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1 Inledning 
 

Strandskyddslagstiftningen i 7 kap. miljöbalken (1998:808), förkortad MB, genomgick en 

större förändring år 2009, bland annat på grund av att den tidigare strandskyddslagstiftningen 

ansågs ha brister och oklarheter som försvårade en ändamålsenlig tillämpning. Det generella 

strandskyddet ansågs inte vara anpassat till geografiska förutsättningar och den varierande 

tillgången till stränder och bebyggelsetrycket i olika delar av landet. Sökta dispenser bedömdes 

lika strängt i kommuner med god tillgång till obebyggda stränder och lågt bebyggelsetryck som 

i kommuner med en hög grad av exploatering och ett högt bebyggelsetryck. 1  Därför infördes 

bestämmelserna om landsbygdsutveckling i strandnära läge (framöver kallat LIS-reglerna).  

 

Enligt förarbetena är syftet med LIS-reglerna att främja utvecklingen av landsbygden och göra 

strandskyddslagstiftningen mer flexibel genom att fungera som ett komplement till det 

generella strandskyddet som anpassar strandskyddsreglerna till lokala förhållanden och 

förutsättningar.2 Det huvudsakliga ansvaret för utpekande av lämpliga LIS-områden och för 

prövningen av strandskyddsdispenser lades på kommunerna, eftersom kommunerna bedömdes 

vara lämpade bland annat genom sin lokalkännedom.3  Länsstyrelserna fick istället en mer 

övervakande och vägledande roll.4 Lagstiftningen trädde i kraft den 1 juli 2009, med undantag 

för 7 kap. 18 d § som trädde i kraft den 1 februari 2010.5  

 

Drygt tio år efter att LIS-reglerna trätt i kraft beslutade regeringen i dir. 2019:41 att en särskild 

utredare återigen ska se över strandskyddsreglerna och ta fram föreslag på hur reglerna kan 

göras om i grunden.6 Enligt direktivet ska det bland annat bli betydligt enklare att bygga 

strandnära i landsbygdsområden och hänsyn ska tas till att tillgången till sjöar och stränder 

varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Dessutom ska det lokala 

inflytandet öka.7  Detta tyder på att de nuvarande LIS-reglerna inte är tillräckliga för att uppfylla 

reglernas syfte; att främja utvecklingen av landsbygden och göra strandskyddslagstiftningen 

mer flexibel. 

 

 
1 Prop. 2008/09:119 s. 32–33 och 98. 
2 Prop. 2008/09:119 s. 33 samt 62-64. 
3 Prop. 2008/09:119 s. 33-34 
4 Prop. 2008/09:119 s. 73-75. 
5 Se p. 1 lag 2009:532 om ändring i miljöbalken. 
6 Se dir. 2019:41 s. 1. 
7 Se dir. 2019:41 s. 9-10. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att utreda möjligheterna till undantag från strandskyddet genom LIS-

reglerna. Syftet är därefter att studera mark- och miljödomstolarnas (MMD) tillämpning av LIS-

reglerna. Slutligen är syftet att analysera om undantagsmöjligheterna i gällande rätt samt 

tillämpningen i MMD uppfyller syftet med LIS-reglerna. 

 

1.2 Metod och material 

 

Den första delen av syftet innebär att gällande rätt ska utredas. Detta sker genom att 

rättskällorna enligt rättskälleläran sammanställs och studeras för att kunna dra slutsatser om vad 

som ska anses utgöra gällande rätt.8 Reglerna om strandskydd samt undantag från strandskyddet 

finns i 7 kap 13-18 h §§ MB, och vid tillämpningen av reglerna aktualiseras även 7 kap 25-26 

§§ MB, som gäller för hela 7 kap MB. Utöver 7 kap MB har även ett antal bestämmelser i 3, 4 

och 5 kap PBL varit aktuella att studera, eftersom strandskyddet kan upphävas genom detaljplan 

och områdesbestämmelser. Förarbetena till de aktuella reglerna finns framför allt i prop. 

2008/09:119, som låg till grund för införandet av LIS-reglerna. Även prop. 1997/98:45, SOU 

2015:108 och äldre förarbeten avseende den generella strandskyddslagstiftningen har använts. 

Förarbetena har hämtats från Riksdagens hemsida.9 

 

När det gäller praxis är mark- och miljööverdomstolen (MÖD) normalt den sista 

prövningsinstansen både vid upphävande av och dispens från strandskyddet.10 Jag har sökt efter 

avgöranden på www.strandskyddsdomar.se, som är skapad av Strandskyddsdelegationen i syfte 

att samla information om strandskyddslagstiftningen. Hemsidan drivs numera av 

länsstyrelserna.11 De avgöranden som finns refererade på hemsidan är sorterade efter ämne. I 

kategorin ”LIS-område” finns det 13 avgöranden och i kategorin ”LIS-område särskilda skäl” 

finns det 10 avgöranden. Hemsidan är uppdaterad till och med 2018-06-30, och saknar 

avgöranden efter det datumet. Av den anledningen har jag även sökt efter avgöranden på mark- 

och miljödomstolens hemsida, där det fanns ytterligare 3 avgöranden. Ett antal MÖD-referat är 

också hämtade från databasen JUNO. Dessa har använts till beskrivningen av de generella 

strandskyddsbestämmelserna. När det gäller avgöranden som berört LIS-reglerna är det bara 

 
8 Sandgren, 2015, s. 43-45. Jfr Nääv och Zamboni, 2018, s. 21 ff. 
9 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/  
10 Se 5 kap 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Se även SOU 2015:108 s. 137. 
11 SOU 2015:108 s. 54-55. 

http://www.strandskyddsdomar.se/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
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fyra avgöranden som är MÖD-referat, och dessa har enbart behandlat delar av LIS-reglerna. Av 

den anledningen har jag även använt några avgöranden från MÖD som inte är referat, trots att 

dessa inte har samma rättskällevärde som referaten. 

 

Förutom den litteratur som använts till metod- och materialavsnittet har doktrin inte använts, 

eftersom den doktrin som finns inte har tillfört något ytterligare utöver ovan nämnda rättskällor.  

Jag har i viss mån använt Naturvårdsverkets handbok 2009:4 om strandskydd. Handböcker är 

normalt inte någon traditionell rättskälla, men då Naturvårdsverkets handbok är framtagen som 

en vägledning för de beslutande myndigheterna har den samtidigt en viss inverkan på 

myndigheternas tillämpning av strandskyddsreglerna. 

 

För det andra delsyftet har jag studerat avgöranden från MMD. Denna del av arbetet är 

frikopplad från själva rättsutredningen, på så vis att materialet i studien inte används för att 

utreda vad som är gällande rätt. Materialet är inte prejudicerande, men fyller en funktion för 

analysen genom att visa hur reglerna används på tillämparnivå. I dessa avgöranden finns beslut 

från länsstyrelserna med, och det är möjligt att följa vilka argument parterna fört, samt att se 

vilka argument domstolen sedan beaktar när de avgör målen. Sökningen efter avgöranden har 

gjorts i databasen JUNO. Det finns därmed en risk att alla relevanta avgöranden inte tagits med 

i studien. Samtidigt är det material som jag hittat så pass omfattande att det ändå bedöms vara 

användbart för att kunna dra slutsatser om tillämpningen.  

 

Urvalet av avgöranden har gjorts utifrån ett antal kriterier. Jag har enbart sökt bland avgöranden 

från mark- och miljödomstolarna avgjorda mellan åren 2010- 2019. Avgränsningen i tid har 

gjorts eftersom 7 kap 18 d § MB trädde i kraft den 1 februari 2010.12 På grund av det höga 

antalet sökträffar har sökningen avgränsats med hjälp av sökord. Dessa sökord är dispens LIS-

område, strandskyddsdispens landsbygdsutveckling, dispens ”7 kap 18 d § MB” samt dispens 

”7 kap 18 e § MB” strandskydd landsbygd detaljplan, ”LIS-område” detaljplan.13 En sökning 

gjordes även med enbart sökordet ”strandskyddsdispens”, vilket resulterade i över 3000 träffar. 

Den sista sökningen gjordes den 25 november 2019 och inga avgöranden efter detta datum har 

 
12 Se övergångsbestämmelserna SFS 2009:532, punkt 1. 
13 Sökningen på ”dispens LIS-område” gav 446 träffar den 5 oktober 2019. Sökningen på strandskyddsdispens 

landsbygdsutveckling gav 367 träffar den 5 oktober 2019. Sökningen på dispens ”7 kap 18 d § MB” gav 355 

träffar den 5 oktober 2019 och sökningen på dispens ”7 kap 18 e § MB” gav 183 träffar den 5 oktober 2019. 

Sökningen på strandskydd landsbygd detaljplan gav 242 träffar och sökningen på ”LIS-område” detaljplan 

gav 97 träffar den 25 november 2019. 
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beaktats. Efter en översiktlig genomgång av sökträffarna sparades enbart de mål som berör 

strandskyddsdispens och LIS-reglerna, vilket blev 159 avgöranden. Urvalet skedde genom att i 

varje avgörande söka efter orden ”dispens”, ”LIS-område”, ”7 kap 18 d”, ”landsbygd” och 

”glesbygd”. Efter en grundlig genomläsning av de 159 målen sparades slutligen bara de 

avgöranden som i någon större mån behandlat LIS-reglerna, eller där någon part åberopat LIS-

reglerna, vilket resulterade i 138 avgöranden. Dessa lades in i ett Excel-blad sorterat efter vilket 

år som målet avgjordes. Alla avgöranden lästes sedan igenom och relevanta omständigheter för 

varje avgörande togs upp i Excel-bladet.  

 

För att uppfylla den tredje och sista delen av syftet har slutsatserna från de två första delsyftena 

summerats och analyserats för att komma fram till om gällande rätt uppfyller syftet med LIS; 

att främja utvecklingen av landsbygden och att göra strandskyddslagstiftningen mer flexibel. 

 

 

2 Den generella strandskyddslagstiftningen 
 

För att få en förståelse för när det blir aktuellt att tillämpa LIS-reglerna ges här först en 

översiktlig redogörelse över det generella strandskyddet, och var strandskyddet gäller. 7 kap 13 

§ 1 st. MB anger att vattnet och stränderna vid havet, sjöar och vattendrag är skyddade. Enligt 

7 kap 14 § 1 st. MB sträcker sig det skyddade området 100 meter ut i vattnet från strandlinjen, 

och 100 meter upp på land från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Detta område kallas 

för strandskyddsområde. I MÖD 2012:4 bedömdes ett mindre vattendrag omfattas av 

strandskyddet. Om det behövs för att säkerställa att strandskyddets syften efterlevs kan 

länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta om att utvidga strandskyddsområdet upp till 300 meter 

från strandlinjen.14 Reglerna om strandskyddsområde i 7 kap 13-14 §§ MB gäller inte enhetligt 

över hela Sverige. I tio län finns det kvar äldre förordnanden om undantag från strandskyddet 

som har meddelats med stöd av 15 § 2 st. naturvårdslagen (1964:822). För att dessa 

förordnanden skulle fortsätta gälla efter införandet av MB krävdes det enligt 11 § lagen om 

införande av miljöbalken (1998:811) att förordnandet skulle omprövas mot 7 kap 13 § MB, 

vilket dessa länsstyrelser har gjort.15 Som exempel kan nämnas Västerbotten län, som har ett 

 
14 Se 7 kap 14 § 2 st. MB och prop. 2008/09:119 s. 99. I MÖD 2016:21 hade strandskyddet utvidgats för att skydda 

skog med höga naturvärden. 
15 Se vidare SOU 2015:108 s. 106-110 samt s. 219-221. 
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beslut från 1979. Beslutet innebär att i Västerbottens län omfattas enbart de sjöar och vattendrag 

som syns på en karta från 1975 av strandskyddet, och resterande vatten är undantagna.16  

 

2.1 Strandskyddets två syften 

 

Strandskyddet utgör ett starkt allmänt intresse som ska ses i ett långsiktigt perspektiv.17 Genom 

skyddet hålls stränderna fria från bebyggelse och annan exploatering.18 I 7 kap 13 § 2 st. MB 

återfinns strandskyddets två syften där det anges att 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. Från början var strandskyddets enda syfte 

att säkra allmänhetens tillgång till stränder så att alla skulle få möjlighet att bada och utöva 

friluftsliv i enlighet med allemansrätten.19 Strandskyddet syftade då framför allt till att skydda 

sand- och klippstränder som var lättillgängliga och lämpliga för bad och rekreation. 20 

Allemansrätten är en sedvanerätt som innebär att var och en har rätt att vistas i naturen på andras 

fastigheter, framför allt för friluftsändamål.21 Som en del av allemansrätten fyller strandskyddet 

en viktig funktion genom att säkerställa allmänhetens tillgång till strandområden för rekreation 

och friluftsliv och förhindra privatisering av attraktiva områden.22  

 

Under början av 1990-talet blev skyddet för natur- och djurliv en lagstadgad del av syftet med 

strandskyddet. 23  Strandskyddet syftar därför numera till att även skydda områden med 

värdefulla miljöer för djur- och växtlivet från exploatering. Stränderna är betydelsefulla för 

många arters överlevnad, och i strandområden finns flertalet biotoper som är specifika för 

strandområden, så som sumpskogar, strandängar och olika sorters våtmarker. 24 

Strandskyddsområdena fyller också en viktig funktion genom att bidra till att Sverige uppnår 

miljömålen och gynnar den biologiska mångfalden.25 Vid en fråga om upphävande eller dispens 

 
16 Se beslut och karta under ”avgränsning av det generella strandskyddet” på länsstyrelsen i Västerbottens 

hemsida: [https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-

naturen/strandskyddsdispens.html]. 
17 Prop. 1997/98:45 s. 322 (Del 1) samt prop. 2008/09:119 s. 30-31. 
18 Prop. 1997/98:45 s. 317 (Del 1). 
19 Prop. 1993/94:229 s 7, se även prop. 1997/98:45 s 316 (del 1). 
20 Prop. 1974:166 s. 28-29. 
21 Prop. 1997/98:45 s. 300-301 (Del 1) och s. 68-69 (Del 2). 
22 Prop. 1974:166 s. 94 och prop. 2008/09:119 s. 30-31. Se även MÖD 2016:11, MÖD 2015:7 och MÖD 2014:45 

om ökad privatisering. Se även Naturvårdsverket, 2012, s. 74-79 samt s. 82-83. 
23 Prop. 1993/94:229 s. 7. 
24 Prop. 1993/94:229 s. 9-10. Se också prop. 2008/09:119 s. 30-31. 
25 Prop. 2008/09:119 s. 30 och 32. Se även prop. 2008/09:119 s. 95. 

