, residential preferences, attractive 
coasts, water view 
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1. Inledning 
Befolkningstäta och större städer tenderar att ligga belägna vid vatten såsom hav, 
sjöar eller älvar, både i Sverige men också i övriga världen. Detta är ett resultat av den 
transportfunktion vattnet kunde förse invånarna med längre tillbaka i tiden. 
Uppkomsten av städer berodde främst på platsens förutsättningar till jordbruk, 
hamnverksamhet och sjötransporter (Andersson, 1998). I takt med att tekniken 
förfinats och utvecklats har även alternativa och effektiva transportsätt på land 
tillkommit och behovet av sjötransport har inte nödvändigtvis avtagit men däremot 
koncentrerats till färre och större hamnområden (Andersson, 1998). Städerna har 
vuxit med invånare och följt den samhälleliga utvecklingen med kontinuerlig 
geografisk expandering av urbana miljöer och stadsförtätning.  
 
Många fördelar följer med en växande befolkning, som en bred arbetsmarknad, fler 
serviceutbud eller en välutvecklad infrastruktur (Nyström et, al. 2012). Men det kan 
även ge upphov till sociala och tekniska problem som är ytterst centrala att tillämpa 
inom samhällsplaneringen (Healy, 2010). Ett av dessa problem är den efterfrågan 
och önskan om strandnära boenden som riskerar att strida mot strandskyddets syften 
om den i varje fall skulle bemötas med acceptans. Ianspråktagandet av tätortsnära 
stränder i Sverige har pågått under en lång tid, redan innan strandskyddslagen 
infördes 1950(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2005). Grunden för det 
strandskydd vi har idag infördes redan år 1950 och syftade primärt till att värna om 
allmänhetens fria tillgång till stränder och friluftsliv på både land i anslutning till 
strand men även tillgången till vatten. Strandskyddslagen skulle förhindra 
exploatering av stränderna som riskerade att konkurrera med allmänhetens fria 
tillgång. Ett tillägg som skulle omfattas av lagen infördes 1994, och syftade till 
skyddandet av djur- och växtliv inom strandskyddsområdet (Prop. 1993/94:229).	
Dagens strandskyddslag regleras i 7 kap. 13-18h §§ MB. 

13 § 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.  

I kustnära städer med en relativt god befolkningsutveckling är strandnära boenden 
högt eftertraktade. Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (2005) visar även på 
att intresset för att bygga strandnära fortsätter att öka. Innan det första 
strandskyddet infördes var stränder i stora drag hårt exploaterade. Därefter blev det 
allt svårare att få tillstånd till att bygga strandnära. Undersökningar har dock visat att 
trenden stigit återigen och sedan lagstiftningen har den strandnära bebyggelsen 
fördubblats, även om fördubblingen i sig bara uppgår emot 25-50% mot för vad den 
var innan 1950. Denna markexploatering består till största del av bostadsbebyggelser 
eller komplement till bostäder belägna inom strandskyddsområdet (Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet, 2005). 
 
Med årens lopp har intresset av att bo i ett attraktivt läge eller naturskön miljö fått en 
allt mer betydande roll i kommunernas bostads- och samhällsplanering (Andersson, 
1998). Människor lägger en värdering i att bo med havs- eller sjöutsikt när de talar 
om vad som gör en stad attraktiv och de är ofta benägna att betala mer för att bo 
strandnära (ibid.). För att kunna bygga och bo i strandnära lägen måste 
fastighetsägaren ansöka om dispens från det rådande strandskyddet i Sverige, som 
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sedan ska beviljas av kommunala handläggare. Sett ur ett kommunalt perspektiv kan 
frekvensen av ansökningar om dispenser påvisa huruvida intresset ser ut för att bo i 
strandnära lägen. Om antalet ansökningar är högt kan en kommun se tillgången till 
att möjliggöra för boenden i strandnära lägen som en viktig del i att attrahera 
människor att vilja bosätta sig i kommunen. 
 
Umeås närhet till älv och kust utgör ett viktigt incitament till planering. Inte minst 
när kommunen växer med invånare. Strandskyddet är en stor del av lagstiftningen 
som i Umeås bostadsplanering måste beaktas när marken ska förvaltas. Det finns en 
ambition hos kommunen att kunna erbjuda invånarna attraktiva boenden, och kust- 
eller älvsnära miljöer kan bland annat locka invånare att bosätta sig i kommunen 
(Umeå kommun, 2017).  
 
I och med Umeås landskap som till stor del består av stränder i kombination med 
kommunens ambitioner om att växa till 200 000 invånare år 2050 (Umeå kommun, 
2017) är det av intresse att undersöka hur utvecklingen av 
strandskyddsdispensansökningar sett ut och vad som kan ha påverkat utvecklingen.  
 
1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur antalet strandskyddsdispenser i 
tätortsnära läge har relaterat till befolkningsutvecklingen i Umeå kommun åren 
2014-2017.  
 
Studien omfattar bara dispenser som antagits i närhet till en tätort med ett 
invånarantal över 200.  
 
1.2 Frågeställningar 

(i) Var är strandskyddsdispenserna geografiskt lokaliserade åren 2014-2017? 
(ii) Hur många strandskyddsdispenser antogs åren 2014-2017? Hur många av 

dessa avser nyetablering av bostäder? 
(iii) Finns det ett samband mellan antalet dispenser och befolkningsutveckling? 
(iv) Vilka bestämmelser i lagen om strandskydd anknyter dispenserna till och 

vilka är motiven till antagen dispens? 
 
1.3 Avgränsningar 
Föreliggande studie omfattar endast en undersökning av antagna 
strandskyddsdispenser inom eller i nära anslutning till tätort i Umeå kommun. Därav 
är dispenser antagna enligt Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) uteslutna 
från studien. Med tätort definieras ett område med sammanhängande bostäder 
innehållande ett invånarantal över 200 (SCB, 2018a). Att dispenser enligt LIS inte tas 
med i studien bygger på önskan om att undersöka en eventuell önskan om strandnära 
boende nära stad och tätort. 
 
Valet av att undersöka Umeå kommun beror på den stadigt ökande befolkningen 
samt att kommunen består av många kilometer kust och älvstränder. Begränsningen 
till en kommun har bakgrund i önskan om att komplettera studien med intervjuer 
inom genomförandetiden för studien. 
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2. Tidigare forskning 
För att ge bakgrund till varför strandskyddsdispenser söks hos kommuner och 
länsstyrelsen är det i denna studie viktigt att se på ämnet ur olika perspektiv. I detta 
avsnitt presenteras tidigare forskning som söker beskriva fenomenet strandnära 
boenden sett ur individuella, ekonomiska och politiska perspektiv.  
 
2.1 Boendepreferenser 
För att förstå innebörden av en plats attraktivitet kan det vara fördelaktigt att belysa 
frågan om varför sociala miljöer och offentliga rum ser ut som de gör och hur de 
uppstår. Harris et. al. (1980) menar på att individers känslor och upplevelser av en 
miljö påverkas av sociala faktorer. Det är genom dynamiken i relationer, möten och 
åsiktsutbyten med andra människor som formar individens känslor av en plats. I 
detta stadie menar Reinders et, al. (2008) att embryot till den fysiska platsens 
utformning bildas. En stadsdel eller ett villaområde är inte en produkt som skapats 
för vem som helst av en neutral part. Strukturer i boendeformer, dess arkitektur och 
läge är resultatet av sociala relationer som uppstått i fysisk form och inte sällan styrs 
av ekonomiska motiveringar.  
 
Niedomysl (2008) förklarar att vad som avgör en människas val av flytt kan bero på 
många faktorer. I Figur 1 presenteras Niedomysl’s (2010) modell som kan förklara 
dessa faktorer. Sett till frivilliga flyttar interregionalt, regionalt eller nationellt har 
den flyttande ofta olika behov, krav och preferenser som kommer att spela roll vid 
valet av den nya bostaden. Dessa aspekter bedöms av den flyttande som olika 
attraktiva eller mer eller mindre viktigt för det slutgiltiga valet av det nya hemmet. 
Närhet till dagligvaruhandel, kommunalt vatten och tillgång till skolor är vanliga 
basala behov som bör finnas inom rimligt avstånd från bostaden. Därutöver 
tillkommer krav på t.ex. ett brett utbud på kollektivtrafik eller god arbetsmarknad. 
Slutligen, för att boendet ska bli så attraktivt som möjligt, spelar de personliga 
preferenserna roll. Det kan då röra sig om önskan om att bo med havsutsikt eller nära 
öppna landskap (ibid.).  
 

	
Figur	1.	Niedomysl's	modell	över	hur	en	plats	attraktivitet	och	valmöjligheter	till	boende	varierar	efter	
preferenser,	krav,	och	behov.	Källa:	(Niedomysl,	2010) 

Inom ramen för benämningen attraktivitet faller oändligt många aspekter in gällande 
platsens attribut beroende på individens preferenser och förutsättningar till köp eller 
hyra av ett hem. En plats attraktivitet kan avgränsas av individens ekonomiska status, 
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möjlighet till kollektivtrafik, goda utbildningsmöjligheter eller närheten till sjöutsikt 
och fina stränder, eller helt enkelt av alla dessa faktorer tillsammans. För vissa är 
flera attribut avgörande för val av flytt, medan andra som har möjlighet endast flyttar 
för ett attribut (Niedomysl, 2008). 
 
Sett till urbaniseringen och dess historiska utveckling världen över, kan fenomenet 
”urban sprawl” spela roll när det kommer till val av bostadsområde under ett ökat 
befolkningstryck. Under 1950-talet kunde en trend iakttas där välbeställda individer 
flyttade ut till förorter och periferin för att undvika den höga folkmängden som 
snabbt uppenbarade sig i städerna. En önskan om att bo lugnt i fina miljöer blev 
större än önskan om att vara i centrat av en växande stad (Zhang, 2016). 
 
2.2 Socioekonomiska förutsättningar 
Bortsett från eventuella önskemål och preferenser individer kan ha när det kommer 
till att välja en ny bostad är det ofta den ekonomiska statusen som avgör hur pass väl 
individen kan matcha boende och preferenser. 
 