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-naturen/strandskyddsdispens.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-naturen/strandskyddsdispens.html
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från strandskyddet ska områdets betydelse för djur- och växtlivet utredas. Även om ett område 

saknar betydelse för allemansrätten så kan det ha betydelse för djur- och växtlivet.26 

 

2.2 Förbjudna åtgärder inom strandskyddat område 

 

För att säkerställa att strandskyddets syften skyddas är ett antal åtgärder enligt 7 kap 15 § MB 

förbjudna att vidta inom strandskyddat område. Förbuden siktar mot att dels hindra åtgärder 

som skapar privatisering och medför att allmänheten undviker att vistas i ett strandområde, dels 

att hindra åtgärder som kan inverka på djur- och naturlivet.27 Det är enligt 7 kap 15 § p. 1 MB 

förbjudet att uppföra nya byggnader utan dispens. Detsamma gäller ändring av befintliga 

byggnader om det medför att allmänheten hindras eller avhålls från att beträda området där de 

annars skulle ha fått färdats fritt. Som exempel anger förarbetena att en sjöbod eller jaktstuga 

inreds eller isoleras eller förses med vatten och el så att den kan användas för bostadsändamål.28 

Samma förbud gäller enligt 7 kap 15 § p. 2 MB. mot att ändra eller utföra andra anläggningar 

eller anordningar som kan hindra eller avhålla allmänheten.29 Att utföra grävningsarbeten eller 

andra förberedelsearbeten för de ovan nämnda åtgärderna är också förbjudet, se 7 kap 15 § p. 3 

MB. Det är enligt 7 kap 15 § p. 4 MB dessutom förbjudet att vidta åtgärder som väsentligt 

förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Som exempel på vad som kan påverka djur- och 

växtlivet anger förarbetena bl.a. muddring av mjukbottnar eller vassområden, utfyllnader i 

vattenområden, fällning av mer än ett fåtal träd, anläggande av konstgjorda sandstränder m.m.30 

 

2.3 Generella undantag från förbuden i 7 kap 15 § MB 

 

Förbuden i 7 kap 15 § MB gäller enligt 7 kap 16 § 1 p. MB inte för byggnader, anordningar och 

åtgärder som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk eller renskötsel. Det kan till exempel vara 

fiskebodar, renhägn eller stängsel för kohagar.31 Ett krav är att den aktuella åtgärden för sin 

funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. Undantaget gäller inte för 

 
26 Se bedömningen i MÖD 2016:21 där det aktuella området var avskilt från stranden av en järnväg men bestod 

av lövskog med höga naturvärden. se även MÖD 2011:29. Se även Naturvårdsverket, 2012, s. 73-75, s. 80-82. 
27 Prop. 2008/09:119 s. 99-101. 
28 Prop. 2008/09:119 s. 100. I MÖD 2015:7 fick en befintlig byggnad inte göras om till fritidshus.  
29 För exempel på ändringar, se Prop. 1997/98:45 s. 86 (Del 2) se också Prop. 2008/09:119 s. 39. I MÖD 2014:45 

bedömdes en skärmvägg vid en badplats vara en förbjuden anläggning. I MÖD 2011:36 bedömdes 

schaktningsarbete vid en stig vara en förbjuden åtgärd som hindrade allmänhetens tillgång till området. I MÖD 

2018:23 bedömdes en grusväg inte vara en förbjuden anläggning enligt 7 kap. 15 § MB eftersom den snarare 

underlättade allmänhetens tillgång till området och inte påverkade livsvillkoren för djur- och växtarter. 
30 Prop. 2008/09:119 s. 40-41 och 101. Se även prop. 1997/98:45 s. 86-87 (Del 2.) 
31 Se Prop. 1997/98:45 s. 87 (Del 2). 
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bostadshus och inte för småskaliga verksamheter eller hobbyverksamheter. Det krävs att 

verksamheten medför ett tillskott av betydelse för den som bedriver verksamheten.32  

 

I 7 kap 16 § 2-3 p. MB finns ytterligare undantag från förbuden som främst gäller verksamheter 

och viss infrastruktur som föregåtts av annan tillståndsprövning där strandskyddsfrågan redan 

förutsätts ha blivit bedömd och avgjord.33 Det är också möjligt att besluta om föreskrifter enligt 

7 kap 17 § MB, som innebär att det är tillåtet att genomföra kompletteringsåtgärder till en 

befintlig huvudbyggnad.  

 

2.4 Undantag i det enskilda fallet 

 

Utöver de ovan nämnda undantagen från förbuden i 7 kap 15 § MB är det också möjligt att göra 

undantag från strandskyddet i det enskilda fallet, genom tillämpning av någon av de särskilda 

skälen för upphävande och dispens i 7 kap 18 c-d §§ MB. De särskilda skälen utgör en 

uttömmande uppräkning av vad som får beaktas. Om inget av de särskilda skälen föreligger i 

det enskilda fallet är det därmed inte möjligt att göra undantag från strandskyddet.  

 

Undantagen kan ske antingen genom att kommunen upphäver strandskyddet i en detaljplan, 

eller genom ett beslut om dispens från strandskyddet, som tas av länsstyrelsen eller av 

kommunen. Kommunen kan enligt 7 kap 18 § 3 st. MB upphäva strandskyddet genom en 

bestämmelse i en detaljplan, förutsatt att någon av de särskilda skälen i 7 kap 18 c-d §§ MB är 

aktuella. Enligt 7 kap 18 a § MB kan länsstyrelsen ge dispens från förbuden i 7 kap 15 § MB. 

Länsstyrelsen prövar enligt 7 kap 18 a § 1 p. MB dispenser om det gäller byggande av 

försvarsanläggningar, järnvägar eller allmänna vägar eller enligt 7 kap 18 a § 2 p. MB när 

platsen för den sökta dispensen ligger inom ett område som skyddas av bestämmelser i 7 kap 

MB, till exempel ett naturreservat. Länsstyrelsen prövar inte strandskyddsdispenser när det 

gäller ett miljöskyddsområde eller ett vattenskyddsområde eller om det är en kommun som har 

beslutat om skyddet av ett område. Enligt 7 kap 18 b § MB prövar kommunen dispenser i andra 

fall än det som omnämns i 7 kap 18 a § MB. Möjligheterna till upphävande och dispens från 

strandskyddet genom tillämpning av LIS-reglerna beskrivs mer ingående i avsnitt 3.3. 

 
32  Prop. 1997/98:45 s. 87 (Del 2). Se även MÖD 2016:10 där en fårhage som användes i syfte att bevara 

kulturmiljön i form av öppna betesmarker ej omfattades av undantaget för areella näringar. 
33 Prop. 1997/98:45 s. 88 (Del 2) och prop. 2008/09:119 s. 42-43. 
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3 Undantag från strandskyddet genom tillämpning av LIS 
 

Som nämndes i inledningen infördes reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge under 

åren 2009 och 2010. Syftet med LIS-reglerna att främja utvecklingen av landsbygden och att 

göra strandskyddslagstiftningen mer flexibel.34 LIS- reglerna ska fungera som ett komplement 

till det generella strandskyddet och ska göra strandskyddsreglerna mer flexibla genom att öka 

möjligheterna att kunna beakta lokala förhållanden och förutsättningar.35  LIS-reglerna ska 

innebära en lättnad i strandskyddsreglerna som stimulerar den lokala och regionala 

utvecklingen i områden som har god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation 

kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts.36 LIS-reglerna är inte möjligt att tillämpa 

överallt, eftersom vissa delar av Sverige enligt 7 kap 18 e § 4 p. MB är undantagna från LIS.37 

Se vidare i avsnitt 3.1. 

 

LIS-reglerna består av två bestämmelser i 7 kap MB, med två särskilda skäl för dispens och 

upphävande av strandskyddet i 7 kap 18 d § MB, samt kriterier för vilka områden som kan vara 

LIS-områden i 7 kap 18 e § 1 st. MB. De särskilda skälen för dispens och upphävande i 7 kap 

18 d § MB är bara möjliga att tillämpa om den aktuella platsen ligger inom ett LIS-område. I 

de kommande avsnitten beskrivs först processen med att peka ut LIS-områden och vilka 

kriterier som ska vara uppfyllda, och därefter beskrivs de särskilda skälen för upphävande och 

dispens från strandskyddet i 7 kap 18 d § MB, samt vilka möjligheter det finns till undantag 

från strandskyddet genom tillämpning av dessa. 

 

3.1 Utpekandet av LIS-områden 

 

Av 7 kap 18 e § 2 st. MB framgår det att kommunernas översiktsplan ska vara vägledande för 

bedömningen av om en plats ligger inom ett LIS-område. Huvudregeln är att bedömningen av 

om en plats uppfyller kriterierna i 7 kap 18 e § MB ska baseras vilka områden som pekats ut av 

kommunen i översiktsplanen.38 Detta framgår också av 3 kap 5 § 6 p. PBL. En översiktsplan är 

dock inte bindande, och de LIS-områden som en kommun pekat ut får därför ingen bindande 

 
34 Prop. 2008/09:119 s. 64. 
35 Prop. 2008/09:119 s. 33, 56 och 62. 
36 Prop. 2008/09:119 s. 63. 
37 Prop. 2008/09:119 s. 111. 
38 Prop. 2008/09:119 s. 56. 
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verkan förrän vid den faktiska prövningen i samband med en fråga om upphävande eller dispens 

i det enskilda fallet.39  

 

Av förarbetena framgår det att översiktsplanen bedömdes vara ett lämpligt verktyg för 

utpekande av LIS-områden, eftersom översiktsplanen redan behandlar frågor om användningen 

av mark- och vattenområden utifrån ett långsiktigt perspektiv, i likhet med strandskyddets 

syften som också ska vara långsiktiga och påverkar möjligheterna att bebygga mark- och 

vattenområden.40 Syftet med att låta översiktsplaneringen utgöra processen för att identifiera 

LIS-områden är att frågan då blir hanterad inom ramen för ett heltäckande beslutsunderlag som 

även blir föremål för en bred och offentlig prövning. Det garanterar insyn och en demokratisk 

förankring hos medborgare, berörda intressenter och myndigheter. Genom att länsstyrelsen är 

involverad i processen med att ta fram översiktsplanen kan kommunen få besked om 

länsstyrelsen som företrädare för staten delar kommunens bedömningar.41 

 

Om en kommun väljer att peka ut LIS-områden i översiktsplanen ska kommunen i samband 

med att förslaget eller tillägget till översiktsplanen tagits fram enligt 3 kap 8 § PBL samråda 

med bl.a. länsstyrelsen. Länsstyrelsens uppgift vid samrådet är enligt 3 kap 10 § 1 p. PBL att ta 

till vara och samordna statens intressen, och enligt 3 kap 10 § 3 p. PBL att verka för att 

redovisningen av LIS-områden i översiktsplanen är förenlig med 7 kap 18 e § MB. Om 

länsstyrelsen bedömer att kommunens redovisning av LIS-områden inte är förenlig med 7 kap 

18 e § MB ska länsstyrelsen enligt 3 kap 16 § 2 st. 3 p. PBL påpeka det i sitt granskningsyttrande 

till planförslaget.42 Ett sådant påpekande påverkar översiktsplanens vägledande funktion vid 

bedömningen av om ett område uppfyller kriterierna i 7 kap 18 e § MB, se vidare i nästa stycke. 

När översiktsplanen har antagits ska länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap 20 § PBL 

redovisas tillsammans med översiktsplanen, och det ska anmärkas särskilt om länsstyrelsen inte 

har godtagit planen i en viss del.  

 

Utgångspunkten är att kommunens bedömning av vilka områden som är lämpliga för LIS är 

korrekt, och om länsstyrelsen inte har haft någon invändning mot kommunens utpekade LIS-

områden i översiktsplanen ska det därför presumeras att kriterierna i 7 kap 18 e § MB är 

 
39 Prop. 2008/09:119 s. 70. 
40 Prop. 2008/09:119 s. 56. 
41 Prop. 2008/09:119 s. 56. 
42 Prop. 2008/09:119 s. 75. 
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uppfyllda. Om länsstyrelsen däremot inte är enig med kommunens utpekande av LIS-områden 

bryts den presumtionen.43 I MÖD 2012:39 konstaterade domstolen att länsstyrelsen hade haft 

invändningar mot kommunens utpekande av LIS-områden under översiktsplanearbetet, både 

vid samrådet och i sitt granskningsyttrande. Domstolen gjorde följande uttalande: 

 

”När som i detta fall kommunen och länsstyrelsen har olika uppfattning i fråga om 

platsen för den avsedda dispensen ligger inom ett LIS-område eller inte kan 

översiktsplanen, innefattande granskningsyttrandet, inte anses ge någon tydlig 

vägledning i frågan. Det föreligger inte heller någon presumtion för att kriterierna 

i 7 kap. 18 e § MB kan anses uppfyllda. Bedömningen får i stället göras utifrån 

tyngden av de sakliga skäl som parterna anför till stöd för att platsen ligger inom 

ett område där utveckling av landsbygden kan ske på ett långsiktigt sätt med 

beaktande av strandskyddets syften.” 

 

Även om huvudregeln är att kommunen ska peka ut LIS-områden i översiktsplanen framgår det 

av förarbetena att kommunerna i undantagsfall även kan ta fram ett policy-dokument som, vid 

avsaknad av utpekade områden i översiktsplanen, kan användas som underlag för bedömningen 

av om en aktuell plats ligger inom ett LIS-område. LIS-policyn ska ange riktlinjer för vad som 

är LIS-områden i kommunen. Bedömningen i det enskilda fallet måste inte göras utifrån 

förutsättningarna i hela kommunen. Om riktlinjerna är utformade på ett sätt som möjliggör att 

alla relevanta aspekter beaktas kan kriterierna enligt 7 kap 18 e § MB tillämpas med 

utgångspunkt i förhållandena på den aktuella platsen och närområdet. 44 Om kommunen har 

tagit fram en LIS-policy bör länsstyrelsen få möjlighet att lämna synpunkter på den, precis som 

vid samråd i samband med att en översiktsplan tas fram.  

 

Som nämndes tidigare i detta avsnitt sker den bindande prövningen av en plats lämplighet som 

LIS-område först vid en prövning i det enskilda fallet i samband med ett ärende om dispens 

eller upphävande från strandskyddet.45 Enligt förarbetena kan prövningen i det enskilda fallet 

göras även om det saknas en LIS-policy och det inte finns några områden utpekade i 

översiktsplanen. Detta kräver dock ett omfattande beslutsunderlag.46  

 
43 Prop. 2008/09:119 s. 57-58, samt MÖD 2012:39. 
44 Prop. 2008/09:119 s. 58. 
45 Prop. 2008/09:119 s. 70. 
46 Prop. 2008/09:119 s. 58. 
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I MÖD mål nr M 4270-16 hade klaganden sökt dispens från strandskyddet för att bland annat 

uppföra en servicebyggnad, fem uthyrningsstugor, uppställningsplatser med parkering, 

gästbrygga, badbrygga m.m. till sin verksamhet. Platsen var inte utpekad som LIS-område i 

kommunens översiktsplan, men klaganden hade lämnat in en egen utredning framtagen av en 

konsultbyrå för att visa att platsen uppfyllde kriterierna i 7 kap 18 e § MB. Domstolen noterade 

att länsstyrelsen avstyrkt dispens på grund av områdets naturvärden och att utredningen som 

klaganden lämnat inte redovisade motstående intressen på samma sätt som i en översiktsplan 

och kom därmed fram till att kriterierna i 7 kap 18 e § MB inte var uppfyllda. Domstolen 

underströk att LIS-områden framför allt ska pekas ut i kommunens översiktsplan: 

 

”Genom en översiktsplaneprocess hanteras frågan om lämpliga LIS-områden 

utifrån ett heltäckande beslutsunderlag som blir föremål för en bred och offentlig 

prövning. Översiktsplanen utarbetas på ett sätt som garanterar insyn och en 

demokratisk förankring hos medborgare, berörda intressenter och myndigheter. En 

översiktsplan förutsätts även vara långsiktig. Den LIS-utredning som LG 

presenterat saknar dessa komponenter.” 

 

För att ett område ska kunna vara ett LIS-område krävs det att alla kriterier i första stycket 7 

kap 18 e § MB ska vara uppfyllda.47 Kriterierna i 7 kap 18 § e 3-4 p. MB gäller dock enbart för 

vissa delar av Sverige. Av 7 kap 18 e § 3 p. MB framgår det att om den aktuella platsen ligger 

i eller i närheten av en tätort, vid kusten- eller ett kustskärgårdsområde från Forsmark till 

Klockestrand vid Ångermanälven eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot 

Finland samt på Gotland krävs det att det aktuella området endast får ha en liten betydelse för 

att tillgodose strandskyddets syften. 48  Kriteriet gäller också vid sjöarna Vänern, Vättern, 

Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, 

om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området. Vissa områden är enligt 7 kap 

18 e § 4 p. MB helt undantagna från att kunna bli utpekade som LIS-områden. Det gäller kust- 

eller kustskärgårdsområden från gränsen mot Norge till Forsmark, utmed Ölands kust och kust- 

eller kustskärgårdsområden i Ångermanland från Klockestrand vid Ångermanälven till 

 
47 Prop. 2008/09:119 s. 109. 
48 Prop. 2008/09:119 s. 66 och s. 110-111. 
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Skataudden vid Näskefjärden. I de följande avsnitten beskrivs kriterierna i 7 kap 18 e § 1-2 p. 

MB mer i detalj.49  

 

3.1.1 Lämpligt för utvecklingen av landsbygden 

Enligt 7 kap 18 e § 1 p. MB måste det vara visat att det aktuella området faktiskt är lämpligt för 

landsbygdsutveckling och passar för den typen av exploateringar som anges i 7 kap 18 d § MB. 

Området ska alltså vara lämpligt för att exempelvis genomföra åtgärder som långsiktigt kan 

antas ge positiva sysselsättningseffekter och som kan bidra till att upprätthålla 

serviceunderlaget på landsbygden.50 Av förarbetena framgår det också att om ett planerat LIS-

område redan omfattas av andra sorters områdesskydd enligt 7 kap MB, eller riksintressen 

enligt 3-4 kap MB bör det normalt innebära ett hinder mot att dessutom peka ut området som 

ett LIS-område.51 Eftersom LIS-områdenas syfte är ett möjliggöra exploateringar i strandnära 

lägen där vattnet kan påverka markens lämplighet för bebyggelse måste kommunen också 

beakta risken för erosion och översvämningar, och planera utpekandet av LIS-områden med 

beaktande av sådana risker.52 I MÖD 2012:39 bedömdes frågan om ett utpekat LIS-område 

uppfyllde kriterierna i 7 kap 18 e § MB, och om det därmed varit möjligt att bevilja dispens för 

nybyggnad av ett fritidshus med stöd av 7 kap 18 d § MB. I domskälen uttalade domstolen 

följande: 

”Frågan om området är ett LIS-område ska alltså avgöras utifrån områdets 

betydelse för utvecklingen för landsbygden. Vilken betydelse ett specifikt område 

kan tänkas ha med avseende på denna aspekt torde i normalfallet behöva 

presenteras utifrån en i viss mån konkretiserad tanke kring hur utvecklingen av 

området är tänkt att ske innefattande bedömning av hur sysselsättningen främjas 

eller serviceunderlaget upprätthålls. Vid denna bedömning ska alltså inte beaktas 

enstaka en- eller tvåbostadshus. Härutöver krävs en redovisning av vilken inverkan 

på strandskyddets syften den tänkta utvecklingen har.” 

 

De skäl som kommunen fört fram var bl.a. att varje nybyggnation i området bidrar till 

landsbygdsutveckling, och att tillkomsten av hus är av betydelse för lanthandeln. 

Privatpersonen som sökt dispens anförde att sommargäster i området har betydelse för bonden 

 
49 Se även Naturvårdsverket 2012, s. 18-20. 
50 Prop. 2008/09:119 s. 64. 
51 Prop. 2008/09:119 s. 109. 
52 Prop. 2008/09:119 s. 67-68. 
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som erbjuder tjänster med ny-, om- och tillbyggnad och skogsarbete samt även för lokala 

hantverkare och butiker. Domstolen kom fram till att dessa omständigheter inte var tillräckliga 

som skäl för att visa att platsen låg inom ett LIS-område. Domstolen konstaterade att 

kommunen inte redovisat någon bedömning av möjligheterna till utveckling av området kring 

sjön och hur en sådan utveckling skulle kunna främja sysselsättningen eller upprätthålla 

serviceunderlaget i området. Domstolen fann därför att det inte var tillräckligt utrett om området 

var ett LIS-område enligt 7 kap 18 e § MB, och att det därför saknades underlag för att bevilja 

strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 18 d § MB. 

 

I MÖD 2015:32 hade kommunen antagit en detaljplan för bostadsbebyggelse och upphävt 

strandskyddet med stöd av 7 kap 18 d § MB. Området var utpekat som LIS-område i 

kommunens översiktsplan. Syftet med LIS-området var att bostadsbebyggelsen skulle bidra till 

ett utökat befolkningsunderlag som skulle kunna möjliggöra gemensamma VA-lösningar och 

ett större underlag för service i de närliggande orterna. Domstolen ansåg att avståndet på 7,6 

km och 13 km från området till de orter som skulle främjas av LIS-området var för stort, och 

uttalade att bostadsbebyggelse bör lokaliseras nära den service som bebyggelsen avser att 

stärka. Eftersom det saknades underlag som kunde visa på att en förtätad bebyggelse i det 

utpekade LIS-området, trots avståndet, skulle ge positiva effekter för servicen i de närliggande 

orterna ansåg domstolen att området inte uppfyllde kriterierna i 7 kap 18 e § 1 p. MB.  

 

I MÖD 2016:39 som gällde dispens för att bygga ett bostadshus hade kommunen pekat ut ett 

LIS-områden i översiktsplanen i syfte att möjliggöra förtätning av bostadshusen i området och 

på så vis upprätthålla ett befolkningsunderlag för service, näringsliv och lokal arbetsmarknad. 

Domstolen ansåg att kommunens underlag var tillräckligt och att det utpekade LIS-området 

uppfyllde samtliga kriterier i 7 kap 18 e § MB.  

 

I MÖD 2019:2 hade kommunen tagit beslut om en detaljplan med anledning av att området 

pekats ut som LIS-område i översiktsplanen. Syftet var att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, 

som skulle ge ett utökat befolkningsunderlag för lokal service, kollektivtrafik och gemensam 

VA-lösning. Kommunen bedömde att området hade liten betydelse för strandskyddets syften 

eftersom det inte fanns registrerat några särskilda naturvärden inom området. Domstolen 

konstaterade att även om kommunens motivering avseende områdets lämplighet för 

landsbygdsutveckling var något översiktlig och inte har någon närmare redogörelse om hur 

lättnader i strandskyddet skulle bidra till landsbygdens utveckling så hade det inte framkommit 
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något i målet som tydligt talade för att kommunens redovisning och utpekande av området som 

ett LIS-område borde ifrågasättas. Domstolen bedömde att utpekandet av LIS-området 

uppfyllde kraven i 7 kap 18 e § MB. 

 

3.1.2 Av begränsad omfattning 

Enligt 7 kap 18 e § 2 p. MB krävs det att området är av ett sådant slag och har en så begränsad 

omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. LIS-områden bör om 

möjlig lokaliseras till de delar av kommunen där en god utveckling av landsbygden bedöms 

leda till så liten inverkan som möjligt på strandskyddets syften. Om flera områden bedöms som 

likvärdiga avseende möjligheterna till landsbygdsutveckling, bör kommunen välja de områden 

som medför en mindre inverkan på strandskyddets syften. Den totala mängden utpekade LIS-

områden i en kommun får endast omfatta en begränsad del av kommunens samlade 

strandskyddsområden. Det gäller även i kommuner som har en god tillgång till oexploaterade 

strandområden, eftersom det finns ett betydande värde i att bevara stora orörda områden.53  

 

I MÖD:s praxis har domstolen i de flesta fallen antingen konstaterat att platsen i målet uppfyller 

kriterierna i 7 kap 18 e §, med hänvisning till presumtionen när länsstyrelsen inte haft 

synpunkter på LIS-området, alternativt börjat med att pröva om ett område uppfyller kriteriet i 

7 kap 18 e § 1 p. MB avseende områdets lämplighet för landsbygdsutveckling, och underkänt 

platsen redan på grund av att det första kriteriet inte varit uppfyllt. Därför finns det få 

avgöranden där MÖD gått närmare in på bedömningen av om området uppfyllt kriteriet i 7 kap 

18 e § 2 p. MB. 

 

I MÖD 2016:39, som även nämnts i avsnittet ovan, hade kommunen i samband med utpekandet 

av LIS-områden i översiktsplanen också redovisat en bedömning av vilka konsekvenser LIS-

områdena skulle ha för strandskyddets syften, och domstolen bedömde att kommunens 

beslutsunderlag uppfyllde samtliga kriterier i 7 kap 18 e § MB. 

 

I MÖD mål nr 5955-17, avgjort 2018-04-12, hade länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande haft 

synpunkter på kommunens utpekade LIS-område i översiktsplanen. Domstolen bedömde därför 

att det inte förelåg någon presumtion om att kriterierna i 7 kap 18 e § MB var uppfyllda, och 

gjorde en bedömning av om platsen uppfyllde kriterierna baserat på tyngden av de sakliga skäl 

 
53 Prop. 2008/09:119 s. 110. 
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som framförts. Vid bedömningen av 7 kap 18 e § 2 p. MB konstaterade domstolen att 

kommunen hade angett i översiktsplanen att LIS-områdena endast skulle omfatta en begränsad 

del av kommunens stränder och att kommunen tagit hänsyn till friluftsliv, befintlig exploatering 

och kända naturvärden vid avgränsningen. Kommunen hade också angett att exploatering inte 

skulle ske vid orörda stränder och intagit en restriktiv inställning till exploatering vid vatten 

med höga rekreationsvärden nära orter och byar. Baserat på detta bedömde domstolen att 

kommunens utpekade LIS-område uppfyllde kriterierna 7 kap 18 e § 2 p. MB och att 

strandskyddets syften fortfarande kunde tillgodoses långsiktigt. 

 

3.2 Särskilda skäl för dispens och upphävande inom LIS-områden 

 

Vid ett ärende om dispens eller upphävande från strandskyddet med stöd av LIS-reglerna måste 

prövningsmyndigheten som ett första steg pröva om den aktuella platsen uppfyller kriterierna i 

7 kap 18 e § MB. Som nämndes ovan föreligger det en presumtion om att kriterierna är 

uppfyllda om platsen ligger inom ett LIS-område utpekat i kommunens översiktsplan, och 

länsstyrelsen inte haft synpunkter på detta.54 En plats kan också uppfylla kriterierna för att vara 

ett LIS-område även utan utpekade LIS-områden i översiktsplanen, förutsatt att kommunen 

eller den som sökt dispens har tagit fram ett tillräckligt underlag som visar att kriterierna i 7 

kap 18 e § MB är uppfyllda. Om prövningsmyndigheten kommer fram till att en plats ligger 

inom ett LIS-område är det möjligt att tillämpa något av dispensskälen i 7 kap 18 d § MB.55 I 

de följande avsnitten beskrivs de två skälen för dispens mer i detalj. 

 

3.2.1 Bidrar till landsbygdsutveckling 

Enligt 7 kap 18 d § 1 men. MB är det möjligt att göra undantag från strandskyddet för en 

byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd som ska utföras eller vidtas i ett LIS-område. För 

detta krävs det att åtgärden ska bidra till utvecklingen av landsbygden, och att det strandnära 

läget har betydelse för exploateringen. Vad som kan utgöra landsbygdsutveckling är enligt 

förarbetena sådana åtgärder som långsiktigt kan antas ge positiva sysselsättningseffekter och 

som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i form av exempelvis butiker, 

kollektivtrafik eller skola och barnomsorg på landsbygden. Andra exempel är etablering av en 

turistanläggning för en näringsverksamhet, eller tillkomst av bostäder för permanent- och 

fritidsboende så att ett ekonomiskt och personellt underlag upprätthålls för olika former av 

 
54 Prop. 2008/09:119 s. 57-58, samt MÖD 2012:39. 
55 Prop. 2008/09:119 s. 107. 
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kommersiell och offentlig service. 56 Bidraget till utvecklingen ska bestå av en mer långsiktig 

ekonomisk påverkan i ett lokalt eller regionalt perspektiv. 57 Som exempel anger förarbetena 

campingstugor, kanotuthyrning, strandcafé eller försäljning av fiskprodukter. Exempel på ideell 

verksamhet är sådant som har betydelse för det lokala föreningslivet, t.ex. lokaler för sim- eller 

kanotklubb eller scoutverksamhet.58 Vad gäller kravet på att åtgärden långsiktigt ska bidra till 

utvecklingen av landsbygden anger förarbetena att det inte bör ställas orimligt höga krav på 

utredning för att visa detta.59  

 

I MÖD 2019:2 hade kommunen antagit en detaljplan i syfte att skapa ett befolkningsunderlag 

för lokal service och återetablering av någon form av lokal handel för de närliggande orterna. 

Domstolen bedömde i likhet med kommunen att nya helårsbostäder i området kunde bidra till 

en utveckling av landsbygden genom befolkningstillskottet som både kunde skapa underlag för 

befintlig lokal service och även kunde utgöra underlag för utökad service. 

 

I MÖD mål nr M 10442-14, avgjort 2015-06-12, hade klaganden sökt dispens för en bastu i 

syfte att utöka en befintlig konferensverksamhet inriktad mot sjönära aktiviteter. Klaganden 

som sökt dispensen hade framfört att bastun skulle bidra till landsbygdsutveckling genom att 

stärka den befintliga verksamheten. Bastun låg ca 350 meter ifrån resten av verksamheten. 

Domstolen bedömde att klaganden på ett konkret sätt visat att förutsättningarna i 7 kap 18 d § 

1 men. MB var uppfyllda, och att dispens därmed skulle beviljas. 

 

I MÖD mål nr M 9980-16, avgjort 2017-03-08, hade klaganden sökt dispens från strandskyddet 

för att uppföra en byggnad som skulle användas som förråd och raststuga till en 

turistverksamhet inriktat mot kajak- och kanotuthyrning. I målet kom domstolen först fram till 

att platsen för exploateringen låg inom ett LIS-område, trots att länsstyrelsen haft invändningar 

mot kommunens utpekande i översiktsplanen. Domstolen bedömde därefter att det var visat att 

det strandnära läget skulle gynna verksamheten på ett avsevärt sätt, och i förlängningen även 

utvecklingen av landsbygden eftersom verksamheten var just en sådan verksamhet som det 

utpekade LIS-området var avsett för, det rörliga friluftslivet och att expandera turistnäringen. 

Förutsättningarna för att bevilja dispens enligt 7 kap 18 d § 1 men. MB var därför uppfyllda. 