Andersson (1998) diskuterar problematiken kring att värdera hur pass attraktiv en 
stad är. En stad har i ’attraktiv benämning’ ingen mätbenägenhet. Mätningar har 
dock gjorts flera gånger där deltagare fått betygssätta olika attribut som anses vara 
viktiga eller tillför stadens attraktiva prägel. Resultatet av sådana undersökningar 
kan därav bidra till en viss förståelse om hur ett geografiskt attribut kan påverka en 
regions ekonomiska och sociala status (Andersson, 1998). Holm (et. al, 2009) 
presenterar en teori om hur attraktiv närhet till sociala och rumsliga attribut kan 
mätas mot den individuella betalningsviljan för en fastighet. En persons benägenhet 
att betala för en fastighet ökar i relation till dess inkomst. Medel- och 
höginkomsttagare tenderar därav att bo i homogena områden med dyrare fastigheter, 
medan låginkomsttagare antas bo i områden där fastigheterna är lägre värderade. 
Det talas med andra ord om två olika närheter; grannskap dominerat av 
låginkomsttagare (ofta i form av flerfamiljshus i förorter), respektive grannskap med 
medel- och höginkomsttagare, vilka då omfattar attraktiva bostäder antingen i 
stadsdelar med ”högre status” eller villaområden i natursköna miljöer. Vad som styr 
marknadspriserna för en plats kan förankras i medelinkomsten som råder hos 
invånarna på platsen, och den sociala statusen på området. Generellt sett är 
marknadspriserna som högst i centrum och avtar längre ifrån staden ut mot periferin 
och inlandet (Holm, et.al, 2009).  
Vad Holm (et. al, 2009) upptäckte i sin mätning om attraktiva närheter i relation till 
inkomstnivåer var att större städer tenderade att erhålla kustnära områden i periferin 
eller landsbygden där hushållen framförallt utgjordes av höginkomsttagare. Kustnära 
och natursköna områden, vare sig de är lokaliserade i centrum eller på landet, är en 
begränsad markresurs i den mening att endast ett fåtal har råd att köpa en fastighet 
belägen på sådan mark. Det är områden som av betraktarna fått ett visst värde, t.ex. 
vacker och åtråvärt, vilket även tenderar att driva dess ekonomiska värden (Holm et. 
al, 2009).  
 
Människor bildar sig en upp fattning till en typ av miljö eller plats och utvecklar 
känslomässiga relationer till dem under livets gång. Ett värde ges omedvetet en plats 
som påverkar den individuella upplevelsen av den. Detta kommer med största 
sannolikhet påverka individens val av bostad (Reinders et, al. 2008). För att kunna 
göra sådana val som att bo i en miljö som inger en bra känsla, behövs 
komplimenterande faktorer. Människors möjlighet till att bosätta sig i önskvärd och 



	 10	

eftertraktad miljö grundar sig ofta i vilken utbildning och ekonomiska status 
individen besitter. Det estetiska intrycket av miljöer och byggnader har och kommer 
att spela allt större roll för individer vid val av bostad, med bakgrund i vilka känslor 
intrycket kan ge upphov till (Florida et, al. 2011). Detta i sin tur menar Knez et, al. 
(2018) är högst betydande för en individs välmående. Människor som har möjlighet 
att aktivt välja att bo i natursköna miljöer har i större utsträckning bättre hälsa och 
mående än de som inte gör det.  Som en indirekt verkan på detta formas 
boendestrukturer i samhället där liknande socioekonomiska grupper tenderar att bo i 
liknande områden, och skillnader mellan dem blir påtagliga (Florida et, al. 2011).  
 
Det finns tidigare forskning som visar på att äldre personer tenderar att vilja bosätta 
sig permanent i de fritidshus de äger utöver det första boendet de har. Alternativt 
säljer de det permanenta boendet för att kunna köpa ett fritidshus i fin miljö och 
bosätta sig där året om. När det permanenta hushållet blir för stort på grund av 
utflyttade barn kan det kännas onödigt att bo kvar. Att därefter flytta till fritidshuset 
kan ses som ett enkelt val eftersom man då inte är bunden till arbetsplatser, 
kollektivtrafik eller liknande (Marjavaara et, al. 2016). Det som spekuleras i 
Marjavaaras et, al (2016) studie är att, ensamstående och högutbildade pensionärer i 
detta fall, i större utsträckning har möjligheten att äga två hushåll. Par med lägre 
utbildning däremot, flyttar i högre utsträckning till fritidshuset och säljer 
permanentboendet på grund av begränsat kapital. Platsen som fritidshuset är beläget 
på spelar även roll för valet av permanent bosättning. Fritidshus med närhet till 
städer eller urbana områden anses ha en högre permanent inflyttning av äldre 
personer (ibid).  
 
2.3 Planeringsprinciper 
Individers boendepreferenser och önskemål isoleras inte bara hos dem själva utan 
mynnar ofta ut i en politisk arena hos planerare. Vidare fattar planerare och politiker 
beslut som dels påverkar invånarna och dess möjlighet till åtråvärda boenden, men 
som också påverkar samhällets eller kommunens ekonomi och utveckling.  
 
För att närma sig planeringens breda betydelse i praktiken används företrädesvis 
planeringsmodeller beroende på vilket område det handlar om (Nyström et, al. 2012). 
Planinstrument bygger i grund och botten på lagstiftningar. Tillämpandet av 
planeringsinstrument kan vara av betydelse för utvecklingen av ett område i form av 
befolkningsökning, ekonomisk tillväxt eller förbättrade livskvalitéer hos invånarna. 
Men det är fullt lika viktigt för att förhindra oönskade negativa effekter som skulle 
kunna uppstå om inga lagar eller regler fanns att följa (ibid.).  
 
Andersson (1998) diskuterar problematiken kring att värdera hur pass attraktiv en 
stad är. En stad har i ’attraktiv benämning’ ingen mätbenägenhet. Mätningar har 
dock gjorts flera gånger där deltagare fått betygssätta olika attribut som anses vara 
viktiga eller tillför stadens attraktiva prägel. Resultatet av sådana undersökningar 
kan därav bidra till en vidare förståelse för planerare om hur ett geografiskt attribut 
kan påverka en regions ekonomiska och sociala status (ibid.). 
 
I den tid då ekonomin drevs av samhällets kapacitet att producera varor dominerades 
städers centrala markanvändning av industrianläggningar. För att effektivisera 
varutransporterna lokaliserades industrierna vid vatten för sjötransport. Industrier 
kräver, generellt, dessutom vatten till varuproduktion, vilket utgjorde ytterligare ett 
incitament till lokaliseringen av industrierna (Andersson 1998). I takt med att 
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produktionstekniken utvecklats och samhället alltmer domineras av tjänstesektorn 
har likaså ekonomins drivande faktor skiftat från varuproduktion till varu- och 
tjänstekonsumtion. Hamnar, ofta centrala, har som ett exempel på detta allt oftare 
blivit föremål för omlokalisering eller demontering till förmån för annan 
markanvändning (Nyström et, al. 2012).  
 
I Sverige har urbana omvandlingar skett där centrala förfallna eller ekonomiskt 
ineffektiva industrier successivt konverteras till tilltalande bostadskvarter och 
områden för arbetslokaler och service (Nyström et, al. 2012). Inte sällan till förmån 
för ”attraktiva” konsumenter, med syfte att gynna stadens status och ekonomins 
utveckling (Borggren et, al. 2014). Utmärkande både globalt och i Sverige är det 
potentiella markvärde vattennära industrier besitter. Vid lågkonjunkturer och 
ekonomiska kriser har denna potential ansetts vara en ekonomisk tillgång och ett 
tillvägagångssätt för att restaurera en plats under rådande dekadens (Andersson, 
1998). Attraktiva bostäder med sjöutsikt har lockat fastighetsköpare vilket har 
genererat ett större intresse hos planerare, inte minst ur en ekonomisk synvinkel 
(Andersson 1998). I allt större utsträckning märks en vilja hos planerare och 
investerare att förvalta strandnära mark, med bakgrund i vilka ekonomiska resultat 
tidigare projekt genererat (Borggren et, al. 2014). 
 
En betydande faktor som spelar in vid omvandling av strandnära industrimark är de 
målgrupper som förväntas uppmärksamma och intressera sig för 
markanvändningsskiftet. Humankapital kan ses som den mest betydande faktorn för 
en regions lokala ekonomiska utveckling (Florida et, al. 2016). Med humankapital 
menas de egenskaper som invånarna besitter i form av utbildning, inkomst, 
kreativitet och hälsa. Detta begrepp har i den ekonomistiska diskursen fått en allt 
större roll i det postindustriella samhället. Richard Florida (2011; 2016) hävdar att 
människor som besitter humankapital med åtråvärda egenskaper, i större 
utsträckning tenderar att bo i homogena områden. Planerare, investerare och 
politiker ser denna typ av sociala grupp som en tillgång för den lokala ekonomin. 
Borggren (et, al. 2014) menar på att denna grupp i högsta grad blir betydande för 
ekonomins utveckling och ambitionen att attrahera inflyttning av människor med 
högre humankapital tar allt mer plats i den ekonomistiska biten av 
samhällsplaneringen.  
 
Att kusten och stränder har en attraktionskraft är enligt Medeiros et, al (2013) extra 
påtagligt genom att den utgör en plattform för flera olika samhällsintressen. Det ger 
upphov till en ekonomisk ruljangs, kan förse en stad med åtråvärda bostadsmiljöer 
och rekreationsområdet och är inte minst en viktig del i planeringen. Vid en studie 
om urban tillväxt gick det att utläsa ett mönster om att den främst skedde vid kusten 
eller vattendrag. Medeiros et, al (2013) hävdar därav att det måste finnas väl 
utarbetade planeringsstrategier för att det ska vara hållbart långsiktigt.  
 
Oh et, al (2010) talar om att stränder utgör en plats för både allmänheten och privata 
boende och att det är viktigt att planerare balanserar dessa två gruppers intressen 
rörande användningen av stränderna. Det som framgick i studien var bl.a. att de som 
bodde permanent vid en strand hade en relativt negativ inställning till att 
kommersialisera stranden för allmänhetens skull. Allmänheten å andra sidan 
önskade mer evenemang och parkeringsplatser i anslutning till stranden. I detta fall 
vägs det privata intresset mot det allmänna intresset som måste beaktas av planerare 
för att inte göra någon av parterna missnöjda. De permanenta boendena ses som en 
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ekonomisk tillgång som även stärker områdets sociala status. Allmänheten och 
besökare ses också som en ekonomisk tillgång i den mån att parkeringsavgifter 
åläggas besökarna och för att de även är en potentiell inflyttande målgrupp (ibid.).  
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3. Metod 
För att söka svar på de frågeställningar studien bygger på har en metodkombination 
använts. Problemformuleringen betraktas ur flera synvinklar vilket lämpar sig bäst 
för denna studie då kvantitativa resultat förväntas valideras med kvalitativa 
undersökningar i de områden som ämnet berör (Denscombe, 2014).  
 
Denna studie består till merparten av deskriptiv statistik, och kompletteras med 
kvalitativ information. Geografisk information som visar lokaliseringen av den 
deskriptiva statistiken har även använts i denna undersökning. Resultaten som 
genererats ligger till grund för tolkning och analys. För att besvara studiens syfte har 
sekundärdata använts gällande strandskyddsdispenser i Umeå kommun åren 2014-
2017. Det kvantitativa dataunderlaget har vidare behandlats i Excel och därefter i 
karttjänsten Geographic Information System (GIS). Intervjuer med handläggare från 
länsstyrelsen och Umeå kommun har därutöver genomförts med förhoppning om att 
validera de kvantitativa resultaten. 
 