 
56 Prop. 2008/09:119 s. 63-64. 
57 Prop. 2008/09:119 s. 107. 
58 Prop. 2008/09:119 s. 107. 
59 Prop. 2008/09:119 s. 107. Jmf. MÖD 2012:39. 
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3.2.2 I anslutning till befintligt bostadshus 

Det är också möjligt enligt 7 kap 18 d § 2 men. MB att få dispens för att uppföra enstaka en- 

eller tvåbostadshus med komplementbyggnader inom ett LIS-område. Då bedöms inte 

byggnationens eventuella bidrag till utveckling av landsbygden, utan istället bedöms dess 

lokalisering. För att det ska vara möjligt att ge dispens krävs det att byggnaden ska uppföras i 

anslutning till ett redan befintligt bostadshus. I förarbetena anges det att avståndet till det 

befintliga huset inte bör vara längre bort än ca tvåhundra meter, och att i större delen av södra 

Sverige bör avståndet i allmänhet vara klart mindre än så för att bestämmelsen ska vara 

tillämplig.60 Detta krav har ställts upp för att förhindra att ny bebyggelse utvecklas på ett 

ostrukturerat sätt och med stora avstånd mellan husen.61   

 

Dispensskälet har prövats i MÖD 2016:39, där domstolen kom fram till att dispens kunde ges 

med stöd av 7 kap 18 d § MB för att uppföra ett nytt bostadshus ca 25 meter ifrån befintlig 

bostadsbebyggelse. I MÖD mål nr 5955-17, avgjort 2018-04-12, beviljades dispens för att 

bygga ett enbostadshus ca 35 meter från ett befintligt bostadshus. 

 

3.3 Undantag från strandskyddet genom tillämpning av 7 kap 18 d § MB 

I de följande avsnitten beskrivs på vilka sätt 7 kap 18 d § MB kan användas för att bevilja 

undantag från strandskyddet, och vilka andra förutsättningar som ska vara uppfyllda för att det 

ska vara möjligt. 

 

3.3.1 Upphävande av strandskyddet 

Enligt 7 kap 18 § 3 st. MB kan kommunen upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en 

detaljplan. Paragrafen hänvisar vidare till 4 kap 17 § PBL som reglerar förutsättningarna för att 

kunna upphäva strandskyddet genom en detaljplan. Av 4 kap 17 § PBL framgår det att 

strandskyddet får upphävas i en detaljplan om det finns särskilda skäl för det och om intresset 

av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än 

strandskyddsintresset. Med särskilda skäl avses de skäl som finns i 7 kap 18 c-d §§ MB.  

 

Vid arbetet med att ta fram en detaljplan ska kommunen enligt 5 kap 11 § 1 st. 1 p. PBL samråda 

med länsstyrelsen. Länsstyrelsens uppgift vid samrådet är enligt 5 kap 14 § 1 p. PBL att ta 

 
60 Prop. 2008/09:119 s. 108. 
61 Prop. 2008/09:119 s. 71. 
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tillvara och samordna statens intressen, samt enligt 5 kap 14 § 2 p. PBL att verka för att 

strandskydd enligt 7 kap MB inte upphävs i strid med gällande bestämmelser. Efter genomfört 

samråd ska planförslaget granskas enligt 5 kap 18-21 §§ PBL. Enligt 5 kap 22 § 3 p. PBL ska 

länsstyrelsen under granskningstiden yttra sig över planförslaget om länsstyrelsen bedömer att 

planförslaget innebär att strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser. De 

synpunkter som inkommit under granskningstiden ska kommunen sammanställa i ett 

granskningsutlåtande enligt 5 kap 23 § PBL.  

 

När detaljplanen blivit antagen av kommunen ska länsstyrelsen få meddelande om det enligt 5 

kap 29 § 1 p. PBL. Enligt 11 kap 10 § 2 st. 4 p. PBL ska länsstyrelsen pröva kommunens beslut 

att anta, ändra eller upphäva en detaljplan om det kan befaras att beslutet innebär att 

strandskyddet upphävs i strid med gällande bestämmelser. Om länsstyrelsen kommer fram till 

att strandskyddet har blivit upphävt i strid med gällande bestämmelser ska länsstyrelsen enligt 

11 kap 11 § 1 st. PBL upphäva kommunens beslut om detaljplanen.62 Länsstyrelsens beslut om 

att upphäva en detaljplan kan enligt 13 kap 5 § PBL överklagas till regeringen. 

 

Ett beslut om att anta en detaljplan kan enligt 13 kap 2 a § MB överklagas till MMD. 

Prövningsramen när en detaljplan blir överklagad begränsas av att 13 kap. 17 § PBL, anger att 

den instans som prövar överklagandet endast ska pröva om det överklagade beslutet strider mot 

någon rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som annars framgår av 

omständigheterna. Strandskydd som upphävts genom en detaljplan eller områdesbestämmelse 

återinträder enligt 7 kap 18 g § 1-2 p. MB om detaljplanen eller områdesbestämmelsen upphävs 

eller ersätts med en ny detaljplan eller områdesbestämmelse. 

 

3.3.2 Dispens från strandskyddet 

Enligt 7 kap 18 a § MB har länsstyrelsen, vid en prövning i det enskilda fallet, befogenhet att 

ge dispens från förbuden i 7 kap 15 § MB. Länsstyrelsen prövar dispenser om det gäller 

byggande av försvarsanläggningar, järnvägar eller allmänna vägar (7 kap 18 a § 1 p. MB) eller 

när platsen för den sökta dispensen ligger inom ett område som skyddas av bestämmelser i 7 

kap MB, till exempel ett naturreservat (7 kap 18 a § 2 p. MB). Länsstyrelsen prövar inte 

strandskyddsdispenser när det gäller ett miljöskyddsområde eller ett vattenskyddsområde eller 

om det är en kommun som har beslutat om skyddet av ett område. Enligt 7 kap 18 b § MB har 

 
62 Prop. 2008/09:119 s. 74-75. 
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kommunen, vid en prövning i det enskilda fallet, befogenhet att ge dispens från förbuden i 7 

kap 15 § MB när dispensen gäller något annat än det som omnämns i 7 kap 18 a § MB. Enligt 

21 kap 1 § 2 st. MB kan länsstyrelsens beslut överklagas till MMD. 

 

I både 7 kap 18 a och 18 b §§ MB anges att en dispens får ges om det finns särskilda skäl. De 

särskilda skälen finns i 7 kap 18 c-d §§ MB, och utgör en uttömmande uppräkning av vad som 

får beaktas. Om inget av de särskilda skälen föreligger i det enskilda fallet är det därmed inte 

möjligt att bevilja dispens från förbuden i 7 kap 15 §. Att någon av de särskilda skälen är 

aktuella i det enskilda fallet är en av förutsättningarna som ska vara uppfyllda vid prövningen, 

och innebär inte att dispens automatiskt kommer att ges, eftersom även andra faktorer spelar 

in.63 Se vidare i avsnitt 3.3.3.  

 

Kommunala beslut om dispens kan enligt 19 kap 1 § 2 st. MB överklagas hos länsstyrelsen. När 

kommunen tagit beslut om dispens ska beslutet enligt 19 kap 3 a § MB skickas till 

Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från att beslutet kommit bestämma om 

dispensen ska överprövas, se 19 kap 3 b § 2 st. MB. Enligt 19 kap 3 b § 1 st. MB ska 

länsstyrelsen överpröva dispensbeslutet om det finns skäl att anta att 1. det inte finns 

förutsättningar för tillåtandet eller dispensen, eller 2. en brist i ärendets handläggning kan ha 

haft betydelse för utgången i frågan om tillåtande eller dispens. Om länsstyrelsen vid 

överprövningen kommer fram till att det saknas förutsättningar för dispensen ska den upphävas, 

se 19 kap 3 b § 3 st. MB. 64 Länsstyrelsens beslut kan överklagas till MMD enligt 21 kap 1 § 2 

st. MB. 

 

3.3.3 Övriga förutsättningar för upphävande och dispens från strandskyddet 

Utöver kraven på att det ska föreligga särskilda skäl anger 7 kap 26 § MB att beslut om undantag 

från strandskyddet bara får ske om det är förenligt med strandskyddets syften.65 Bestämmelsen 

innebär att undantag från strandskyddet ska ske restriktivt, eftersom strandskyddets syften ska 

ses i ett långsiktigt perspektiv.66 Vid bedömningen ska dock även syftet med LIS, att främja 

landsbygdsutveckling och göra strandskyddslagstiftningen mer flexibel, vägas in.67 

 

 
63 Prop. 2008/09:119 s. 53-54. 
64 Prop. 2008/09:119 s. 74. 
65 Prop. 2008/09:119 s. 104. 
66 Prop. 1997/98:45 s. 98 (Del 2). 
67 Prop. 2008/09:119 s. 113. 
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7 kap 25 § MB anger att en intresseavvägning ska göras vid undantag från strandskyddet, och 

att även enskildas intressen ska beaktas. Bestämmelsen anger också att en inskränkning av en 

enskilds rätt att använda mark eller vatten inte får gå längre än vad som krävs för att tillgodose 

strandskyddet syften. I förarbetena till LIS-reglerna uttalade regeringen att intresseprövningen 

bör göras med beaktande av LIS-reglerna, och att det innebär att man vid prövningen mot 

strandskyddsintresset ska väga in även intresset av landsbygdsutveckling.68 I MÖD 2013:37, 

som gällde en strandskyddsdispens för ändrad användning av en byggnad, uttalade domstolen 

att även om 7 kap 25 § MB innebär att den enskildes intressen ska vägas mot de allmänna 

intressena medför det inte någon möjlighet att kunna meddela dispens med beaktande av andra 

omständigheter än de som anges i 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken. 

 

Om strandskyddet upphävts eller om dispens har getts för en åtgärd inom strandskyddsområdet 

ska beslutsfattaren se till att fri passage lämnas enligt 7 kap 18 f § MB. Syftet är att så långt det 

är möjligt ge allmänheten möjlighet att passera vid stranden och att bibehålla goda livsvillkor 

för djur- och växtlivet i området närmast vattnet. Om det blir svårt att använda området närmast 

strandlinjen på grund av de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion (t.ex. en 

brygga) gäller inte bestämmelsen.69  

 

I ett beslut om dispens från förbuden i 7 kap 15 § MB ska det också framgå i vilken utsträckning 

som mark får tas i anspråk, en s.k. tomtplatsavgränsning, se 7 kap 18 f § 2 st. MB. Av 7 kap 18 

h § MB framgår det att den som fått en dispens beviljad måste påbörja sin åtgärd inom två år 

från beslutet, och att åtgärden måste vara genomförd inom fem år, annars upphör 

dispensbeslutet att gälla. 

 

3.4 Sammanfattning: Möjligheter till undantag från strandskyddet genom 
tillämpning av LIS-reglerna. 

 

Sammanfattningsvis gäller alltså att de flesta strandområdena vid Sveriges kuster, sjöar och 

vattendrag omfattas av strandskydd, enligt 7 kap 13-14 §§ MB. Inom de områden som omfattas 

av strandskydd är det enligt 7 kap 15 § MB förbjudet att uppföra nya byggnader eller andra 

anläggningar samt att ändra användningen av dessa om det kan ha en avhållande effekt för 

allmänheten. Det är också förbjudet att vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för 

 
68 Prop. 2008/09:119 s. 70. 
69 Prop. 2008/09:119 s. 76-77 och s. 112. 
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djur- och växtarter. Förbuden gäller både på land och i vatten inom de strandskyddade 

områdena.  

 

Möjligheterna till undantag från strandskyddet genom LIS-reglerna är kopplat till kommunens 

planläggning genom översiktsplanen och detaljplaneringen. Det är bara möjligt att tillämpa de 

särskilda skälen i 7 kap 18 d § MB för upphävande och dispens från strandskyddet om det är 

visat att den aktuella platsen uppfyller kriterierna för att vara ett LIS-område enligt 7 kap 18 e 

§ MB. Huvudregeln är att kommunen ska peka ut LIS-områden i kommunens översiktsplan, 

och att de utpekade LIS-områdena ska användas som underlag för bedömningen av om en plats 

uppfyller kriterierna i 7 kap 18 e § MB. Bedömningen av om en plats uppfyller kriterierna för 

att vara ett LIS-område kan också ske utan utpekade områden i översiktsplanen, och baseras då 

på de omständigheter och skäl som föreligger i det enskilda fallet.  

 

Ett LIS-område måste enligt 7 kap 18 e § 1 p. MB vara lämpligt för landsbygdsutveckling, och 

kommunen måste bevisa detta genom att presentera någon typ av konkretiserad tanke om hur 

utvecklingen av landsbygden ska ske. 70  Området måste också vara av sådan begränsad 

omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, och kommunen 

behöver i underlaget redovisa en bedömning av områdets konsekvenser för strandskyddets 

syften.71  

 

I några av MÖD:s avgöranden har domstolen kommit fram till att kommunens utpekanden av 

LIS-områden varit bristfälligt, och en dispens eller ett upphävande av strandskyddet har 

underkänts redan på grund av att utpekandet inte uppfyllt det första kriteriet i 7 kap 18 e § 1 p. 

MB. 72  Av förarbetsuttalanden och av MÖD:s praxis framgår det också att i de fall då 

länsstyrelsen har haft synpunkter på utpekandet av LIS-områden, och inte varit eniga med 

kommunen tappar översiktsplanen sin vägledande funktion.73 Frågan om platsen är ett LIS-

område avgörs då på om de skäl som kommunen eller den dispenssökande har framfört är 

tillräckliga för att uppfylla kriterierna i 7 kap 18 e § MB. En sådan prövning ska också göras 

om platsen inte ligger inom ett utpekat LIS-område, men kommunen eller den som vill 

 
70 Se MÖD 2012:39. 
71 Se MÖD mål nr 5955-17. 
72 Se MÖD 2012:39 och MÖD 2015:32. 
73 Prop. 2008/09:119 s. 57-58, samt MÖD 2012:39. 
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genomföra en exploatering har framfört skäl till varför platsen ska anses uppfylla kriterierna i 

7 kap 18 e § MB.74 

 

Om det är visat att en plats ligger inom ett LIS-område som uppfyller kriterierna i 7 kap 18 e § 

MB är det möjligt att tillämpa de särskilda skälen i 7 kap 18 d § MB för att göra undantag från 

strandskyddet. Det första särskilda skälet i 7 kap 18 d § MB möjliggör dispens från 

strandskyddet för exploateringar om det strandnära läge för en byggnad, verksamhet, 

anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. I förarbetena anges som 

exempel campingstugor, kanotuthyrning, strandcafé eller försäljning av fiskprodukter.75  

 

I praxis är det framför allt två typer av exploateringar som domstolen bedömt uppfyller 

rekvisiten i 7 kap 18 d § 1 men. MB, nämligen detaljplaner för bostäder som ger ett utökat 

befolkningsunderlag för offentlig service, och handel, samt olika typer av anläggningar och 

byggnationer för näringsverksamheter som skapar arbetstillfällen och ökar antalet besökare till 

orten. När det gäller exploatering för bostäder som ger ett utökat befolkningsunderlag har MÖD 

uttalat att platsen för exploateringen måste lokaliseras i närheten av det samhälle som ska 

stärkas med LIS. I MÖD 2015:32 bedömde domstolen att ett avstånd på 7,6 km och 13 km 

innebar att exploateringen lokaliserades för långt bort och att det därför inte varit visat att 

exploateringen kommer att bidra till landsbygdsutveckling. 

 

Det andra särskilda skälet i 7 kap 18 d § 2 men. MB som avser bostadshus i nära anslutning till 

befintliga bostadshus har bara prövats två gånger av MÖD; i MÖD 2016:39 samt MÖD mål nr 

5955-17. I båda avgörandena har domstolen prövat och kommit fram till att den aktuella platsen 

kan anses vara ett LIS-område enligt 7 kap 18 e § MB, och därefter konstaterat att dispens kan 

beviljas med stöd av 7 kap 18 d § 2 men. MB eftersom huset ska byggas i nära anslutning till 

ett befintligt bostadshus. Avståndet till de befintliga bostadshusen har varit mellan 25-35 meter. 