3.1 Deskriptiv statistik 
För att grunda denna studie var det av betydelse att sammanställa statistik på de 
antal dispenser som medgivits vid om- eller nybyggnationer inom tätortsnära 
strandskyddsområden. Strandskyddsdispenser som förefallit under 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) uteslöts från studien. 
 
Genom kontakt med länsstyrelsen i Västerbotten erhölls statistik över vilka typer av 
dispenser som medgivits i Västerbottens läns kommuner för tätorter över åren 2014 
till 2017. Statistiken innehöll information om bland annat antal åtgärder en dispens 
avsåg, vilken markanvändning dispensen avsåg, koordinater för fastigheten och 
vilken paragraf i miljöbalken som stöttat beslut. 
 
Denna typ av kvantitativa data benämns som deskriptiv statistik och går under 
nominalskalenivå vilket innebär att statistiken i sin natur inte kan rangordnas eller 
värderas. Den är däremot användbar på så sätt att proportioner, mängder och 
förekomster kan utläsas (Denscombe, 2014).  Vid hantering av data på 
nominalskalenivå är det vanligt att den delas in i ett visst antal kategorier, för sedan 
möjliggöra en eventuell sambandsprövning.  
 
Den deskriptiva statistiken presenteras separat efter antal dispenser, antal åtgärder 
dispenserna avser och antal dispenser/åtgärder indelat i ändamålskategorier. 
Åtgärder är antal mark- och vattenanvändningsåtgärder som en dispens avser, en 
dispens kan alltså medge fler än en åtgärd. Ett exempel på detta kan vara en dispens 
som medger bygglov av gäststuga och brygga, vilket då är två åtgärder under en 
dispens. 
 
3.1.1 Dispenser 
Att koda beskrivningen om de olika mark- och vattenanvändningsområdena i 
besluten om dispens var en del av arbetet för att kunna se eventuella frekvenser i 
resultatet. I dokumenten som erhölls av länsstyrelsens fanns korta beskrivningar av 
dispensernas ändamål vilka stod till grund för kategoriseringen av dispenserna. 
Dispenser med liknande ändamål slogs samman under olika övergripande kategorier, 
dessa presenteras senare i detta avsnitt. 
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Valet att bryta ner statistiken till färre övergripande kategorier föll på önskan om att 
kunna analysera frekvenser efter dispensernas ändamål. Detta för att skapa 
effektivitet vid tolkning av resultaten (Hay, 2016). Eftersom denna kvantitativa data 
är deskriptiv statistik, applicerades kodningsprinciper, som används vid 
textbearbetning, även i detta metodavsnitt. Genom att använda kodningsformen 
”deskriptiva koder” som en kvantitativ metod genomsöks texten efter fraser och 
liknande ord eller meningar för att söka frekvenser av vissa attribut (Hay, 2016). I 
denna studie lämpade sig denna form av kodning då informationen i 
dispensdokumenten innehöll korta men varierade beskrivningar av dispensens 
ändamål.  
 
Kodningen resulterade i fem kategorier: 
 

• ”Ny bostad” 
• ”Ändring av bostad” 
• ”Komplementbyggnad” 
• ”Vattenanläggning” 
• ”Övrigt” 

 
”Ny bostad” avser dispenser och som medger nyetableringar av fritids- eller 
bostadshus på en fastighet. Vissa dispenser som avser nyetableringar av bostadshus 
innehåller även åtgärder för övriga ändringar, t.ex. komplementbyggnader. Detta 
redovisas i resultatkapitlet som antal åtgärder dispenserna avser. 
I vissa fall har en dispens medgivits för upprättandet av fler än ett nytt bostadshus 
inom en tomt med samma koordinater. Detta är fortfarande en dispens, men avser 
fler än en ny tomt, vilket då väljs att kategoriseras som enskilda dispenser i och med 
att det avser fler än en fastighet och kommer att taxeras som enskilda fastigheter.  
 
”Ändring av bostad” innehåller antalet dispenser som medger ändringar av en bostad 
eller fritidshus. Det kan även avse ersättningsbyggnader, d.v.s. en ersättning av ett 
hus med en ny huskropp.  
 
Under kategorierna som avser ”Komplementbyggnad” faller alla typer av bebyggelse i 
anslutning till en bostad på privat fastighet. Ett sådant komplement kan t.ex. vara en 
altan, gäststuga, garage eller bastu etc.  
 
”Vattenanläggning” är den kategori som avser byggande på eller i direkt anslutning 
till vattnet. Det kan vara en brygga, pir, båthus, småbåtshamn eller t.ex. muddring i 
vattnet.  
 
Kategorin ”Övrigt” är dispenser för byggnader eller tekniska åtgärder som väg, bro, 
pumpstation, skyddsvall, transformatorstation, vattenledning och liknande. Att 
kategorisera de sistnämnda under samma rubrik gjordes för att de nödvändigtvis inte 
anläggs i anslutning till en privat fastighet utan primärt kan vara av allmän nytta och 
för en samfällighet eller tätorten överlag.  
 
En korrekt tillämpning av datat som i detta fall, kan enligt Denscombe (2014) mynna 
ut i ett effektivt sätt att påvisa fynd, t.ex. frekvenser, medelvärden och fördelningar. 
T.ex. kan vi få en uppfattning om någon av kategorierna återkommer mer frekvent än 
någon annan. 
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3.1.2 Miljöbalken 
För att förstå med vilken bakgrund beslut om dispens fattats, gjordes en 
sammanställning av dispensernas förankring till strandskyddslagen, 7 kap. 13-18h § 
Miljöbalken. Dokumenten som erhölls från länsstyrelsen innehöll information om 
vilken eller vilka paragrafer som använts som grund till beslutsfattande. En 
sammanställning på aktuella hänvisningar till strandskyddslagen gjordes för att 
undersöka huruvida någon paragraf visats vara mer frekvent i beslutsfattandet än 
någon annan. Vidare gjordes även en sammanställning över huruvida tomtplats eller 
fri passage anges eller ej i dispenserna. Denna punkt regleras i lagen om strandskydd 
7 kap. 18f § punkt 1-2 Miljöbalken.  
 
3.2.3 Befolkningsdata 
Statistik för befolkningsutvecklingen i Umeå kommun för åren 2014-2017 hämtades 
från SCB (2018). Statistiken presenterar den totala folkmängden samt folkökning 
mellan åren. Relevant för studiens syften är att ta reda på befolkningsutvecklingen 
totalt sett och dess utvecklingen mellan åren, för att sedan kunna föra en diskussion 
om det relaterat till utvecklingen av antalet antagna strandskyddsdispenser. 
 
3.2.4 Visuell representation 
Att använda kartverktyg i en studie som denna kan underlätta för dels läsaren som 
tar del av studien, dels forskaren själv. Därav kan GIS (Geographic Information 
System) användas för att påvisa eventuella samband mellan olika faktorer eller få en 
uppfattning om lokaliseringar eller densitet av geografiska attribut som studien i 
fråga bygger på (Mitchell. A, 1999). Specifikt för denna studie har GIS främst använts 
för att lokalisera antal strandsskyddsdispenser i Umeå kommun mellan åren 2014-
2017. Dispenserna som medgivits för byggande inom strandskydd erhölls i ett excel-
dokument med koordinater vilka sedan omvandlades till punkter i GIS. Detta gav en 
överblick var i kommunen dispenserna fanns placerade. 
 
Med denna information kopplad till en topografisk karta över Umeå kommun 
framgick det vilka geografiska områden som fått dispens för byggande inom 
strandskyddsområdet i tätorter. Vid processandet av punkterna med koordinater för 
fastigheterna som fått dispens för respektive år kopplades dessa samman med ett 
topografiskt lager för kommunerna. På så sätt visualiseras, med punktdata, de 
fastigheter som fått dispens för byggande inom strandskydd. Kartan visar 
överskådligt om dispenserna avser byggande inom strandskydd i kommunens inland, 
centrala delar eller vid kusten. Punkterna för dispenserna presenterades med 
likadana symboler, men med olika kontrasterande färger. Det topografiska 
porträtterandet färglades med färger liknande verkliga färger för attributen. 
Vattenkällor färglades i blått, övrig mark i grönt etc. Tätortsområdena färgades 
ljusrosa för att tydligt urskiljas från övriga topografiska attribut. 
 
Topografisk data för Umeå kommun hämtades från lantmäteriets öppna geodatabas 
för universitetsstudenter.  
 
Detta bidrar med information till studien i den mån att en diskussion över den 
geografiska lokaliseringen av strandsskyddsdispenser kan föras, huruvida det går att 
utläsa något mönster för antalet dispenser på en viss typ av plats, t.ex. vid kusten, en 
sjö eller en älv (Mitchell. A, 1999). 
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3.2 Intervjuer 
Att komplettera kvantitativa data med kvalitativa data kan tillgängliggöra fler sätt att 
tolka och se problemfrågeställningen som ligger till grund för forskningsämnet. Detta 
kan i sin tur ge en djupare förståelse av vissa faktorer (Denscombe, 2014). Genom 
intervjuer med företrädare från Umeå kommun och länsstyrelsen för Västerbotten 
som hanterar strandskyddsärenden kan resultaten av den kvantitativa studien 
valideras. Därav består föreliggande studie av både kvantitativa och kvalitativa 
forskningsunderlag. Denna typ av forskning går under benämningen 
metodkombination. En studie kan ge bäst resultat av antingen kvantitativa eller 
kvalitativa forskningsmetoder, men sett till frågeställningarna och syftet kan likaså en 
metodkombination av dessa två ge det mest valida resultatet (Denscombe, 2014). 
Specifikt för denna studie skulle det i praktiken räcka med endast kvantitativa data 
för att ge svar, men med intervjuer stärks resultaten ytterligare.  
 
Den första intervjun genomfördes med en strandskyddsdispenshandläggare på 
länsstyrelsen, vilken var av semistrukturerad form. En mall med sju stycken 
frågeställningar gjorde grunden för intervjun och inledningsvis var frågorna relativt 
öppna för att sedan formuleras med specifik inriktning mot ämnet om dispenserna. 
Samtalet spelades in samtidigt som anteckningar skrevs ned. Respondenten fick 
studiens kvantitativa resultat i form av diagram och kartor till hands för att bättre 
kunna förhålla sig till de frågor som behandlade resultaten. 
 
De andra två intervjuerna genomfördes separat vid två olika tillfällen med 
företrädare från Umeå kommun på miljö- och hälsoskydd. Deras arbetsuppgifter 
innefattar handläggning av strandskyddsdispensärenden för vattenverksamheter i 
Umeå kommun. Likt intervjun med länsstyrelsen var även dessa intervjuer 
semistrukturerade och båda två spelades in. Företrädarna på kommunen fick även 
dem resultatet i form av diagram och kartor till hands under intervjun. Att 
intervjuerna hölls separat trots att de arbetar inom samma område berodde på olika 
möjligheter till att ställa upp på intervju.  
 
3.3 Metoddiskussion 
Den första intentionen var att genom Statistiska Centralbyrån insamla statistik över 
antal strandsskyddsdispenser för kommunen och de år som undersökningen baseras 
på, men den statistiken fanns bara tillgänglig fram till år 2014 och innehöll inte 
information om ändamål eller koordinater för dispenserna. De två sistnämnda 
aspekterna är viktiga då de tillför studien mer djup i den mån att dispenserna kan 
lokaliseras geografiskt och frekvenser kan utläsas gällande dispensernas ändamål.  
Innehållet i statistiken som erhölls av länsstyrelsen utgjorde en avgränsning till de 
undersökta åren med anledning i att år tidigare än 2014 i många fall saknade 
uppgifter om b.la. koordinater. 
 
Anledningen till att enbart antagna dispenser för respektive år presenteras i en karta 
föll på önskan om en simpel lättläslig karta. Alternativa kartor gjordes för att påvisa 
dispenserna efter kategori men eftersom relativt många dispenser (omvandlade i 
punktform) överlappade varandra gavs inget vidare läsbart resultat. Därav togs 
beslutet att endast visa samtliga dispenser för samtliga år, för att se eventuella 
strukturer i dess geografiska placering. 
 



	 17	

Valet av att genomföra semistrukturerade intervjuer berodde på önskan om att ge 
både respondenten och intervjuaren en flexibilitet samtidigt som frågeställningarna 
håller en röd tråd. Kompletterande frågor kan ställas vid svar vars djupare utveckling 
kan vara av värde för studien. Respondenten ges även utrymme till att tolka frågorna 
ur ett bredare perspektiv än vid t.ex. strukturerade intervjuer (Hay, 2016). Fördelen 
med att intervjua en person vid ett tillfälle är att fokus endast behövs riktas på 
respondenten. Åsikter, svar och synpunkter kan härledas till en tydlig källa vilket 
underlättar vid transkribering och kodning av resultatet. Det finns dock en baksida 
med att endast ha en respondent till hands vid en intervju (Denscombe, 2014). I detta 
fall representerar respondenten ett flertal andra företrädare från länsstyrelsen, vilket 
innebär att åsikter som framkommer från en företrädare inte nödvändigtvis stämmer 
med övrigas åsikter. Det är av betydande vikt att forskaren har detta i åtanke vid 
analys av intervjuresultatet (Denscombe, 2014). Vid semistrukturerade intervjuer är 
det viktigt att vara medveten om att undvika ledande frågor som riskerar att generera 
missvisande svar. Om samtalet däremot börjar beröra andra ämnen än vad studien 
avser är det intervjuarens roll att återföra samtalet till ämnet (Hay, 2016). Att besitta 
rollen som intervjuare vid en semistrukturerad intervju innebär att respondenten ges 
möjlighet till utrymma att svara fritt, utan att en obekväm tystnad uppstår. Forskaren 
bör även vara medveten om den så kallade intervjuareffekten, vilket innebär att 
intervjuarens personliga identitet kan komma att påverka respondentens 
svarsgenerositet. Därav är det bland annat viktigt att vara uppmärksam, hålla en 
avslappnad och vänlig ton samt hålla samtalet flytande utan att det känns påtvingat 
för respondenten (Denscombe, 2014) 
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4. Strandskyddet i lagstiftningsprocessen 
Strandskyddet är det övergripande skydd som omfattar hela Sveriges sjöar, kuster 
och vattendrag, såsom älvar och åar. De två huvudsakliga syftena med lagen är att 
värna om den allmänna tillgången till stränder och upprätthålla miljön för växt- och 
djurliv. I praktiken syftar det till att minska strandnära exploatering och 
ianspråktagande i form av bebyggelse. Strandskyddet är generellt vilket betyder att 
lagen råder över hela landet och gäller 100 meter från strandkanten (vid normalt 
vattenstånd), både på land och vatten. Det finns även fall när strandskyddet kan 
behöva utökas till 300 meter för att stärka den allmänna tillgången till stranden och 
värna om växt- och djurliv ytterligare (Boverket, 2017b). Alla bestämmelser som 
strandskyddet omfattar regleras i 7 kap. 13-18h §§ MB (SFS 1998:808).  
 
Det finns två tillvägagångssätt för att besluta om bebyggelse inom 
strandskyddsområdet. Antingen genom en ny detaljplan där strandskyddet upphävs, 
eller vid ansökan om dispens från strandskyddet (Adolfsson et, al 2015). Samma 
lagstiftning råder vid båda tillvägagångssätten men genomförandet skiljer sig 
formellt sett i två avseenden. Om strandskyddet avser att upphävas genom en 
detaljplan beslutas det om genom ett standard eller utökat förfarande handlett av 
berörd nämnd på kommunen (Boverket, 2014). När det gäller dispens från 
strandskyddet är det även kommunen som bearbetar ett första underlag med beslut 
innan länsstyrelsen tar del av det och godkänner eller bifaller dispensen (Boverket, 
2017b). Olika nämnder på kommunen har hand om olika typer av dispens- eller 
detaljplaneärenden. Om ärendet faller inom ramen för bostadsbebyggelse, 
kompletteringsåtgärder eller ändring av en byggnads syften, är sannolikheten stor att 
plan- och byggnämnden handlägger ärendet. Gäller det vattenverksamheter som t.ex. 
muddring eller anläggning av en pir går ärendena oftast till miljönämnden på 
kommunen. Vid upprättandet av detaljplaner där strandskyddet önskas upphävas 
kan flera kommunala nämnders handläggning behövas om det berör flera områden. 
Ansökan om dispens handläggs av berörd nämnd på kommunen och är fristående 
från ändringar i detaljplanen (Boverket, 2017b). 
 
4.1 Strandskyddet i detaljplaneprocessen 
Detaljplaner är det instrument som används inom, och tas fram av, kommuner vid 
planläggning av mark- och vattenanvändning. Detaljplanen är juridiskt bindande och 
bestämmelserna i den får inte frångås när planen vunnit laga kraft. Detaljplanen 
reglerar i detalj vad området ska omfatta i form av mark- och vattenanvändning 
(Adolfsson et, al. 2015). 
 
Vissa detaljplaners syften väntas, av bedömande nämnd på kommunen, vara mer 
betydande för allmänheten, och medföra ett betydande intrång på miljön, än andra 
vilket betyder att kommunen måste bedöma om ett standard- eller utökat förfarande 
ska användas för att planens och strandskyddets syften ska tillgodoses. Kommunen 
tar med fördel stöd av 5. Kap PBL där riktlinjer anger vilket förfarande som kan vara 
lämpligast till olika fall av planer (Boverket, 2014). Parallellt bör även kommunens 
val av förfarande stödjas av de bestämmelser som strandskyddet omfattar enligt 7 
kap. MB (SFS 1998:808). 
 
Att använda sig av standardförfarande är i de flesta fall önskvärt då 
genomförandetiden är kortare och förslaget går snabbare att genomföra än vid utökat 
förfarande. Det förutsätter dock att detaljplanen inte medför alltför betydande 
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negativa effekter som motstrider bestämmelserna om strandskyddet (Boverket, 
2018a). Om detaljplanen däremot avser större förändring som kan påverka 
strandskyddets principer negativt, kan ett utökat förfarande vara lämpligast. Det 
utökade planförfarandet skiljer sig främst från standardförfarandet genom att en 
kungörelse hålls innan samrådet, som därefter följs av en samrådsredogörelse 
(Boverket, 2014). 
 
Vid ett utökat förfarande börjar processen med en kungörelse där kommunen 
upplyser allmänheten om den föreslagna planen och vad som kommer att ske under 
processen (Boverket, 18b). Därefter hålls ett samråd som vanligtvis är längre än det 
är vid ett standardförfarande, men som innehåller samma arbetsformer i övrigt 
(Boverket, 2018b). Alla berörda parter kallas till samrådet för att diskutera planen 
och för att lämna synpunkter. Länsstyrelsen och lantmäteriet medverkar alltid på 
samråden, medan berörda sakägare och föreningar bjuds in om de vill delta och 
lämna synpunkter. Länsstyrelsens medverkan är obligatorisk då de ska kontrollera 
att statens syften inte missköts (Boverket, 2017a). Vanligtvis är de berörda boende 
inom eller i närheten av detaljplaneområdet och riskeras att påverkas av de 
förändringar förslaget innebär. Viktigt är då att de lämnar skriftliga synpunkter till 
kommunen för att sedan kunna överklaga ett beslut de inte är nöjda med. Detta gäller 
likaså för berörda myndigheter (Adolfsson et, al. 2015). 
 
Om det gäller ett utökat förfarande håller kommunen en samrådsredogörelse efter 
samrådet för att sammanställa alla synpunkter, gå igenom dem och slutligen revidera 
förslaget om det anses vara nödvändigt för planens syften (Boverket, 2018b). Detta 
gäller inte vid standardförfarandet där processen istället direkt går från samråd till 
underrättelse- och granskningsfasen (Boverket, 2018a). Kommunen presenterar då 
det eventuellt reviderade förslaget för alla som tidigare medverkat vid samrådet och 
samtliga ges möjlighet att återigen framföra eventuella åsikter. Följande faser ser 
arbets- och innehållsmässigt likadana ut för både standard och utökat förfarande 
(Boverket, 2018a; 2018b).  
 
Efter granskningstiden löpt ut får endast små ändringar göras i planen, och om det 
behövs större ändringar måste förslaget skickas på granskning ännu en gång. När den 
ansvariga avdelningen, exempelvis plan- och byggavdelningen, på kommunen anser 
att detaljplanen är fullständigt utarbetad, antas planen av kommunfullmäktige. Först 
efter att planen antagits kan den överklagas av sakägare eller myndigheter (Boverket, 
2018a; 2018b). 
 
4.2 Dispens från strandskydd 
Kommunen kan ansöka om dispens hos länsstyrelsen om de anser att en anläggning 
eller byggnad inom strandskyddsområdet är nödvändigt för kommunens utveckling 
och funktion eller orten i stort (Boverket, 2017b). Det kan handla om 
försvarsanläggningar, allmänna vägar eller järnvägar eller om andra, överordnade 
bestämmelser i lagstiftningen (SFS 1998:808). Fastighetsägare och privatpersoner 
kan ansöka om dispens i enskilda fall från strandskyddsbestämmelserna om de vill 
uppföra eller ändra en byggnad på en fastighet belägen inom strandskyddsområdet. 
En ny detaljplan behöver alltså inte upprättas för området i sådana fall. Ansökan om 
dispens måste göras till kommunen även om tomten redan är bebyggd, eller om den 
avser att bebyggas. Dispensen avser endast den ändring eller tillbyggnad som 
fastighetsägaren ansökt om. Därav får inga övriga ändringar eller tillbyggnationer 
utföras på tomten utöver det som anges i dispensen (Boverket, 2017b). 
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Fastighetsägaren ska ha särskilda skäl till att få dispens, dessa skäl är desamma som 
gäller vid upphävandet av strandskydd och regleras i 7 kap. 18c-d § MB. Särskilda 
skäl kan bland annat vara att platsen sedan innan är ianspråktagen, dispensen inte 
hotar växt- och djurlivet eller allmänhetens fria tillgång till stranden, eller att 
åtgärden som dispensen avser måste ligga vid vattnet. Det kan då röra sig om en 
brygga, pir eller båtplats (SFS 1998:808).  
 