Enligt förarbetena kan ett hus endast i undantagsfall, och då huvudsakligen i glest bebyggda 

delar av landet, anses ligga i anslutning till ett befintligt bostadshus om avståndet är tvåhundra 

meter.76 

 

 
74 Prop. 2008/09:119 s. 58-59, samt MÖD mål nr M 4270-16. 
75 Prop. 2008/09:119 s. 107. 
76 Prop. 2008/09:119 s. 108. 
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4 Tillämpningen av LIS-reglerna i mark- och 
miljödomstolarna  

 

I detta avsnitt presenteras resultatet av vad som framkommit av de studerande målen från 

MMD. Totalt har studien omfattat 138 mål avgjorda mellan åren 2011-2019. Målen har gällt 

dispens från, eller upphävande av, strandskyddet genom tillämpning av LIS-reglerna. 

Merparten av målen, 125 mål, har gällt strandskyddsdispens och resterande 13 mål har gällt 

detaljplaner där strandskyddet har upphävts. I de två följande avsnitten beskrivs det som 

framkommit av de studerade avgörandena. Faktan har till viss del generaliserats, och läsaren 

rekommenderas därför att även läsa översikten över alla avgöranden i bilagan till detta arbete. 

 

4.1 Mål rörande strandskyddsdispenser 

 

När det gäller ändamålet för de strandskyddsdispenser som överklagats till MMD har dispens 

för att bygga bostadshus varit dominerande bland de studerade målen. Av de 125 målen 

avseende strandskyddsdispens har ett övervägande antal, ca 85 mål, gällt dispens från 

strandskyddet för att bygga bostadshus. Av de mål som gällde dispens för bostadshus var drygt 

hälften av de planerade husen avsedda att användas som fritidshus, och hälften var avsedda för 

permanentbostäder. Av de 125 mål som gällde strandskyddsdispens har ca 21 mål avsett 

strandskyddsdispens för åtgärder för olika sorters näringsverksamheter, t.ex. campingar, 

uthyrningsstugor och byggnader för upplevelseturism och fisketurism. I resterande 19 mål som 

rört strandskyddsdispens har dispens sökts för varierande åtgärder. Det har bland annat varit 

dispens för bryggor eller komplementbyggnader på en bostadsfastighet i form av garage, bastu, 

båthus eller friggebod. 

 

Klaganden har i 121 mål också varit den som sökt dispensen.77 Överklagandet till domstolen 

har i merparten av målen skett antingen på grund av att den sökta dispensen inte har beviljats, 

eller för att en dispens som kommunen beviljat har överprövats och upphävts av länsstyrelsen. 

I ca 77 procent av de 125 målen är det länsstyrelsens beslut om att upphäva en beviljad dispens 

som har överklagats.78  I ca 19 procent av målen har överklagandet skett på grund av att 

kommunen eller länsstyrelsen inte beviljat en sökt dispens.79 I fyra av målen, ca 3 procent, har 

 
77 121 mål av totalt 125 mål. 
78 96 mål av totalt 125 mål. 
79 24 mål av totalt 125 mål. I sexton av målen hade dispens sökts hos kommunen, och i åtta mål hade dispens sökts 

hos länsstyrelsen. 
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en beviljad dispens överklagats av en förening eller av privatpersoner som varit emot dispensen, 

på grund av att det saknats skäl för dispens.  

 

4.1.1 Bedömningar av om platsen uppfyllt kriterierna i 7 kap 18 e § MB 

När det gäller domstolens bedömning av om den aktuella platsen för dispensen ligger inom ett 

LIS-område som uppfyller kriterierna i 7 kap 18 e § MB har förutsättningarna varit olika. I en 

del mål har det funnits utpekade LIS-områden, och i andra mål har kommunen eller klaganden 

ansett att platsen uppfyller kriterierna i 7 kap 18 e § MB även fast det inte finns något utpekat 

område. I några av målen, särskilt de som prövats under de första åren efter att LIS-reglerna 

införts, har den aktuella platsen legat inom ett område som kommunen planerat att peka ut som 

LIS-område, men där översiktsplanen inte blivit beslutad ännu.  

 

I ett av de mål där kommunen höll på att ta fram LIS-områden i översiktsplanen bedömde 

domstolen att underlaget inte var tillräckligt väl genomarbetat för att kunna ligga till grund för 

bedömningen av om kriterierna i 7 kap 18 e § MB var uppfyllda, och påpekade att klaganden 

kan söka dispens igen när kommunen är färdig med att peka ut LIS-områden i översiktsplanen.80 

I ett annat av de mål där kommunen höll på att peka ut LIS-områden, men inget ännu blivit 

beslutat bedömde domstolen att det inte var möjligt att göra bedöma om platsen uppfyllde 

kriterierna i 7 kap 18 e § MB:  

 

”Arbetet med att ta fram en översiktsplan är en demokratisk process, där samråd 

med myndigheter och kommuninvånare syftar till att få ett så bra beslutsunderlag 

som möjligt. Vad som framkommer under samrådet kan generellt sett antas ha stor 

betydelse för vilka områden som slutligt kommer att pekas ut som LIS-områden. Av 

respekt för den demokratiska processen anser mark- och miljödomstolen att ett 

förslag till översiktsplan som ännu befinner sig på samrådsstadiet inte bör tillmätas 

någon särskild betydelse som vägledning vid bedömning av huruvida ett område är 

ett LIS-område. För att domstolen ska kunna göra en egen bedömning av huruvida 

den aktuella platsen ingår i ett LIS-område, d.v.s. utan den vägledning som en 

översiktsplan kan ge, krävs att domstolen tar ställning till områdets långsiktiga 

utvecklingsbarhet. En sådan bedömning är inte möjlig i nu aktuellt fall.”81 

 

 
80 Mark- och miljödomstolen, mål nr M 471-11, 2011-04-29. 
81 Mark- och miljödomstolen, mål nr M 3699-12, 2013-03-05. 
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I åtminstone 19 av de 125 målen har domstolen ansett att LIS-reglerna inte är tillämpliga på 

grund av att platsen inte ligger inom ett LIS-område utpekat i kommunens översiktsplan. Det 

framgår inte av domskälen om domstolen har gått vidare till att bedöma om den aktuella platsen, 

trots avsaknad av utpekande i översiktsplanen, uppfyller kriterierna i 7 kap 18 e § MB. 

Domstolen har enbart konstaterat att platsen för dispensen inte ligger inom något av de LIS-

områden som kommunen pekat ut i översiktsplanen, eller att det inte finns några utpekade LIS-

områden i kommunens översiktsplan och med hänvisning till detta bedömt att LIS-reglerna inte 

är tillämpliga. I ett av målen motiverade domstolen detta så här:  

 

”Det aktuella området är inte bland de som i kommunens översiktsplan har pekats 

ut som områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge och 7 kap. 18 d § MB 

är därför inte tillämplig. Vad som kan utgöra särskilda skäl är då uttömmande 

reglerat i 7 kap. 18 c § MB.”82 

 

I ett annat mål där kommunen i samband med prövningen av den sökta dispensen bedömt att 

platsen uppfyllt kriterierna för att vara ett LIS-område gjorde domstolen följande bedömning:  

 

”Aktuellt område ligger inte inom ett i översiktsplanen för kommunen fastställt LIS-

område. Vidare finns området inte med bland de områden som pekats ut som 

lämpliga LIS-områden i kommunens fastställda LIS-policydokument. Området 

ligger inte heller i anslutning till ett sådant område.”83 

 

I ett tredje mål motiverade domstolen LIS-reglerna inte var tillämpliga så här:  

 

”Det som klaganden nu anfört om påverkan på ett näraliggande markområde i 

anledning av kommunens åtgärder för framtagande av så kallat LIS-område saknar 

betydelse för bedömningen av förutsättningar för dispens berörande aktuell 

fastighet. Sistnämnda fastighet ligger inte inom ett LIS-område; prövning enligt 7 

kap. 18 d § miljöbalken blir därför inte aktuell.”84 

 

 
82 Mark- och miljödomstolen, mål nr M 1786-19, 2019-08-30. 
83 Mark- och miljödomstolen, mål nr M 530-14, 2014-11-03. 
84 Mark- och miljödomstolen, mål nr M 383-16, 2016-05-02. 
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I åtminstone 37 mål av de 125 målen har domstolen konstaterat att platsen antingen inte ligger 

inom ett utpekat LIS-område, eller att ett utpekat LIS-område har tappat sin prejudicerande 

verkan på grund av att länsstyrelsen haft synpunkter på LIS-områdets lämplighet. Domstolen 

har därefter gjort en bedömning av om kriterierna kan anses vara uppfyllda ändå, men 

konstaterat att det saknats tillräckligt med underlag för att visa att platsen är ett sådant område 

som avses i 7 kap 18 e § MB. I ett mål där platsen inte låg inom något utpekat LIS-område, 

men där klaganden ansett att kriterierna för att tillämpa LIS-reglerna var uppfyllda gjorde 

domstolen följande bedömning: 

 

”…domstolen konstaterar att klagandena inte har framställt några konkreta 

omständigheter till stöd för sin uppfattning om att fastigheten Västanvik 80:1 ligger 

inom ett område som kan anses vara LIS-område. Domstolen finner vidare att det 

saknas utredning som visar att det är fråga om ett sådant område och bedömer 

därför att det inte är utrett att kriterierna i 7 kap. 18 e § MB är uppfyllda...”85 

 

I ett annat mål hade länsstyrelsen haft synpunkter på kommunens utpekade LIS-område i 

översiktsplanen. Domstolen bedömde i enlighet med länsstyrelsen att det utpekade LIS-området 

inte uppfyllde kriterierna i 7 kap 18 e § MB:  

 

”…domstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning att det i översiktsplanen inte 

på ett tillräckligt tydligt sätt redovisats varför det aktuella området har valts ut som 

ett LIS-område, hur utvecklingen av området är tänkt att ske samt vilka långsiktigt 

positiva effekter på sysselsättning och serviceunderlag som ett ianspråktagande av 

stranden inom området kommer att ha. Vad gäller de invändningar som klagandena 

har anfört gällande positiva effekter för serviceunderlaget på Märsön samt 

kollektivtrafik föranleder detta inte domstolen att göra någon annan bedömning.”86 

 

I ett annat mål låg platsen för den sökta dispensen i närheten av ett LIS-område, och kommunen 

hade beviljat dispens med stöd av LIS-reglerna med hänvisning till att de tillkommande husen 

skulle bidra till landsbygdsutveckling. Domstolen kom fram till att underlaget till kommunens 

beslut inte uppfyllt kriterierna i 7 kap 18 e § MB:  

 

 
85 Mark- och miljödomstolen, mål nr M 6178-17, 2018-03-16. 
86 Mark- och miljödomstolen, mål nr M 2034-18, 2018-06-14. 
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”Varken sökanden eller nämnden har emellertid presenterat någon egentlig 

utredning av hur den sökta åtgärden kommer att bidra till utvecklingen av 

landsbygden eller vilken landsbygd som avses. Det är i detta avseende inte 

tillräckligt att den aktuella fastigheten ligger i närheten av ett område som i 

översiktsplanen klassificerats som ett LIS-område. Det måste antas att kommunen 

vid utformandet av planbestämmelserna dragit gränserna för LIS-området utifrån 

avvägningar mellan strandskyddets intressen och intresset av att utveckla 

landsbygden. Översiktsplanens beskrivning av det befintliga LIS-områdets tänkta 

utveckling kan därmed inte per automatik antas gälla den aktuella fastigheten.”87 

 

I två mål av de 125 målen har platsen inte legat inom ett utpekat LIS-område, men domstolen 

har vid prövningen kommit fram till att beslutsunderlaget varit tillräckligt för att visa att 

kriterierna i 7 kap 18 e § MB är uppfyllda.  

 

I ett mål gällde dispensen ett bostadshus för fritidsändamål, och kommunen hade beviljat 

dispens genom tillämpning av kriterier i kommunens LIS-plan, som fungerade som en LIS-

policy. Länsstyrelsen överprövade och upphävde dispensen, eftersom länsstyrelsen ansåg att 

beslutsmotiveringen inte uppfyllt kriterierna i 7 kap 18 e § MB. Kommunens kriterier i LIS-

planen var bland annat att eftersträva utveckling av bostadsbebyggelse i områden där det redan 

fanns bostadsbebyggelse, och att byar i avfolkningsbygder skulle kunna utpekas som LIS-

områden, i syfte att tillföra nya bostäder med stöd av 7 kap 18 d § MB. Kommunen hade också 

angett att i områden där det fanns utspridd fritidsbebyggelse med lågt bebyggelsetryck kunde 

en förtätning i form av fler fritidsbostäder tillåtas, förutsatt att korridorer sparades för att 

säkerställa strandåtkomsten för djur- och växtlivet. Domstolen kom fram till att kriterierna i 7 

kap 18 e § MB var uppfyllda med följande bedömning:  

 

”Enligt mark- och miljödomstolens bedömning har kommunen på ett konkret sätt 

redogjort för på vilket sätt det aktuella området är lämpligt för utveckling av 

landsbygden. Givet att hela Malå kommun måste betraktas som landsbygd bedömer 

mark- och miljödomstolen att förekomsten av service i någon större utsträckning 

inom varje utpekat LIS-område inte kan uppställas som krav för att anse området 

lämpligt för landsbygdsutveckling. Frågan om områdets potential för boende 

 
87 Mark- och miljödomstolen, mål nr M 775-19, 2019-09-10. 
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grundar sig i sådana överväganden som kommunen i regel har bäst förutsättningar 

att bedöma. Enligt mark- och miljödomstolen saknas sakliga och formella skäl att 

ifrågasätta kommunens bedömning i denna del.”88 

 

I det andra målet gällde dispensen en byggnad för uthyrnings- och turistverksamhet inriktad 

mot bl.a. kajakpaddling, fiske och terrängcykling. Kommunen hade beviljat dispens med 

motiveringen att platsen kan likställas med de områden som avses i kommunens LIS-plan. I 

planen framgick det bland annat att kommunen eftersträvade landsbygdsutveckling i form av 

upplevelseturism och sportfiske. Domstolen sammanställde en del av kommunens argument så 

här, och kom fram till att kriterierna i 7 kap 18 e § MB var uppfyllda:  

 

“Av kommunens komplettering till länsstyrelsen framgår även att lokaliseringen är 

väl vald för ändamålet med långt avstånd till störande bebyggelse, samt att 

närheten till vatten är en förutsättning då fiske och uthyrning av kajaker ska 

erbjudas. Utvecklingen av turistnäringen bidrar även till att behålla en levande 

landsbygd. Under förutsättning att hänsyn tas till naturen kan det också vara till 

gagn för friluftslivet. Arbetstillfällen kan skapas och bidrar till en levande 

landsbygd och stärker den lokala servicen.”89 

 

4.1.2 Mål där strandskyddsdispensen upphävts av domstolen 

Utfallet har i 112 av de 125 målen blivit att strandskyddsdispensen upphävts. I 82 av målen har 

dispensen upphävts på grund av att domstolen bedömt att platsen för dispensen inte ligger inom 

ett LIS-område, och att LIS-reglerna därför inte varit tillämpliga.  