När detaljplaner togs fram innan år 1975, var ansvarig nämnd på kommunen tvungen 
att ange ifall strandskyddet skulle gälla för området i fråga. Med andra ord blev 
strandskyddet automatiskt upphävt om det inte stod skrivet att det skulle gälla. 
Dispens för en sådan detaljplanerad fastighet behöver i dagsläget därför inte sökas 
och godkännas av kommunen. Fastighetsägarna är däremot skyldiga att anmäla en 
avsiktlig ändring till berörd nämnd på kommunen. Dessa ändringar räknas inte som 
dispenser och diarieförs därför inte heller, även om ändringarna på tomten kan vara 
av samma typ som andra fastigheter måste söka dispens för. Strandskyddet kan bara 
återinföras vid en ny detaljplans antagande för området i fråga (Naturvårdsverket, 
2002). 
 
 
  



	 21	

5. Umeå kommun 
I Umeå finns historiska lämningar som visar på kolonialisering vid kusten och älven 
sedan flera hundra år tillbaka. Kustlandskapet hade förutsättningar för jordbruk och 
transport för olika ändamål vilket bidrog till bosättningens etablering (Umeå 
kommun, 2014). Likt övriga städer i världen har likaså Umeå präglats av sin forna 
etablering och med årens lopp utvecklats till att bli en modern postindustriell stad. 
Umeås befolkningsutveckling är som mest igenkänningsbar i centrum med 
anslutning till älven och det är i tätorter som ny bebyggelse ofta sker som resultat av 
en ökad befolkning (Andersson, 1998).  
 
Umeå kommun ligger beläget vid kusten i Västerbotten och har ett invånarantal om 
ca 125 000 invånare (Umeå kommun, 2014a). Genom stadskärnan rinner Umeälven 
vars närliggande bebyggelse präglas av en tät stadsstruktur med höga byggnader. 
Umeås kringliggande stadsdelar varierar utseendemässigt sett till bostadshusens 
utformningar, som består av allt från kvarter med höga flerfamiljshus till områden 
dominerat av radhuslängor.  
 
Landskapet i kommunen, exklusive stadskärnan, består av kust, skog, åkermarker, 
och flertalet sjöar och vattendrag. Bostadsbebyggelsen i tätorterna utanför staden 
utgörs i de flesta fall av småhus och fritidshus, inte sällan belägna vid större sjöar, 
t.ex. Tavelsjö som ligger nordväst om staden. 

	
Figur	2.	Karta	över	Umeå	kommun.	Källa:	(Umeå	kommun,	2018) 
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5.2 Planhandlingar 
Med målet om att växa till 200 00 invånare år 2050 har kommunen tagit fram en 
översiktsplan kompletterat av fördjupade översiktsplaner som ska ge vägledning vid 
kommunens ambition om utveckling, inte minst vid mark- och vattenförvaltning i 
strandnära lägen. De två planer som berör handläggning av strandskyddsdispenser 
är, förutom översiktsplanen, de fördjupade översiktsplanerna för kusten och 
älvslandskapet. 
 
5.2.1 Översiktsplan  
I Umeås översiktsplan framgår en önskan om hur mark- och vattenområden ska 
förvaltas på bästa sätt för att uppnå en långsiktigt hållbar stad. Befolkningstillväxt, 
ökat bostadsbyggande och en expanderad arbetsmarknad ska ge intrycket av Umeå 
som attraktiv stad att leva och bo i. Att nå 200 000 invånare år 2050 är en av många 
ambitioner som presenteras i översiktsplanen. Med befolkningsökning väntas olika 
former av kompetenser tillkomma, som ska verka för att stärka Umeås attraktiva 
status. (Umeå kommun, 2017).  
 
En mångfald i en urban stad bidrar till en högre efterfrågan på boende, 
arbetstillfällen, service, infrastruktur och närhet. Att som kommun verka för en 
diverserad befolkning ska enligt översiktsplanen hjälpa Umeå att stärka sin plats för 
att enklare ha förmågan att stå mot förändringar i samhället. För att driva på en 
befolkningsökning behövs attribut som får människor att söka sig till staden. Med 
anledning av att många norrländska kommuner krymper befolkningsmässigt avser 
Umeå kommun att ta på sig rollen som Norrlands regionala huvudstad. Genom att 
framställa stadens som attraktiv via attributen de kan erbjuda, framgår det en önskan 
om att växa ytterligare. Attraktiv stad som benämning i översiktsplanen återkommer 
frekvent och framställs som ett slagord för kluster av attribut som bidrar till stadens 
potential i att växa och utvecklas (Umeå kommun, 2017).  
 
I översiktsplanen framgår det olika strategier som anses vara grundläggande för 
stadens hållbara tillväxt. Umeå kommun har t.ex. som strategi en vision om 
femkilometersstaden. Det bygger på att staden ska förtätas med bostäder, service och 
utvecklad gång- och cykeltrafik, allt inom 5 kilometer från stadskärnan. En andra 
strategi som bygger vidare på femkilometersstaden är att komplettera befintlig 
bostadsbebyggelse och utveckla nya närliggande bostadsområden. Att verka för en 
stadsförtätning anses vara till Umeås fördel. Därutöver medföljer möjligheter till en 
förbättrad kollektivtrafik och satsningar ska göras även på framhävandet av parker 
och gröna områden (Umeå kommun, 2017). 
 
Fördjupade planer för kust- och älvslandskapet spelar en betydande roll för att nå 
målen med att framställa Umeå som en attraktiv stad. Utvecklingen i dessa områden 
ska främja attraktiva boendekvaliteter och ett tillgängligt friluftslivsområde (Umeå 
kommun, 2017). 
 
5.2.2 Fördjupad översiktsplan älvslandskapet 
Umeå kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för älvslandskapet där det 
talas om älven som ett geografiskt attribut som utgör spelrum för ett flertal intressen 
hos en diversifierad befolkning. Fiske, båtliv, vattenkraft, friluftsliv, vattennära 
boende och kulturhistoria är, för att nämna några, aspekter som står till grund för 
planeringsunderlag för älvslandskapet. Intresset av att bo och bygga bostäder nära 
eller i anslutning till älven är i Umeås fall till viss del synonymt med en attraktiv stad.  



	 23	

Genom att förvalta mark och den allmänna tillgängligheten på ett bra sätt önskar 
Umeå att även kunna möjliggöra bostadsbebyggelse i närhet till älven. Vägar, 
parkeringar, gång- och cykelvägar, kaféer och övriga besöksmål kan med 
bostadsbebyggelse tillgängliggöra framkomligheten till älvslandskapet (Umeå 
kommun, 2010).  
 
Efterfrågan på strandnära bostäder står under ett ökat tryck vilket ska beaktas i 
planeringen. Stora delar av älvslandskapet i Umeå är präglat av exploatering i form 
av bostäder. Hanteringen av bostadstrycket och efterfrågan på ny bostadsbebyggelse i 
anslutning till älvslandskapet måste därför ske med försiktighet. Uppströms älven vill 
kommunen möjliggöra kompletterande bebyggelse till befintliga tomter och likaså ny 
bostadsbebyggelse. Dock hävdas det att stor varsamhet ska tas vid eventuella 
ändringar och detsamma gäller enstaka bebyggelser som inte planeras etableras i 
anslutning till befintliga bostäder eller samhällen. Det anses, av kommunen, finnas 
en risk i att restriktionerna uppluckras vid medgivande till byggande vid älven med 
argumentet om att det redan finns befintliga bostäder i området. Det primära målet 
som Umeå jobbar mot är att lokalisera ny bebyggelse i attraktiva lägen i anslutning 
till befintlig bebyggelsestruktur för att säkra älvens förutsättningar och dess 
betydelsefulla värden. Kommunen vill även underlätta framkomligheten till älven och 
dess strand för besökare och boende. Attraktiva besöksanläggningar ska kunna 
etableras utan att det strider mot viktiga natur- eller kulturvärden. Det talas t.ex. om 
att anlägga allmänna bryggor eller upprätta parker (Umeå kommun, 2010). 
 
Med hjälp av generella riktlinjer för bebyggelse vill kommunen möjliggöra för ny 
bebyggelse. Den ska då lokaliseras på mark där infrastruktur och vägar redan finns. 
Ny eller kompletterande bebyggelse ska uppföras och utformas i samklang med 
befintlig bebyggelse. Gällande båtplatser och bryggor ska dessa uppföras för 
gemensamt användande. Bostäder som syftar till att blicka ut mot älvslandskapet ska 
placeras utanför skogsmiljöer som anses ha värdefulla miljöer (Umeå kommun, 
2010). 
 
Strandpromenaden som följer älvsstråket uppströms utgör en viktig funktion som 
parkområde då den centrala delen av staden saknar större parkområden. 
Strandpromenaden är tillgänglig för nyttjande av allmänheten vilket innebär att det 
området uppfyller strandskyddets syften. Vissa delar av promenaden anses dock vara 
mindre tillgängliga på grund av avsaknaden av stigar. Nedströms Umeå är däremot 
stora delar av strandområdena exploaterade i form av bostadshus med olika 
användningssyften (Umeå kommun, 2017). 
 
5.2.3 Fördjupad översiktsplan kusten 
I Umeås fördjupade översiktsplan för kusten framgår det att kustlandskapet är att 
betrakta som en stor attraktionskraft gällande befolkning och besökare. Kuststranden 
i Umeå uppgår mot över 35 mil och bär på flertalet intressefaktorer som i högsta grad 
är centrala för ett noggrant planeringsunderlag. Kuststranden är exploaterad och 
ianspråktagen på flera områden, men genom planen vill kommunen förvalta mark- 
och vattenanvändningen inom den oexploaterade sträckan. Det ska se företrädesvis 
ske i anslutning till befintlig bebyggelse, till förmån för boendemöjligheter och 
friluftsliv. Det anses ytterst viktigt att värna om de strandremsor som är orörda för 
att inte riskera att inverka negativt på de kultur- och miljövärden de besitter. Att som 
kommun kunna erbjuda invånarna attraktiva havsnära boenden är en ambition som 
präglar planen till stor del. Denna ambition framgår vara tungt vägande och spelar 
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stor roll för kommunens arbete med att gynna en positiv befolkningsutveckling och 
för kommunen som regional motor. Den fördjupade översiktsplanen för kusten 
behandlar primärt utveckling av strandnära bostäder men även näringsverksamhet, 
friluftsliv och natur- och kulturvärden m.fl. som berörs av kustplaneringen (Umeå 
kommun, 2013). 
 