 

I 14 av de 112 målen där dispensen upphävts har domstolen bedömt att platsen för den sökta 

dispensen ligger inom ett LIS-område, men att åtgärden inte ryms inom någon av de särskilda 

skälen i 7 kap 18 d § MB. Det har till exempel gällt dispens för en brygga, en bastu, ett båthus 

eller en friggebod. I 11 mål har dispensen upphävts på grund av att 7 kap 18 d § 2 men. MB 

inte varit uppfyllt, eftersom avståndet till närmaste bebyggelse har varit för långt. I dessa mål 

har avståndet till närmaste bostadshus varit mellan 150-500 meter. I två mål som gällde 

fastigheter i södra Sverige medgavs inte dispens för två bostadshus där avståndet var ca 85-90 

meter. 

 
88 Mark- och miljödomstolen, mål nr M 1633-17, 2017-12-06. 
89 Mark- och miljödomstolen, mål nr M 723-19, 2019-08-26. 
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I resterande mål där dispensen upphävts har orsaken antingen varit att rekvisiten i 7 kap 18 d § 

1 men. MB inte varit uppfyllda, eller att åtgärden inte varit förenlig med andra bestämmelser, 

utöver strandskyddslagstiftningen. 

 

4.1.3 Mål där dispensen beviljats med stöd av 7 kap 18 d § MB 

Av de 125 målen har domstolen beviljat dispens från strandskyddet i elva mål med stöd av 

något av de särskilda skälen i 7 kap 18 d § MB. Av de elva målen har åtta strandskyddsdispenser 

beviljats för bostadshus, med ett enkelt konstaterande att platsen ligger inom ett LIS-område, 

och att huset byggs i närheten av befintliga bostadshus. Avståndet till de befintliga bostadshusen 

har varierat mellan 10-100 meter.  

 

I de resterande tre målen har strandskyddsdispens beviljats med stöd av 7 kap 18 d § 1 men. 

MB. Ändamålet med dispensen i de tre målen har varit: att anlägga en gemensam brygga för 

ett antal bostadshus, att anlägga en privat brygga vid ett bostadshus som angränsade mot en 

kanal där många båtar passerade, samt en byggnad avsedd för turistverksamhet för bland annat 

kajakuthyrning och kurser. Utöver domstolens bedömning att platsen uppfyllt kriterierna för att 

vara ett LIS-område har den som sökt dispensen även behövt bevisa att rekvisiten i 7 kap 18 d 

§ 1 men. MB varit uppfyllda. I målet med den gemensamma bryggan gjorde domstolen följande 

bedömning: 

 

”I denna fråga noterar domstolen att den föreslagna bryggan är tänkt att utgöra 

ett komplement till de sjönära bostäderna som gör det möjligt för varje tomtägare 

att även ha en båt i direkt anslutning till sitt boende. Enligt mark- och 

miljödomstolens kommer den sökta anläggningen, som syftar till att försörja de 

ovan nämnda villafastigheterna med båtplats, att göra de planlagda bostäderna 

mera attraktiva, vilket kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget och på så 

sätt kunna bidra till utvecklingen av landsbygden.”90 

 

I målet där dispensen avsåg en privat brygga vid ett bostadshus som angränsade mot en kanal 

där många båtar passerade var omständigheterna ganska speciella. Bostadshuset hade 

kulturhistorisk betydelse då det ursprungligen varit ett hamnmagasin som förut haft en liknande 

 
90 Mark- och miljödomstolen, mål nr M 2486-16, 2017-03-31. 
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brygga. Den nya bryggan skulle även fylla en funktion för friluftslivet, eftersom båttrafiken 

som väntade på slussning i kanalen saknade platser att angöra båtarna vid. Domstolen gjorde 

följande bedömning:  

 

”Enligt översiktsplanen är området en strategisk plats för båt- och kanottrafiken i 

Dalslands kanal och sjösystem, men skulle som besöksmål och turistisk stödjepunkt 

behöva kompletteras med övernattningsmöjligheter, restaurang/café, 

kanotuthyrning och service… sjömagasinet/fritidshuset har ett påtagligt 

kulturhistoriskt värde och en komplettering med sökt brygga skulle stärka såväl 

dessa värden som de allmänna intressen som föreligger kring Dalslands sjö- och 

kanalsystem, bl.a. ur turistsynpunkt. Sammantaget får anses att ansökt åtgärd 

bidrar till utvecklingen av landsbygden på sådant sätt att särskilda skäl enligt 7 

kap. 18 d § MB föreligger för åtgärden.”91 

 

I målet som avsåg dispens för en byggnad för turist- och uthyrningsverksamhet gjorde 

domstolen följande bedömning: 

 

”Mark- och miljödomstolen bedömer att det inte finns någon anledning att 

ifrågasätta att ett strandnära läge för byggnaden skulle gynna verksamheten och 

därmed även utvecklingen av landsbygden. Att kräva att en uthyrningsverksamhet 

ska bedrivas på ett annat ställe än där själva aktiviteten ska äga rum, särskilt med 

beaktande av att hela fastigheten i fråga omfattas av strandskydd, är enligt mark- 

och miljödomstolen ett för högt ställt krav. Ett sådant synsätt skulle medföra att 

verksamheten överhuvudtaget inte kan bedrivas på fastigheten.”92 

 

4.2 Mål rörande detaljplaner 

 

Av de 138 studerade målen gällde tretton av målen överklagade detaljplaner, där kommunen 

upphävt strandskyddet inom detaljplanen med stöd av LIS-reglerna. Detaljplanerna har blivit 

överklagade till domstolen av berörda sakägare i form av privatpersoner och företag, samt 

intresseorganisationer och föreningar som företrätt allmänna intressen. I några av målen har 

 
91 Mark- och miljödomstolen, mål nr M 4840-17, 2018-03-12. 
92 Mark- och miljödomstolen, mål nr M 723-19, 2019-08-26. 
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detaljplanerna samtidigt som de överklagats också varit föremål för överprövning av 

länsstyrelsen. I alla mål förutom ett har detaljplanerna reglerat bostadsbebyggelse, med 

tomtindelningar avsedda för bostadshus, antingen för fritids- eller permanentboende eller både 

och. Ett av målen avsåg en detaljplan för en turistanläggning. Utöver frågan om det upphävda 

strandskyddet har även andra frågor och eventuella brister med detaljplanerna prövats i målen. 

 

4.2.1 Mål där detaljplanen fastställts 

Som ett första steg i prövningen om kommunernas upphävande av strandskyddet inom 

detaljplanen uppfyllt alla krav har domstolen prövat om kommunens utpekande av LIS-området 

uppfyller kriterierna i 7 kap 18 e § MB. I åtta av de tretton målen har domstolen konstaterat att 

kommunen har redovisat tillräckliga skäl för att kriterierna i 7 kap 18 e § MB är uppfyllda, och 

kommit fram till att kommunen visat att platsen är ett lämpligt LIS-område.  

 

I flera av målen har domstolen vid bedömningen av LIS-områdets giltighet lagt vikt vid om 

länsstyrelsen haft synpunkter på det utpekade LIS-området eller inte och konstaterat, med 

hänvisning till MÖD 2012:39, att om länsstyrelsen inte haft några synpunkter i sitt 

granskningsyttrande saknas det normalt anledning att frångå kommunens bedömning.  

 

I ett mål hade kommunen motiverat LIS-området med att ny bebyggelse befolkar orten, vilket 

ger ett underlag för offentlig service och kollektivtrafik, och ett kundunderlag för företag i 

området. Domstolen konstaterade att kommunen i detaljplanen hade lämnat fri passage närmast 

stranden, att exploateringen inte stred mot strandskyddets intressen och konstaterade därför att 

kommunens utpekande av LIS-området och det upphävda strandskyddet uppfyllde alla krav: 

 

”Mariestads kommun har i målet utförligt argumenterat för varför området ska 

betecknas som landsbygd och varför ny bebyggelse på platsen skulle bidra till 

utveckling av området. Vad kommunen därför anfört kan – även med beaktande av 

vad klagande anfört - godtas.”93 

 

I ett annat mål, där kommunen beslutat om en detaljplan för nio bostadshus, hade klaganden 

bland annat framfört att detaljplanen skulle medföra en alltför stor förtätning av bebyggelsen i 

området. Domstolen konstaterade följande:  

 
93 Mark- och miljödomstolen, mål nr P 457-15, 2015-08-19. 
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”Mark- och miljödomstolen bedömer att de skäl som klaganden fört fram inte väger 

tyngre än den bedömning som kommunen har gjort i gällande tillägg till 

översiktsplan, vilken som nämnts inte heller har ifrågasatts av länsstyrelsen, att det 

aktuella planområdet ligger inom ett lämpligt område för landsbygdsutveckling i 

strandnära läge (LIS-område) enligt 7 kap. 18 e § MB. Det bedöms att utpekandet 

ligger inom det utrymme lagstiftaren har gett till kommunen.”94 

 

I ett annat mål där klaganden ansåg att det inte framgick på vilket sätt landsbygden skulle 

utvecklas bedömde domstolen kommunens utpekande så här:  

 

”Domstolen noterar att kommunen i underlaget till detaljplanen har uppgett att 

avståndet mellan samhället och närmsta ort är 3,5 km, medan klagandena menar 

att det är 5 km in till orten centrum. Mark- och miljödomstolen anser att avståndet, 

även om det är något längre än vad kommunen har uppgett, är så pass kort att 

bebyggelsen kan komma att bidra till bibehållen eller utökad service i närmsta 

orten genom ökad ekonomisk aktivitet på orten. Genom att bebyggelsen 

koncentreras och att området närmast strandlinjen enligt planen inte får bebyggas 

minskas åtgärdens påverkan på strandskyddsintresset. Mot bakgrund av 

ovanstående anser mark- och miljödomstolen att det av kommunen utpekade LIS-

området är ett sådant område som avses i 7 kap. 18 e § miljöbalken. Domstolen 

anser vidare att åtgärden är av så begränsad omfattning att strandskyddets syften 

fortfarande tillgodoses långsiktigt.”95 

 

4.2.2 Mål där detaljplanen upphävts 

Av de tretton målen upphävde domstolen detaljplanen i två mål på grund av att kommunen inte 

visat att kriterierna i 7 kap 18 e § MB var uppfyllda. Domstolen bedömde att kommunen inte 

på ett tillräckligt konkret sätt hade visat på vilket sätt det aktuella området skulle vara lämpligt 

för landsbygdsutveckling. I ett mål bedömde domstolen, med hänvisning till MÖD 2015:32, att 

området var lokaliserat för långt bort från de orter som skulle stärkas av exploateringen: 

 

 
94 Mark- och miljödomstolen, mål nr P 4017-16, 2017-03-16. 
95 Mark- och miljödomstolen, mål nr P 5499-17, 2018-03-12. 
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”Länsstyrelsen är i sitt granskningsyttrande tveksam till att nya bostäder inom 

området kan bidra till en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling bl.a. mot 

bakgrund av det långa avståndet till service, skolor, arbete och hållbara 

kommunikationer samt vägnät. Mark- och miljödomstolen instämmer i att ett 

avstånd på 15 km till närmaste serviceort får anses vara ett så stort avstånd att det 

finns skäl att ifrågasätta om genomförandet av detaljplanen skulle bidra till 

bibehållen eller utökad service i den närmaste serviceorten.”96 

 

I ett annat mål upphävdes detaljplanen på grund av att kommunen inte redovisat något 

konkretiserat syfte med LIS-området. Domstolen gjorde följande bedömning:  

 

”Mark- och miljödomstolen konstaterar att det varken i planbeskrivningen eller på 

annat ställe har utpekats någon specifik serviceort eller annan verksamhet som 

skulle kunna gynnas genom den aktuella detaljplanens genomförande. Det saknas 

såvitt mark- och miljödomstolen kan finna utredningar eller annat underlag för de 

positiva effekter för landsbygdsutvecklingen som anges av kommunen i 

planbeskrivningen. Dessa effekter stämmer inte heller överens med den motivering 

som anges för området i den gällande översiktsplanen, där det istället 

huvudsakligen nämns att fler hus kan motivera en gemensam vatten- och 

avloppslösning och ge större underlag för kollektivtrafiken. Även dessa motiv 

saknar dock underliggande utredning.”97 

 

I två andra mål upphävdes detaljplanen på grund av att dispensskälet i 7 kap 18 d § 1 men. MB 

inte var uppfyllt. I ett av målen berodde det bland annat på att kommunen inte motiverat varför 

det varit nödvändigt att lokalisera exploateringen inom strandskyddat område, och domstolen 

gjorde följande bedömning: 

 

”Det saknas också uppgifter om på vilket sätt det strandnära läget innebär en sådan 

fördel att det främjar utvecklingen av landsbygden. Med beaktande av 

planområdets storlek framgår det exempelvis inte varför man inte kunnat planera 

för en något tätare bebyggelse utanför det strandskyddade området och på så vis 

ändå kunna tillgodose behovet av bostäder. Kommunen har inte heller redogjort 

 
96 Mark- och miljödomstolen mål nr P 2451-16, 2016-10-17. 
97 Mark- och miljödomstolen mål nr P 1075-18, 2018-07-04. 
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för hur anläggningarna i vattnet, såsom exempelvis det större bryggområdet i den 

norra delen av planområdet, skulle bidra till utvecklingen av landsbygden.”98 

 

Detaljplanen blev fastställd i sex av de tretton målen. I dessa mål kom domstolen dels fram till 

att kommunens utpekande av LIS-området uppfyllde kriterierna i 7 kap 18 e § MB, samt att 

syftet med detaljplanen uppfyllde något av de särskilda skälen för dispens i 7 kap 18 d § MB.  

 

4.3 Sammanfattning: tillämpningen av LIS-reglerna i MMD. 

 

Utfallet i de sammanlagt 138 målen har i 113 mål blivit att exploateringen inte beviljats, på 

grund av att alla förutsättningar för att kunna tillämpa LIS-reglerna inte varit uppfyllda.99 I 17 

av de 138 målen har exploateringen beviljats med stöd av något av de särskilda skälen i 7 kap 

18 d § MB.100 I resterande mål har utfallet påverkats av andra bestämmelser än LIS-reglerna, 

t.ex. att marken inte fick bebyggas på grund av skyddet av jordbruksmark eller kravet på att 

ansöka om tillstånd för vattenverksamhet. 

 

Av de 17 mål där exploateringen beviljats har domstolen i 9 mål kommit fram till att det är visat 

att exploateringen bidrar till utvecklingen av landsbygden och att det strandnära läget har 

betydelse för detta, och beviljat exploateringen med stöd av 18 d § 1 men. MB.101 I 8 av de 17 

målen har målet gällt en strandskyddsdispens för bostadshus som beviljats med stöd av 18 d § 

2 men. MB. I dessa mål har det funnits befintliga bostadshus inom 100 meter från platsen för 

det planerade huset. 

 

I de mål där exploateringen inte beviljats på grund av att förutsättningarna för att kunna tillämpa 

LIS-reglerna inte varit uppfyllda har det i merparten av målen, 82 av de totalt 138 målen, varit 

på grund av att kriterierna i 7 kap 18 e § MB inte varit uppfyllda.102 Den främsta orsaken till 

detta har varit den aktuella platsen inte legat inom ett utpekat LIS-område, och att de eventuella 

skäl som framförts av kommunen eller klaganden har inte varit tillräckliga för att visa att 

kriterierna i 7 kap 18 e § MB ändå varit uppfyllda. 103  I 14 av de totalt 138 målen har 

 
98 Mark- och miljödomstolen, mål nr P 2541-17, 2018-04-27. 
99 106 mål avsåg strandskyddsdispenser och 7 mål avsåg upphävt strandskydd i detaljplan. 
100 11 mål avsåg strandskyddsdispenser och 6 mål avsåg upphävt strandskydd i detaljplan. 
101 3 mål avsåg strandskyddsdispenser och 6 mål avsåg upphävt strandskydd i detaljplan. 
102 80 mål avsåg strandskyddsdispenser och 2 mål avsåg upphävt strandskydd i detaljplan. 
103 68 av 138 mål, varav 67 mål avsåg strandskyddsdispenser och 1 mål avsåg upphävt strandskydd i detaljplan. 
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exploateringen inte beviljats på grund av att ett LIS-område utpekat i kommunens översiktsplan 

inte uppfyllt alla kriterier i 7 kap 18 e § MB.104 I många mål har domstolen hänvisat till 

förarbetena och till MÖD 2012:39 eller andra avgöranden från MÖD som stöd för sin 

bedömning av om kriterierna i 7 kap 18 e § MB varit uppfyllda. 