Kusten framställs som Umeås stora dragningskraft primärt i två avseenden. Den 
första är att den spelar en stor roll för kommunens turism- och besöksplanering 
parallellt med den fria tillgången till kustlandskapet. Kusten lockar människor som 
söker friluftsaktiviteter i olika former. Det kan handla om badgäster, båt- och 
fiskeintresserade, aktiviteter som skridskoåkning, skoterkörning eller bara kusten 
som utflyktsmål utan specifika aktiviteter. Därav vill kommunen genom planen hitta 
lösningar för att öka tillgängligheten till kusten. Att utveckla infrastrukturen (bil- och 
båttrafik) och förse kustremsan med parkeringar och husvagnsplatser är förslag på 
strategier som kan bidra till ökade kustbesök (Umeå kommun, 2013).  
 
Den andra faktorn som framställs vara viktig i planen för Umeås utveckling är synen 
på strandnära boende som exklusivt och attraktivt. Detta är en aspekt som har stor 
betydelse för Umeås framställning som attraktiv kommun. Planen anger riktlinjer för 
hur kommunen ska förvalta kustlandskapet som resurs i förhållande till efterfrågan 
på strandnära boende och ny bostadsbebyggelse. De befintliga detaljplaner som avser 
bostadsbebyggelse för områden nära kusten, men ej är fullt exploaterade, anses vara 
en god möjlighet till ytterligare bostadsutveckling i kommunen. Utöver de 
detaljplanelagda områdena ser kommunen över möjligheten till vidare 
bostadsbebyggelse. Områden som anses lämpliga för attraktiva bostadsbebyggelser 
pekas ut med kriterier som gör dem skäliga att genomföra med förankring i 
bestämmelserna om strandskyddet 7 kap. MB. Principer som lett fram till valda 
områden för strandnära bebyggelse är bland annat närhet till den attraktiva kusten, 
gemensam användning av badstränder och båtplatser, i längden hållbart byggande 
med hänsyn till landhöjning samt att naturvärden och allmänhetens tillgång till 
stranden skyddas. Det som framställs vara betydande är kommunens ambition att 
möjliggöra nyetablering av bostäder med anslutning till befintliga bostadsområden. 
För att förhindra privatisering av stränder som på ett sätt avhåller allmänheten ges 
önskvärda rekommendationer om att båt- och badplatser och bryggor anläggs med 
gemensam användning vid nybyggnation av bostadshus (Umeå kommun, 2013).    
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6. Strandskyddsdispenser 
6.1 Kusten 
Kartan över strandskyddsdispenser i Umeå kommun, Bilaga 1, visar den geografiska 
placeringen för varje tätortsnära strandskyddsdispens antagen åren 2014-2017. 
Notera att kartan enbart presenterar antalet dispenser i separata färger för respektive 
år, inte antalet åtgärder dispenserna avser eller vilka kategorier det rör sig om. 
Kartan visar att en majoritet av dispenserna avser mark- och vattenområden på 
fastigheter belägna vid kuststräckan. Dispenser som antagits för tätorter inåt land går 
att lokalisera vid större sjöar, längs älven och åar. 
 
Vid en intervju med en företrädare för länsstyrelsen i Västerbotten framgick det, i 
planeringssammanhang, att stor vikt bör läggas på att vara restriktiv med att anta 
dispenser som gäller byggande inom kustnära stränder. Anledningen är att Umeås 
kuststräcka redan är hårt exploaterad och därav bör ytterligare bebyggelse beaktas 
med varsamhet. 
 
Länsstyrelsens företrädare tolkar den geografiska fördelningen av dispenser, Bilaga 1, 
i den mening att det har skett och sker fortfarande en rotation gällande invånarnas 
flyttmönster i kommunen. Många söker sig från centrum och dess höga 
bostadspriser, till periferin med fina miljöer. Inte sällan omvandlas fritidshus till 
permanenta boenden och därav uppstår ett ökat antal ansökningar om dispens. 
 
”..att det är så pass många dispenser vid kusten tror jag beror på att många är 
pigga på strandnära tomter och på renoveringar av fritidshus.. och det är inte 
ovanligt att fritidshus görs om till permanenta bostäder.” (LST) 
 
Enligt länsstyrelsens informant känner många strandskyddshandläggare att de i sin 
profession till viss del kände sig hämmade av dagslägets strandskyddslag. En önskan 
om en mer regionalt anpassad strandskyddslag skulle således möjliggöra för 
befolkningsökning, då det skulle kunna bidra till ett mer liberalt strandskydd som 
låter fler bygga strandnära. Inlandet är enligt respondenten från länsstyrelsen den 
typ av geografiska område som skulle gynnas av en annorlunda och mer liberal 
strandskyddspolitik.  
 
6.2 Dispenser och befolkningsutveckling 
 

	
Figur	3.	Antal	antagna	strandskyddsdispenser	och	åtgärder	dispenserna	avser	åren	2014-2017.	Källa:	
(Länsstyrelsen	Västerbotten,	2018) 
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Antalet strandskyddsdispenser respektive antalet åtgärder dispenserna avser, mellan 
åren 2014-2017, redovisas i diagrammet ovan, Figur 1. Med åren har antalet 
dispenser ökat i antal från 29 dispenser år 2014 till 67 dispenser år 2017. Den mest 
markanta skillnaden, i förhållande till dispenser för samtliga år, kan utläsas mellan 
åren 2014-2015. Från år 2015 till 2017 avtar utvecklingen något i antal dispenser men 
den påvisar ändock en positiv trend.	
 
Gällande antalet åtgärder som dispenserna avser kan en fördubbling utläsas från år 
2014 till 2015 för att sedan sjunka med två enheter från år 2015 till 2016. 2017 antogs 
dispenser med flest åtgärder och uppgick då mot 88 stycken. Utvecklingen för antalet 
åtgärder är således inte konstant utan fluktuerar i dess utveckling efter åren. 
 
Samtliga informanter från länstyrelsen och kommunen hävdar att den positiva 
utvecklingen av dispenser beror på olika faktorer. En bidragande faktor anses vara 
den stadiga befolkningsutvecklingen. Med ett ökat antal invånare stiger 
fastighetspriserna i centrum vilket i sin tur bidrar till att människor söker sig ut till 
periferin och kusten för att bo billigare men i fina miljöer. Denna företeelse avspeglas 
då i antalet dispenser som söks och antas, varesig det gäller nybyggnad av bostad 
eller en kompletterande åtgärd för en nyköpt fastighet.  
 

		

Figur	4.	Befolkning	i	Umeå	kommun	åren	2014-2017.	Källa	(SCB,	2018) 

Den totala folkmängden i Umeå har under åren 2014-2017 haft en konstant ökning. 
Från år 2014 till 2017 har Umeå kommun haft en total ökning på 5467 nya invånare. 
Under en fyraårsperiod har alltså Umeå kommuns befolkning totalt växt med ca 5 %. 
 
En annan förklaring till ökningar av antagna dispenser kan bero på utvecklade 
kompetenser inom området hos kommunala nämder. Samtliga av informanterna på 
kommunen upplever att de genom erhållen utbildning om strandskyddslagen 
uppnått ett mer effektivt arbetssätt vid handläggning av dispenser. Detta kan i sin tur 
bidra till att fler inkomna ansökningar om dispenser handläggs noggrant och senare 
godkänns av länsstyrelsen i högre utsträckning.  
   En tredje bakomliggande faktor till den positiva utveckling kan även bero på att det 
finns en ambition att anta många dispenser då det likställs med att tillmötesgå de 
sökandes önskemål. Som informanten från plan- och byggavdelningen på kommunen 
beskriver, citerat nedan, finns en vilja att arbeta mot godtagbara ansökningar. 
 
”Om en bristfällig ansökan kommer in till oss brukar vi hjälpa de som söker genom 
att justera de sökandes önskemål. På så sätt blir underlaget mer fullständigt vilket 
oftast leder till att vi kan anta dispensen. Det är ju roligare att säga ’ja’ än ’nej’!” 
(PB) 
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”Vi vill i största mån ge alla som söker dispens, men vi måste också förhålla oss till 
lagen.. det är en balansgång” (MH1) 
 
 
6.3 Dispensernas ändamål 

	
Figur	5.	Antal	ändamål	strandskyddsdispenserna	avser	efter	kategori,	åren	2014-2017.	Källa:	(Länsstyrelsen	
Västerbotten,	2018) 

 
Antalet mark- och vattenanvändningsområden som strandskyddsdispenserna avser 
varierar ändamålsmässigt över samtliga år. Ändring av bostadshus/fritidshus var den 
typ av dispens som dominerade av kategorierna år 2014. För samma år antogs fem 
dispenser för nyetablering av bostad. Två av dessa överprövades och upphävdes av 
länsstyrelsen. En tredje dispens för ny bostad prövades av länsstyrelsen men 
upphävdes ej. Antalet dispenser för komplementbyggnad uppgick till sju stycken 
  
2015 antogs flest dispenser som avsåg komplementbyggnader och ändring av 
bostads/fritidshus. Tio respektive nio dispenser avsåg vattenanläggning och övriga 
ändamål. Minst dispenser för 2015 avsåg nyetableringar av bostadshus och 
fritidshus. 
 
År 2016 utmärks med flest antal dispenser för komplementbyggnader, detta gäller i 
relation jämfört mot samtliga år. Dispenser som avser ändring av bostadshus uppgår 
mot 15 stycken och sex dispenser avser nybyggnad av bostadshus. 
Vattenanläggningar har fyra dispenser och övriga åtgärder åtta stycken. 
 
Ändring av bostadshus eller fritidshus var den typ av åtgärd som dominerade år 2017, 
men även gentemot övriga år inom samma kategori. 20 dispenser (Figur 2) avsåg 31 
åtgärder för bostadshus. 13 åtgärder avsåg nyetablering av bostadsbebyggelse, vilket 
är det högsta antalet åtgärder för samtliga år. Den näst största kategorin detta år var 
åtgärder för komplementbyggnad. 25 åtgärder avsåg dispenserna. Vattenanläggning 
avsåg 10 åtgärder och övriga dispenser avsåg 9 åtgärder. 
 
Som samtliga informanter tolkar utvecklingen i Figur 5, syns en tydlig trend i att vilja 
renovera och bygga till nytt på tomten. En informant från kommunen tror att det kan 
bero på att människor i högre utsträckning har bättre ekonomi än tidigare, vilket 
bidrar till en önskan om att restaurera fastigheten. En annan informant från 
kommunen uppfattar det som att många vill komplettera med t.ex. en brygga för att 
de är båtintresserade och det därav är fritidsintressen som mynnar ut i att 
ansökningar kommer in. 

5 7 6
910

13 15
20

7
13

25
21

4
10

4
8

3
9 8 9

0

10

20

30

2014 2015 2016 2017

Antal	tätortsnära	strandskyddsdispenser	 efter	
kategori	åren	2014-2017

Nybyggnad	bostadshus/fritidshus Ändring	av	bostadshus/fritidshus
Komplementbyggnad Vattenanläggning
Övrigt



	 28	

 
Att antagna dispenser för nybyggande av bostad har ökat kan med viss anledning 
härledas till en vilja om att distansera sig från staden. Men även för att det i viss mån 
rör sig om köpstarka konsumenter som sålt en bostad till ett högt pris i centrum. 
 
”De som haft en bostad i centrum under en längre tid kan vid säljandet av den få 
loss ett bra kapital som räcker till att finansiera ett  nyproducerat hus i strandnära 
läge.” (LST) 

	
Figur	6.	Antal	ändamål	åtgärderna	avser	efter	kategori	åren	2014-2017.	Källa:	(Länsstyrelsen	Västerbotten,	
2018) 

Strukturerna för de ändamål som åtgärderna i dispenserna avser skiljer sig från 
ändamålen som endast dispenserna avser. Antalet dispenser för nybyggnad av 
bostadshus fluktuerar i sin utveckling, medan antalet åtgärder för ny 
bostadsbebyggelse är konstant från år 2015 till 2016. 
 
Dispenser som avser ändring av bostadshus och fritidshus visar på en positiv 
utveckling över åren med stigande antal antagna dispenser. Antalet åtgärder som 
avses inom denna kategori följer utvecklingen av dispenser men stannar av mellan 
2015 och 2016. 
 
Antalet dispenser och åtgärder för komplementbyggnad har en liknande utveckling 
med stigande antal fram till 2016, för att sedan minska år 2017. Likaså gäller 
utvecklingen för dispenser och åtgärder för vattenanläggningar. Denna kategori 
fluktuerar dock i sin utveckling då de ökar och minskar vart annat år. Denna 
utveckling kan även ses för kategorin övrigt. 
 
De som sökt strandskyddsdispens söker oftast för fler än en åtgärd. Det kan enligt 
informanterna på kommunen bero på att många av de sökande är medvetna om att 
det ofta tar lång tid att få en dispens beviljad (Intervju MH1, MH2). Men det kan även 
bero på att fastighetsägarna är mån om att renovera och bygga till nytt på en tomt de 
nyligen köpt (Intervju LSt).  
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6.4 Motiveringar  
 

	
Figur	7.	Beslut	om	dispens	som	Länsstyrelsen	tagit	enligt	7	kap.	18b	§	Miljöbalken,	åren	2014-2017.	Källa:	
(Länsstyrelsen	Västerbotten,	2018) 

 
I figur 7 framgår det att länsstyrelsen med utgångspunkt har förankrat majoriteten av 
besluten om dispens i 7 kap. 18c § punkt 1, MB. Denna hänvisning går att utläsa för 
samtliga år och beskriver att dispensen i fråga antagits på grund av att platsen redan 
är ianspråktagen och därför inte är av betydande vikt för de bestämmelser som 
strandskyddet syftar till.  
 
”18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller 
dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som 
upphävandet eller dispensen avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften” (SFS 1998:808). 
 
År 2014 överprövade länsstyrelsen beslut om tre dispenser. Två beslut om dispens 
upphävdes helt eller delvis av länsstyrelsen. Två åtgärder som medgivits upphävdes 
också samma år. 2015 och 2014 överprövades en dispens och 2017 innehöll bara 
beslut om antagna dispenser och åtgärder. 
 
Vad kommunens informanter tillägger angående antalet minskade upphävda eller 
överprövade beslut tros vara för att de fått utbildats inom handläggning av 
strandskyddsdispenser. På så sätt har det blivit smidigare för länsstyrelsen att anta 
besluten. Hos länsstyrelsen råder andra synsätt på trenden. Där anses den positiva 
utvecklingen bero på att de själva applicerar ett mer liberalt tolkningssätt av 
plankartan som följer med kommunens beslut om dispens.  
 
”..även om motiveringarna till dispensen är bristfälliga kan vi godta dispensen om 
vi själva ser att dispensen inte motstrider strandskyddens syften.. men tyvärr måste 
vi axla det ansvaret som kommunen egentligen ska rodda över.” (LST) 
 

30

52 58
67

40

80 78
88

3 1 1 02 0 0 02 0 0 0
0

20

40

60

80

100

2014 2015 2016 2017

Beslut	om	dispens,	exkl	avslag

Åtgärder	 som	medgivits	i	beslut	om	dispens

Beslut	om	dispens	som	Länsstyrelsen	överprövat	

Beslut	som	Länsstyrelsen	helt	eller	delvis	upphävt

Åtgärder	 som	medgivits	som	Länsstyrelsen	upphävt



	 30	

	
Figur	8.	Beslut	som	tagits	med	hänvisning	till	7	kap.	18c	§	punkt	1-6,	åren	2014-2017.	Källa:	(Länsstyrelsen	
Västerbotten,	2018) 

Kommunen tar det preliminära beslutet om dispens och i Figur 8 framgår det att de 
gjort bedömningar om att beslut i de flesta fall tagits med stöd i första punkten, 18c § 
MB. Därefter har Länsstyrelsen tagit del av kommunens motiveringar till beslut och 
gjort en bedömning om dispensen ska godkännas eller ej.  
 
Samtliga punkter lyder enligt 7 kap, 18c § MB som följande: 
”1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.   I 18 
d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som 
anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §.” Lag (2009:532). 
 
Punkterna 2-6, i samma paragraf, förekommer men i mindre utsträckning jämfört 
med punkt 1, för samtliga år. Dessa punkter berör dispenser som avser byggande av 
t.ex. en väg, en anläggning som behöver ligga vid vattnet, utvidgning av verksamhet 
eller byggnad som är av angeläget eller mycket angeläget allmänt intresse. 
 
Den mest frekvent använda punkten är 18c § punkt 1. Enligt samtliga informanter är 
de ansökandes önskemål i riktlinje som kan stödjas av att platsen redan är 
ianspråktagen. Tolkningen genomförs av handläggaren på den avdelning som 
ärendet tilldelats vilket innebär att utfallet av dispensen avgörs av en individuell 
tolkning. Tilläggas bör är att många handläggare diskuterar ärendet sinsemellan för 
att bekräfta att beslutet om dispens är rimligt.  
 
”Vi brukar tillsammans i vår arbetsgrupp se över och diskutera ärendet innan vi 
sedan fortsätter arbetet själva.” (PB) 
 
Vid en fråga om huruvida denna punkt i paragrafen riskerar att missbrukas hävdar 
länsstyrelsen å ena sidan att så nog är fallet många gånger, medan kommunens 
informanter å andra sidan hävdar att de genom praxis tar beslut med stöd i denna 
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punkt och att de tar hänsyn till allmänheten och växt- och djurliv inom det berörda 
området. 
 

	
Figur	9.	Tomtplats	för	dispens	anges	i	beslut,	åren	2014-2017.	Källa:	(Länsstyrelsen	Västerbotten,	2018)	

	
Figur	10.	Fri	passage	anges	på	den	tomt	dispensen	avser,	åren	2014-2017.	Källa:	(Länsstyrelsen	Västerbotten,	
2018) 

Figur 9 beskriver om dispenserna som medgivits är belägna på en tomtplats eller 
inte. ”Ja” innebär att dispensen medger åtgärder på en taxerad tomt, medan ”Nej” 
omfattar åtgärder som berör allmän mark. För samtliga år antogs dispenser i större 
utsträckning på tomtplatser än allmän mark. År 2014 fanns det ett statistiskt bortfall 
av information om tomtplatsen anges.  
 
Figur 10 beskriver huruvida fri passage anges för området dispensen gäller. År 2014 
har likt Figur 9 ett bortfall av statistik gällande fri passage med ett antal som uppgick 
mot 17 fall av saknade uppgifter. Resterande år angavs fri passage mer ofta än 
dispenser som inte medgav fri passage. 
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7. Diskussion 
7.1 Möjliga orsaker till dispensernas utveckling 
Som Figur 3 visar har antalet strandskyddsdispenser ökat under åren 2014-2017. Vad 
det beror på kan eventuellt förklaras av olika bakomliggande faktorer. Bland annat 
kan vi hävda att denna utveckling med stor sannolikhet beror på Umeås 
befolkningstillväxt och att populationen som ett resultat av detta sprids geografiskt. 
Om möjligheten finns att flytta längre från centrum kan det i detta fall avspeglas i 
antalet antagna strandskyddsdispenser. En populationsspridning som denna kallas 
”urban sprawl” och som enligt Zhang (2016) kan få en viss grupp av människor att 
vilja söka sig bort från staden när den förtätas och växer i befolkningen. Det finns 
därav en önskan om att bo i natursköna och lugna områden, som kan vara svårt att 
hitta i en förtätad stad (ibid.). Alla har dock inte möjligheten, eller viljan för den 
delen, att söka sig från höga hus och en stad med puls. Dessutom måste individen 
göra avvägningar och uppoffringar av vissa samhällsfunktioner när de flyttar. 
Niedomysl (2008; 2010) förklarar att en individs val av flytt kan speglas av närheten 
till basala behov, krav på samhället och personliga preferenser till vad som gör en 
plats attraktiv är avgörande för det valda hemmet. De människor som sökt dispens 
för strandnära byggande i Umeå kan antas ha gjort en avvägning vid köp av huset. 
Vad som ej kan diskuteras är om fastigheten avses att användas som fritidshus eller 
permanent bostadshus. Trots den ovissheten bör vi ändock försöka bilda en förståelse 
bakom sökandet av dispens och varför de ökat under de undersökta åren. Det kan 
bero på att, som ovan nämnt, befolkningsökningen och att den bidragit till att 
människor söker sig ut från staden. Det kan även bero på viljan om att bo strandnära 
vid kusten. Att de som sökt dispens har en god ekonomi kan likaså stå bakom 
ansökningarna.  
 
Så som intervjuinformanterna tolkar utvecklingen och lokaliseringen av dispenserna, 
kan det bero på att många vill bo nära eller i miljöer som kan erbjuda en fin utsikt 
över vatten. Därtill anser dem även att ekonomin under de senaste åren varit stabil 
vilket medför en trygghet i att vilja renovera eller bygga till komplement varav det 
inkommit mer ansökningar om dispens för komplementbyggen. Det ansågs även av 
informanterna att äldre personer gärna flyttar till sitt fritidshus permanent, vilket 
kan kopplas till Marjavaaras et, al (2016) forskning om äldres migration till 
fritidshus. De äldre har inte behov av närhet till arbetsplats och det breda utbudet av 
service och handel som en stad erhåller, därav har de kanske inte lika mycket faktorer 
som binder dem till att bo kvar i staden.  
 