 

I 29 av de sammanlagt 138 målen har exploateringen inte beviljats på grund av att åtgärderna 

inte uppfyllt något av de särskilda skälen i 7 kap 18 d § MB.105 Av dessa 29 mål avsåg 7 mål 

det särskilda skälet i 7 kap 18 d § 1 men. MB, och besluten upphävdes på grund av att det inte 

varit visat att åtgärderna bidrar till landsbygdsutveckling. 106  

 

Av de 29 målen avsåg 9 mål dispens från strandskyddet för bostadshus med hänvisning till det 

särskilda skälet i 7 kap 18 d § 2 men. MB. I de 9 målen var det inte möjligt att bevilja dispens 

på grund av att bostadshuset inte lokaliserats i anslutning till något befintligt bostadshus. 

Avståndet till närmaste bostadshus varierande mellan 150-500 meter. I två mål som gällde 

fastigheter i södra Sverige medgavs inte dispens för två bostadshus där avståndet var ca 85-90 

meter. I 13 mål har domstolen konstaterat att 7 kap 18 d § MB inte varit tillämplig på grund av 

att åtgärderna inte rymts inom de särskilda skälen, t.ex. dispens för bryggor, förråd eller garage.  

 

Av de 125 mål som gällt strandskyddsdispenser har domstolen i 19 mål enbart konstaterat att 

platsen för dispensen inte ligger inom något av de LIS-områden som kommunen pekat ut, eller 

att det inte finns några utpekade LIS-områden i kommunen och med hänvisning till detta 

bedömt att LIS-reglerna inte är tillämpliga.  

 

Det framgår inte av domskälen om domstolen har gått vidare till att pröva om kriterierna i 7 

kap 18 e § MB kunde vara uppfyllda på den aktuella platsen utan utpekande. I några av de 

målen, där det funnits utpekade LIS-områden på andra platser i kommunens översiktsplan, har 

domstolen motiverat sin bedömning att 7 kap 18 d-e §§ MB inte är tillämpliga med att 

kommunen genom utpekandet i översiktsplanen gjort en bedömning av vilka områden som är 

lämpliga för LIS, och att den aktuella platsen skulle ha pekats ut av kommunen om kommunen 

bedömt den som lämplig. 

 

 
104 13 mål avsåg strandskyddsdispenser och 1 mål avsåg upphävt strandskydd i detaljplan. 
105 26 mål strandskyddsdispenser och 3 mål avsåg upphävt strandskydd i detaljplan. 
106 4 mål avsåg strandskyddsdispenser och 3 mål avsåg upphävt strandskydd i detaljplan. 
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5 Analys 
 

Syftet med LIS-reglerna är att främja utvecklingen av landsbygden och att göra 

strandskyddslagstiftningen mer flexibel.107 LIS-reglerna ska fungera som ett komplement till 

det generella strandskyddet genom att anpassa strandskyddsreglerna till lokala förhållanden och 

förutsättningar.108 LIS-reglerna ska innebära en lättnad i strandskyddsreglerna som stimulerar 

den lokala och regionala utvecklingen i de områden som har god tillgång till fria strandområden 

och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts.109 I de följande 

avsnitten summeras vad som framkommit av rättsutredningen och därefter vad som 

framkommit av studien av avgöranden från MMD, och analyseras sedan mot syftet med LIS. 

 

5.1 Uppfylls syftet med LIS av undantagsmöjligheterna i gällande rätt? 

 

Möjligheterna till undantag från strandskyddet genom LIS-reglerna är kopplat till kommunens 

planläggning genom översiktsplanen och detaljplaneringen. Huvudregeln är att kommunen ska 

peka ut LIS-områden i kommunens översiktsplan. Anledningen till att LIS-områdena främst 

ska pekas ut i kommunernas översiktsplaner är enligt förarbetena att LIS har en nära koppling 

till användningen av mark- och vatten, och att förfarandet möjliggör ett mer fullständigt 

beslutsunderlag som dessutom ger allmänheten möjlighet till insyn och delaktighet.110  

 

De särskilda skälen för upphävande och dispens i 7 kap 18 d § MB är bara möjliga att tillämpa 

om den aktuella platsen uppfyller kriterierna för att vara ett LIS-område enligt 7 kap 18 e § MB. 

Av praxis framgår det att kommunen måste ta fram ett fullständigt beslutsunderlag och redovisa 

en konkret motivering av platsens lämplighet som LIS-område för att uppfylla kriterierna i 7 

kap 18 e § MB. I praxis har kommunens utpekanden av LIS-områden ofta haft brister, och har 

underkänts redan på grund av att utpekandet inte uppfyllt det första kriteriet i 7 kap 18 e § 1 p. 

MB. Av förarbetsuttalanden och av MÖD:s praxis framgår det också att i de fall då länsstyrelsen 

har haft synpunkter på utpekandet av LIS-områden, och inte varit eniga med kommunen tappar 

översiktsplanen sin vägledande funktion. Frågan om platsen är ett LIS-område avgörs då istället 

 
107 Prop. 2008/09:119 s. 64. 
108 Prop. 2008/09:119 s. 33-34, 56 och 62. 
109 Prop. 2008/09:119 s. 63. 
110 Prop. 2008/09:119 s. 56-57. 
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genom en bedömning av om de skäl som kommunen eller den dispenssökande har framfört är 

tillräckliga för att uppfylla kriterierna i 7 kap 18 e § MB. 

 

Kommunerna har genom sin befogenhet att peka ut LIS-områden och att bevilja dispenser eller 

upphäva strandskyddet genom detaljplaner en framträdande roll i uppfyllandet av syftet med 

LIS-reglerna. Enligt förarbetena bedömdes kommunerna vara bäst lämpade för dessa uppgifter, 

eftersom de har lokalkännedom och därför kan avgöra var det är mest lämpligt och mest 

användbart att använda LIS.111 Detta stämmer överens med syftet med LIS, eftersom LIS-

reglerna ska möjliggöra en differentiering av strandskyddslagstiftningen där lokala 

förhållanden och förutsättningar kan beaktas i större grad.112 

 

Kommunerna är dock inte helt självständiga vid tillämpningen, eftersom statlig kontroll sker 

genom kraven på samråd med länsstyrelsen när översiktsplaner och detaljplaner tas fram, samt 

genom kravet på att kommunerna ska skicka alla beslut om att bevilja dispens eller upphäva 

strandskyddet till länsstyrelsen, som sedan kan välja att överpröva dessa beslut. Länsstyrelsens 

roll påverkar kommunens frihet att bedöma var LIS är lämpligt att använda och kan göra att 

LIS-reglerna framstår som mindre flexibla än vad syftet varit. Samtidigt säkerställer 

länsstyrelsens kontrollerande roll att de undantag från strandskyddet som beviljas av 

kommunen faktiskt bidrar till landsbygdsutvecklingen, och inte bara är en exploatering som 

främjar den enskilde fastighetsägaren. 

 

Om ett område är utpekat som ett LIS-område av kommunen, eller om det finns tillräckligt med 

underlag som visar att ett område uppfyller kriterierna i 7 kap 18 e § MB är det möjligt att 

tillämpa de särskilda skälen i 7 kap 18 d § MB för att göra undantag från strandskyddet. Det 

första särskilda skälet i 7 kap 18 d § MB möjliggör dispens från strandskyddet för 

exploateringar om det strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd 

bidrar till utvecklingen av landsbygden. I förarbetena anges som exempel campingstugor, 

kanotuthyrning, strandcafé eller försäljning av fiskprodukter.113 I praxis är det framför allt två 

typer av exploateringar som domstolen bedömt uppfyller rekvisiten i 7 kap 18 d § 1 men. MB, 

nämligen detaljplaner för bostäder som ger ett utökat befolkningsunderlag för offentlig service, 

 
111 Prop. 2008/09:119 s. 34-35. 
112 Prop. 2008/09:119 s. 33. 
113 Prop. 2008/09:119 s. 107. 
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och handel, samt olika typer av anläggningar och byggnationer för näringsverksamheter som 

skapar arbetstillfällen och ökar antalet besökare till orten.  

 

När det gäller exploatering för bostäder som ger ett utökat befolkningsunderlag har MÖD uttalat 

att platsen för exploateringen måste lokaliseras i närheten av det samhälle som ska stärkas med 

LIS. I MÖD 2015:32 bedömde domstolen att ett avstånd på 7,6 km och 13 km innebar att 

exploateringen lokaliserades för långt bort och att det därför inte varit visat att exploateringen 

kommer att bidra till landsbygdsutveckling.114 Det särskilda skälet i 7 kap 18 d § 1 men. MB är 

ganska brett utformat, vilket möjliggör att det går att använda för flera olika sorters 

exploateringar, så länge det är en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd. Det underlättar 

exploateringar baserade på lokala förutsättningar och förhållanden, vilket är i linje med 

lagstiftningens syfte att kunna ta lokal hänsyn och möjliggöra en differentierad tillämpning.115 

De enda krav som ställs för att kunna göra undantag från strandskyddet är att exploateringen 

ska bidra till utvecklingen av landsbygden och att exploateringen måste vara inom 

strandskyddat område. I och med det uttryckliga kravet på att exploateringen ska bidra till 

utvecklingen av landsbygden säkerställer bestämmelsen att syftet med LIS uppfylls.116  

 

Det andra särskilda skälet i 7 kap 18 d § 2 men. MB som avser bostadshus i nära anslutning till 

befintliga bostadshus har bara prövats två gånger i MÖD. I båda dessa fall har domstolen prövat 

och kommit fram till att den aktuella platsen kan anses vara ett LIS-område enligt 7 kap 18 e § 

MB, och därefter konstaterat att dispens kan beviljas med stöd av 7 kap 18 d § 2 men. MB 

eftersom huset ska byggas i nära anslutning till ett befintligt bostadshus. Avståndet till de 

befintliga bostadshusen har varit mellan 25-35 meter. Enligt förarbetena bör avståndet till det 

befintliga huset inte vara längre bort än 200 meter, och i större delen av södra Sverige bör 

avståndet i allmänhet vara klart mindre än så för att bestämmelsen ska vara tillämplig.117  

 

Till skillnad från det första särskilda skälet är det andra särskilda skälet i 7 kap 18 d § 2 men. 

MB mer specifikt. Det är bara möjligt att använda detta skäl för att göra undantag från 

strandskyddet för en- eller tvåbostadshus, och husen får bara byggas om det sker i nära 

anslutning till ett befintligt bostadshus. Syftet med det sistnämnda kravet var enligt förarbetena 

 
114 MÖD 2015:32. 
115 Prop. 2008/09:119 s. 33-35. 
116 Prop. 2008/09:119 s. 63-64. 
117 Prop. 2008/09:119 s. 108. 
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att lokaliseringen av nya bostadshus skulle styras till befintliga bostadshus för att förhindra att 

husen blev alltför utspridda. Detta krav skapades framför allt för att skydda strandskyddets 

syften, och minska andelen exploaterade stränder, men att bebyggelsen blir samlad gynnar 

också syftet med LIS.  

 

Av praxis från MÖD framgår det nämligen att kommunerna ofta ser befolkningen som en viktig 

tillgång, genom att fler boende på orten möjliggör ett bibehållet eller utökat 

befolkningsunderlag för olika sorters samhällsservice i form av t.ex. skolor, butiker och 

kollektivtrafik.118 Genom kravet på lokalisering i närheten av befintliga bostadshus samlas 

bostäderna, och det blir därmed även lättare att rikta den samhällsservice som 

befolkningsunderlaget ska ligga till grund för. Detta stämmer också överens med att 

förarbetena, där ett utökat befolkningsunderlag angavs som exempel på vad som kan anses 

utgöra landsbygdsutveckling.119 

 

Eftersom kommunens utpekande av LIS-områden i översiktsplanen presumeras uppfylla 

kriterierna i 7 kap 18 e § MB om länsstyrelsen inte invänt mot utpekandet blir de särskilda 

skälen lätta att tillämpa förutsatt att kommunen och länsstyrelsen varit överens om att de 

utpekade områdena är lämpliga. De särskilda skälen är utformade på ett sätt som säkerställer 

att beviljade åtgärder kan bidra till landsbygdsutveckling. På det stora hela ger utformningen 

av gällande rätt goda möjligheter för att kunna uppfylla syftet med LIS; att främja utvecklingen 

av landsbygden och att göra strandskyddslagstiftningen mer flexibel. 

 

5.2 Uppfyller underinstansernas tillämpning syftet med LIS? 

 

Avgörandena från MMD visar att länsstyrelsen och därefter domstolen ofta underkänner 

kommunernas bedömning avseende områdenas lämplighet som LIS-områden. Utfallet har i 113 

av de sammanlagt 138 målen blivit att exploateringen inte beviljats, eftersom domstolen 

kommit fram till att alla förutsättningar för att kunna tillämpa LIS-reglerna inte varit 

uppfyllda.120 I merparten av målen, 82 av de totalt 138 målen, har kriterierna i 7 kap 18 e § MB 

 
118 Se t.ex. MÖD 2015:32. 
119 Prop. 2008/09:119 s. 64. 
120 106 mål avsåg strandskyddsdispenser och 7 mål avsåg upphävt strandskydd i detaljplan. 
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inte varit uppfyllda och då har det inte varit möjligt att tillämpa de särskilda undantagen från 

strandskyddet i 7 kap 18 d § MB.121  

 

Den främsta orsaken till att 7 kap 18 e § MB inte uppfyllts har varit att den aktuella platsen inte 

legat inom ett utpekat LIS-område i kommunens översiktsplan, och att de eventuella skäl som 

framförts av kommunen eller klaganden har inte varit tillräckliga för att visa att kriterierna i 7 

kap 18 e § MB ändå varit uppfyllda.122 Det har inte räckt med att kommunen framfört argument 

i samband med beslutet om dispens eller upphävande, utan domstolen har ansett att det krävs 

ett bedömningsunderlag motsvarande översiktsplanen för att uppfylla 7 kap 18 e § MB. I många 

av de 82 mål där kriterierna i 7 kap 18 e § MB inte varit uppfyllda har domstolen hänvisat till 

förarbetena och till MÖD 2012:39 eller andra avgöranden från MÖD som stöd för bedömningen 

av om kriterierna varit uppfyllda. 

 

I 46 av de sammanlagt 138 målen har domstolen bedömt att platsen uppfyllt kriterierna för att 

vara ett LIS-område enligt 7 kap 18 e § MB. I 29 av de mål där platsen uppfyllt kriterierna i 7 

kap 18 e § MB har exploateringen ändå inte beviljats på grund av att åtgärderna inte uppfyllt 

något av de särskilda skälen i 7 kap 18 d § MB.123 Av dessa 29 mål avsåg 7 mål det särskilda 

skälet i 7 kap 18 d § 1 men. MB, och besluten upphävdes på grund av att det inte varit visat att 

åtgärderna bidrar till landsbygdsutveckling. 124  Av de 29 målen avsåg 9 mål dispens från 

strandskyddet för bostadshus med hänvisning till det särskilda skälet i 7 kap 18 d § 2 men. MB. 