7.2 Förvaltning av strandnära lägen  
I Umeås översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner framgår det tydligt att 
strategier om att verka för attraktiva strandnära boendemiljöer förväntas gynna en 
tillväxt (Umeå kommun, 2010; Umeå kommun, 2013; Umeå kommun, 2017). 
Samtidigt belyses strandskyddets syften lite blygsamt men sakligt vad som gäller och 
vilka undantag som är möjliga att göra vid bebyggelse. Ambitionen om att möjliggöra 
för att bygga boende i strandnära lägen är tydlig. I kommunens fördjupade 
översiktsplan för kusten läggs stort fokus på att förvalta mycket av den strandnära 
mark som anses vara lämplig för byggande av bostäder. Av strandskyddsdispensernas 
utveckling att döma, kan det antas att kommunala handläggare även bedömt att 
byggande inom kusten är attraktivt och även möjligt. Som det även framgick under 
intervjuerna med samtliga företrädare från kommunen verkar det finnas en vilja om 
att godta så många av de inkomna ansökningarna som möjligt, förutsatt att de inte 
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strider mot strandskyddets syften. Länsstyrelsen kan dock tolkas anse utvecklingen 
av dispenser med viss mindre belåten inställning eftersom de anser att man bör vara 
restriktiv med godkännandet av dispenser och detta gäller specifikt för kusten 
eftersom den redan är hårt exploaterad och befolkad (Umeå kommun, 2013).         
   Meningsskiljaktigheter hos kommunen och länsstyrelsen emellan, som verkar råda, 
kan tänkas förlänga, eller till och med försvåra,  genomförandetiden av arbetet med 
dispenshandläggning. Däremot har länsstyrelsen dock antagit majoriteten av 
kommunens beslut vilket kan peka på att restriktionen vid kustnära bebyggelse inte 
beaktas. Till vilken grad behövs då en strandskyddslag om den i vissa fall inte 
tillämpas? 
 
Umeå kommun, likt många andra kommuner, verkar vilja sträva efter 
befolkningstillväxt eftersom det medför många positiva effekter i form av bättre 
ekonomi och kompetensunderlag. Just Umeå ser kommunens kustnära läge som en 
tillgång för att locka nya invånare. På så sätt förväntas de generera en diverserad 
befolkning med olika bakgrunder som förhoppningsvis ska sätta Umeå på kartan och 
locka ännu mer invånare, som en strategi för att nå 200 000 invånare år 2050 (Umeå 
kommun, 2017). Sett till tidigare bostadsprojekt där gamla industrihamnar 
omvandlats till bostadsområden har planerare sett tillgången till sjöutsikt som en del 
i att locka invånare att bosätta sig på platsen för att det anses attraktivt av många 
(Borggren et, al. 2014; Andersson, 1998; Nyström et, al.2012). Även om Umeå inte 
planerat för att omvandla någon sådan vattennära mark till bostadsområden, kan 
ändå en koppling göras till Borggrens et, al (2014) forskning eftersom Umeå 
kommun, beskrivet i översiktsplanerna, väljer att använda ”attraktiva boenden” i 
strandnära lägen som slagord i hopp om att locka invånare.  
 
En diskussion kan föras om till vilken grupp av människor som kommunen vill 
attrahera. Det nämns i översiktsplanerna att boenden i strandnära lägen är exklusiva, 
därav kan det tolkas som att dessa områden i första hand är tillsedda för personer 
med god inkomst och breda valmöjligheter. Holm et, al (2009) hävdar att personer 
med liknande sociala status i hög grad tenderar att bo i områden med människor med 
liknande förutsättningar. Han hävdar också att områden avskilda från staden med 
miljöer omringad av kust eller sjöar innehar invånare med högre inkomst och ”högre 
status”. Detta bekräftas även av Florida (2011;2016) som talar om att människors 
humankapital i hög grad formar ett områdes sociala status.  
 
Mederiros et, al. (2013) och Oh et, al. (2010) belyser vikten av att varsamt hantera 
förvaltningen av kustnära lägen och balansera de olika intressen som utgör spelrum 
för sådana områden. Vid hanteringen av strandskyddsdispenser och planering av 
markanvändningen i strandnära lägen kan det vara viktigt för Umeå kommun att 
försöka se till alla intressen och väga dem mot varandra. 
 
Kan det vara så att dessa teorier är applicerbara på Umeås ambitioner om att 
möjliggöra till kustnära bebyggelse? Och att de, som ovannämnt av Borggren et, al. 
(2014) säger, därmed förväntas kunna gynna kommunens sociala och ekonomiska 
status för att de vänder sig till en köpstark och högutbildad grupp?  
 
Även om just dessa frågor inte kan besvaras genom denna studie, kan vi i alla fall 
konstatera att det finns olika synpunkter på hur strandnära mark bör förvaltas. 
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7.3 Sambandet mellan attraktivitet och strandskyddsdispenser 
Avsaknaden av forskning bakom uppkomsten av strandskyddsdispenser gör det svårt 
att förankra resultatet i tidigare studier.  Därav är det komplicerat att försöka 
beskriva eller förklara uppkomsten till ett ökat antal strandskyddsdispenser i Umeå 
kommun. Dock kan en diskussion föras om det faktum att strandnära lägen i högsta 
grad anses vara åtråvärda för många personer med olika intressen (Andersson, 1998). 
Någon gång har det ur diskursen om strandnära naturer uppkommit att det är 
attraktivt att bo vid sjö och hav. Detta kan härledas till Harris et, al (1980) teorier om 
att utbyten om åsikter av en viss plats, människor emellan, formar individens känslor 
till den. Om det nu gäller boenden i strandnära lägen kan det genom utvecklingen av 
dispenser, tyda på att det är väldigt önskvärt att bo med havsutsikt och i direkt närhet 
till vatten. Det är även enligt Reinders et, al. (2008) vid åsiktsutbyten som dessa 
bidrar till att en plats utformning uppstår. Detta skulle kunna förklara varför många 
söker om dispens vid kusten, för att det anses vara en fin plats att bo på. 
 
Som tidigare diskuterat kan det finnas en rad olika faktorer till varför människor 
söker dispens från strandskyddet, men det är dock svårt att förklara varför 
attraktivitet är kopplat till ett ökat antal dispenser eftersom det kan ha olika 
innebörder för olika människor. Den närmsta förklaringen vi kommer till kopplingen 
mellan attraktivitet och strandskyddsdispenser är att vissa människor på ett eller 
annat sätt anser att det är attraktivt att bo nära hav, sjö eller älv, och att det i Umeå 
har tagit sig uttryck i antalet ansökta och antagna dispenser. Varför det anses 
attraktiv finns det inte i dagsläget en tydlig förklaring till. Vidare forskning gällande 
ämnet skulle bidra till en djupare förståelse i denna studie, men eftersom sådan 
tidigare forskning varit bristfällig kan endast antaganden göras gällande människors 
val av flytt till strandnära lägen. 
 
En kan argumentera för att, om stränder och vatten inte påverkat oss människor på 
ett känslomässigt plan skulle de förmodligen inte vara hårt exploaterade vilket skulle 
innebära att det förmodligen inte heller skulle finnas något behov av ett lagstiftat 
strandskydd. Inte heller skulle forskning bedrivas inom ämnet där strandnära lägen 
anses vara attraktiva. I dagsläget kan det sägas att Umeå kommun med sina ökade 
antagna dispenser och befolkningstillväxt fått en slags bekräftelse på att en viss del 
dess invånare vill bo nära sjö, älv eller hav.  
 
7.4 Vidare forskning 
Under studiens gång uppenbarade sig många frågor som inte hör till denna studies 
syften, men som är relevanta att forska vidare på. Förslag till kompletterande 
forskning kan t.ex. vara: Vilka socioekonomiska grupper ansöker om 
strandskyddsdispens? Hur många ansökningar om dispens avslås utan att 
diarieföras? Vilka strategier har Sveriges kommuner vid tolkning av lagen om 
strandskydd och hur skiljer de sig från varandra? Varför vill man bo nära vattnet?  
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8. Sammanfattning 
Startskottet till denna studie bottnade i en allmän diskurs som förs när det talas om 
vad som gör en typ av boende mer åtråvärd än en annan. Olika personer har olika 
preferenser som de värderar olika högt när det kommer till att välja en framtida 
bostad. En av dessa preferenser är den om att hus vid strandnära lägen, av många, 
uppfattas som attraktivt. Vad som dessutom uppmärksammats i mina personliga 
kretsar, är att strandnära boenden med närhet till staden anses extra åtråvärt. 
 
Syftet med studien var att undersöka hur önskan om strandnära boenden avspeglas i 
praktiken, dvs genom strandskyddsdispenser. Antalet strandskyddsdispenser som 
antas av kommun och länsstyrelsen i Umeå ämnar ge en bild av fenomenet och hur 
det har påverkats av befolkningsutvecklingen, men även planerare och deras 
förhållningssätt till besluten om dispens. 
 
Tidigare forskning om bl.a. boendepreferenser, attraktiva boendemiljöer, havsnära 
boenden och människors värderingar av det hjälper läsaren och forskaren att förstå 
fenomenet strandnära boenden ur en bredare kontext.  
 
För att besvara syftet undersöktes det faktiska antalet antagna dispenser och dess 
geografiska lokalisering. Kommunala och regionala företrädares synpunkter och 
tolkningar av företeelserna kompletterade den kvantitativa datan med kvalitativ 
information. 
 
Resultatet visade att antalet antagna strandskyddsdispenser ökat under de 
undersökta åren, likt befolkningen i kommunen. Vad som ligger bakom utvecklingen 
motiveras dels av intervjuinformanternas personliga tolkningar, dels tidigare 
forskning. Samtliga informanter var överens om att en bidragande faktor till det 
ökade antalet dispenser beror på befolkningsökningen kommunen haft, och 
fortfarande har.  
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Bilaga 1. Karta över antagna strandskyddsdispenser, Umeå kommun.
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Bilaga 2. Intervjuguide Länsstyrelsen Västerbotten 
 
Hur arbetar ni generellt när ni handlägger ärenden om strandskyddsdispenser? 
 
På vilka grunder fattas beslut om dispens? 
 
Finns det fall där yttre faktorer, så som intressenter eller föreningar, påverkar utfall 
av ärenden? Hur? 
 
Hur motiveras dispens med hänvisning till lag? 7 kap. 18b-18a-h § MB 
 
Hur ser ni på de sökandes önskemål och kommunens hantering av dem? 
 
Fler dispenser har medgivits per år sedan 2014. Färre har överklagats och upphävts. 
Vad beror det på? 
 
Hur tolkar ni den utvecklingen? 
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Bilaga 3. Intervjuguide Umeå kommun 
 
Hur ser era arbetsprinciper ut när ni får in en ansökan om strandskyddsdispens? 
 
På vilka grunder fattas beslut om dispens på er avdelning? 
 
Finns det fall där yttre faktorer, så som intressenter eller föreningar, påverkar utfall 
av ärenden? Hur? 
 
Hur motiveras dispens med hänvisning till lagen om strandskydd?  
7 kap. 18b-18a-h § MB 
 
Hur ser ni på de sökandes önskemål och länsstyrelsens hantering av dem? 
 
Fler dispenser har medgivits per år sedan 2014. Färre har överklagats och upphävts. 
Vad beror det på? 
 
Hur tolkar ni den utvecklingen? 
 