I de 9 målen var det inte möjligt att bevilja dispens på grund av att bostadshuset inte lokaliserats 

i anslutning till något befintligt bostadshus. Avståndet till närmaste bostadshus varierande 

mellan 150-500 meter. I två mål som gällde fastigheter i södra Sverige medgavs inte dispens 

för två bostadshus där avståndet var ca 85-90 meter. I 13 mål har domstolen konstaterat att 7 

kap 18 d § MB inte varit tillämplig på grund av att åtgärderna inte rymts inom de särskilda 

skälen, t.ex. dispens för bryggor, förråd eller garage. 

 

Av de mål där domstolen bedömt att platsen uppfyllt kriterierna för att vara ett LIS-område 

enligt 7 kap 18 e § MB har exploateringen beviljats i 17 mål med stöd av något av de särskilda 

skälen i 7 kap 18 d § MB.125 I 9 mål har domstolen kommit fram till att det är visat att 

 
121 80 mål avsåg strandskyddsdispenser och 2 mål avsåg upphävt strandskydd i detaljplan. 
122 68 av 138 mål, varav 67 mål avsåg strandskyddsdispenser och 1 mål avsåg upphävt strandskydd i detaljplan. 
123 Av de 29 målen avsåg 26 mål strandskyddsdispenser och 3 mål avsåg upphävt strandskydd i detaljplan. 
124 4 mål avsåg strandskyddsdispenser och 3 mål avsåg upphävt strandskydd i detaljplan. 
125 11 mål avsåg strandskyddsdispenser och 6 mål avsåg upphävt strandskydd i detaljplan. 
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exploateringen bidrar till utvecklingen av landsbygden och att det strandnära läget har betydelse 

för detta, och beviljat exploateringen med stöd av 18 d § 1 men. MB.126 Domstolen har i flera 

mål varit generös med bedömningen av om åtgärden kan anses bidra till landsbygdsutveckling, 

och godtagit de bedömningar som kommunen gjort. Exploateringarna som beviljats med detta 

skäl har främst avsett olika åtgärder till näringsverksamheter inom turism som skapat 

arbetstillfällen och fler besökare samt detaljplaner för bostäder, i syfte att få ett större 

befolkningsunderlag. I förarbetena omnämndes just dessa typer av exploateringar som exempel 

på vad som kan bidra till landsbygdsutveckling.127  

 

I de 6 mål där domstolen fastställt detaljplaner där strandskyddet upphävts med stöd av 7 kap 

18 d § 1 men. MB framgår det tydligt av hur LIS förenklar möjligheterna till undantag från 

strandskyddet, och att LIS möjliggör generösare undantag från det generella strandskyddet. 

MMD har i domskälen konstaterat att kommunen uppfyllt kraven i 7 kap 18 d-e §§ MB, ofta 

med hänvisning till att länsstyrelsen inte invänt mot exploateringen, och godtagit de 

bedömningar som kommunen gjort. 

 

I 8 av de 17 målen har målet gällt en strandskyddsdispens för bostadshus som beviljats med 

stöd av 18 d § 2 men. MB. I dessa mål har det funnits befintliga bostadshus inom 100 meter 

från platsen för det planerade huset, vilket stämmer med att förarbetena bedömde att ett 

bostadshus inom 200 meter kunde anses vara i nära anslutning till ett planerat hus.128  

 

I de studerade avgörandena från MMD var många strandskyddsdispenser beviljade av 

kommunen trots att den aktuella platsen inte legat inom ett utpekat LIS-område, och både 

länsstyrelsen och domstolen har då bedömt att beslutsunderlaget inte varit tillräckligt för att 

visa att kriterierna i 7 kap 18 e § MB varit uppfyllda. Detta överensstämmer med förarbetenas 

krav på ett fullständigt beslutsunderlag vid utpekande av LIS-områden.  

 

Även om utfallet i många avgöranden från MMD har blivit att exploateringen inte beviljats 

innebär det inte att tillämpningen motverkar syftet med LIS. Utfallet har i de flesta fall berott 

på att kommunen inte uppfyllt de krav som 7 kap 18 e § MB ställer upp. Om kommunen hade 

pekat ut LIS-områden i översiktsplanen och redovisat en välgrundad bedömning, eller tagit 

 
126 3 mål avsåg strandskyddsdispenser och 6 mål avsåg upphävt strandskydd i detaljplan. 
127 Prop. 2008/09:119 s. 63-64. 
128 Prop. 2008/09:119 s. 108. 
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fram en LIS-policy med relevanta kriterier hade sannolikt ett antal av de upphävda dispenserna 

kunnat beviljas.  

  

De studerade avgörandena från MMD visar att länsstyrelsen och MMD ibland tenderar att 

enbart pröva förutsättningarna för undantag från strandskyddet med LIS-reglerna i de fall då 

kommunen har pekat ut LIS-områden, eller tagit fram en LIS-policy. Av de 125 mål från MMD 

som gällde strandskyddsdispenser har domstolen i 19 mål enbart konstaterat att platsen för 

dispensen inte ligger inom något av de LIS-områden som kommunen pekat ut, eller att det inte 

finns några utpekade LIS-områden i kommunen och med hänvisning till detta bedömt att LIS-

reglerna inte är tillämpliga.  

 

I dessa 19 mål framgår det inte av domskälen om domstolen har gått vidare till att göra någon 

prövning av om kriterierna för att den aktuella platsen ska vara ett LIS-område är uppfyllda 

även fast platsen inte varit utpekat i kommunens översiktsplan. I några mål, där det funnits 

utpekade LIS-områden på andra platser i kommunens översiktsplan, har domstolen motiverat 

varför 7 kap 18 d-e §§ MB inte är tillämpliga med att kommunen genom utpekandet i 

översiktsplanen gjort en bedömning av vilka områden som är lämpliga för LIS, och att den 

aktuella platsen skulle ha pekats ut av kommunen om kommunen bedömt den som lämplig. Om 

det är så att MMD inte bedömt platsens lämplighet utifrån 7 kap 18 e § MB innebär det att 

MMD:s bedömning i dessa mål avviker från gällande rätt, och innebär en strängare tillämpning 

jämfört med MÖD:s praxis. 

 

MMD:s tillämpning sker i stort sett i enlighet med gällande rätt vilket innebär att MMD:s 

tillämpning, i likhet med de slutsatser som dragits i föregående avsnitt avseende gällande rätt, 

sker enligt syftet med LIS. MMD har möjligtvis varit något strängare i sin bedömning av om 

kriterierna i 7 kap 18 e § MB varit uppfyllda, jämfört med gällande rätt.  

 

De studerade avgörandena visar dock inte lika tydligt som utredningen av gällande rätt att syftet 

med LIS, att främja landsbygdsutvecklingen och göra strandskyddslagstiftningen mer flexibel, 

uppnås vid tillämpningen, eftersom utfallet i majoriteten av MMD:s avgöranden blivit att 

exploateringen inte beviljats. Detta skulle kunna tyda på att landsbygdsutvecklingen inte 

främjas i någon större grad, och att gällande rätt inte är så flexibel som syftet med LIS avser. 

Att utfallet i många avgöranden blivit att exploateringen inte tillåtits beror dock främst på andra 

orsaker än tillämpningen i MMD. 
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5.3 Slutsatser av analysen 

 

Avslutningsvis kan konstateras att LIS-reglernas utformning ger goda förutsättningar för att 

underlätta exploateringar som bidrar till att uppfylla syftet med LIS. Eftersom reglernas 

tillämpning är kopplade till översiktsplaneringen och detaljplaneringen, sker undantagen från 

strandskyddet med ett utförligt beslutsunderlag där relevanta omständigheter tagits med och 

beaktas.129 Genom denna konstruktion kan platser lämpliga för LIS pekas ut baserat på vilka 

olika sorters värden som finns i området, och de områden som inte bedöms ha några större 

värden för strandskyddets syften kan nyttjas för att uppfylla syftet med LIS. På detta sätt 

uppfylls reglernas syfte att fungera som ett komplement till den generella 

strandskyddslagstiftningen som anpassar strandskyddsreglerna till lokala förhållanden och 

förutsättningar.130 Även om det är en relativ frihet, så innebär det att kommunerna har en ganska 

stor frihet i att själva kunna välja och bedöma vilka områden som är lämpligast för LIS.  

 

Förutsatt att kommunen motiverar sina utpekanden med varför områdena är lämpliga för 

landsbygdsutveckling, och vilken typ av utveckling som eftersträvas, samt har redogjort för hur 

det utpekade området påverkar strandskyddets syften är kriterierna i 7 kap 18 e § MB uppfyllda. 

Detta ger kommunerna möjligheter till att använda och anpassa LIS-reglerna till lokala 

förutsättningar och behov, vilket uppfyller syftet med LIS att göra strandskyddslagstiftningen 

mer flexibel. Genom att det föreligger en presumtion om att LIS-områden som pekats ut i 

kommunens översiktsplan uppfyller kriterierna i 7 kap 18 e § MB så länge länsstyrelsen inte 

varit emot utpekandet förenklas bedömningarna i det enskilda fallet vid en fråga om dispens 

eller upphävande med stöd av de särskilda skälen i 7 kap 18 d § MB. Detta bidrar till att uppfylla 

syftet med att LIS ska göra det lättare att exploatera i strandnära lägen på landsbygden.131  

 

De två särskilda skälen i 7 kap 18 d § MB är utformade på ett sätt som säkerställer att beviljade 

åtgärder faktiskt kommer att bidra till landsbygdsutveckling. Utformningen av det särskilda 

skälet i 7 kap 18 d § 1 men. MB innebär att det kan användas för olika sorters exploateringar 

baserat på lokala behov och förutsättningar.  

 

 
129 Prop. 2008/09:119 s. 57-60. 
130 Prop. 2008/09:119 s. 33 samt 62-64. 
131 Prop. 2008/09:119 s. 32-33.   
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I de fall då kommunen i samband med utpekandet redovisat en fullständig bedömning som 

uppfyllt kriterierna i 7 kap 18 e § MB har varken MÖD eller MMD ansett att det funnits någon 

anledning att ifrågasätta kommunens bedömningar och de dispenser som beviljats eller 

upphävanden som gjorts. Det visar på att lokala förutsättningar och behov kan beaktas, förutsatt 

att kommunen har redovisat ett underlag som visar på varför de ska beaktas. När LIS-reglerna 

används på ett korrekt sätt, enligt de krav som reglerna ställer upp, finns det stora möjligheter 

till att kunna använda LIS-reglerna som ett verktyg för att främja landsbygdsutvecklingen. 

 

Samtidigt talar de studerade avgörandena från MMD att kommunerna i många fall inte pekat 

ut några LIS-områden i översiktsplanen, eller att de utpekanden som finns har brister. LIS-

reglerna kan i dessa fall inte tillämpas, redan av den anledningen att platsen inte uppfyllt 

kriterierna för att vara ett LIS-område enligt 7 kap 18 e § MB. Konsekvensen blir att sökt 

dispens eller ett upphävt strandskydd inte kan beviljas, trots att förutsättningarna kanske varit 

uppfyllda om underlaget till 7 kap 18 e § MB varit mer fullständigt.  

 

Behovet som framställts i dir. 2019:41 av att se över strandskyddslagstiftningen och förändra 

den för att göra det ännu enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden och öka det lokala 

inflytandet beror sannolikt inte bara på hur gällande rätt är utformad.132 Sannolikt beror den 

upplevda problematiken med LIS-reglerna mer på hur kommunerna valt att använda, eller valt 

att inte använda LIS, än på utformningen av gällande rätt och MMD:s tillämpning. Det skulle 

kunna bero på att kommunerna saknar kompetens och resurser för att kunna använda LIS-

reglerna korrekt, eller på att kommunerna inte är intresserade av att använda LIS-reglerna. Det 

ska bli intressant att se om de förslag som utredaren enligt dir. 2019:41 ska rapportera in senast 

den 20 november 2020 kan råda bot även på det. 

 
132 Se dir. 2019:41 s. 9-10. 
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Bilaga: Lista över avgöranden från mark- och miljödomstolen  
 

Mål rörande dispens från strandskyddet 
  

  Mål Ändamål för 
dispens 

Domstolens bedömning Utfall Bakgrund till 
överklagandet 

1 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 471-2011  

dom 2011-04-29 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Det saknas skäl för dispens enligt 7 kap 18 c § MB. Det är inte 

möjligt att pröva dispens enligt 7 kap 18 d § förrän det finns 

ett färdigt LIS-underlag. Frågan om dispens får prövas när 

kommunen har färdiga utpekade LIS-områden. 

Avslag Dispens söktes hos 

länsstyrelsen istället för 

kommunen pga. 

landskapsbildsskydd. 

2 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2309-12  

dom 2013-03-04 

Bygga bostadshus Området är inte utpekat som LIS-område, och det finns inga 

andra omständigheter som ger stöd för att området uppfyller 

förutsättningarna för att vara ett sådant område. 

Avslag Dispens avslagen hos 

kommun och överklagad hos 

länsstyrelsen som avslog 

överklagandet 

3 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2943-2012  

dom 2013-12-11 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Policy-dokumentet har vunnit laga kraft, och det aktuella 

området finns inte med där. Därför saknar kommunen laglig 

grund att bevilja en dispens på det aktuella området med stöd 

av 7 kap 18 d § MB. Domstolen delar länsstyrelsens 

bedömning. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med kommunens LIS-policy. 

Granskades av länsstyrelsen 

som upphävde beslutet. 

4 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 3699-2012  

dom 2013-03-05 

Bygga bostadshus Att ta fram en översiktsplan är en viktig demokratisk process 

och vad som framkommer under samråd kan ha stor betydelse. 

Ett förslag till LIS-område som ligger ute på samråd ska 

därför inte tillmätas någon större betydelse. Inga andra 

omständigheter finns att lägga till grund för bedömningen om 

områdets lämplighet som LIS-område. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med LIS-reglerna. Beslutet 

överprövades och upphävdes 

av länsstyrelsen. 

5 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4106-2012  

dom 2013-06-26 

Bygga bostadshus Det saknas skäl för dispens enligt 7 kap 18 c § MB. Prövning 

av LIS: När kommunen och länsstyrelsen inte är överens om 

utpekandet av LIS-områden anser domstolen att 

översiktsplanen inte kan anses ge vägledning i frågan om det 

är dett LIS-område. Istället får bedömningen ske utifrån de 

sakliga skäl som parterna anför. Det är inte visat att området är 

ett LIS-område, och därför kan dispens inte beviljas. 

Avslag Kommunen beviljade dispens. 

Beslutet överprövades och 

upphävdes av länsstyrelsen. 

6 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4719-2012  

dom 2013-04-08 

Bygga hus för 

turistverksamhet, 

bygga ut brygga 

m.m. 

Domstolen delar länsstyrelsens uppfattning att området inte är 

ianspråktaget (finns ej skäl för dispens enl. 7 kap 18 c §) 

Många av de omständigheter som sökanden har anfört är 

sådana som hänförs till dispens enligt 7 kap 18 d §. Området 

är inte utpekat som LIS-område, och det krävs ett omfattade 

underlag för att kunna bedöma att området ska anses vara ett 

LIS-område ändå. En sådan utredning saknas. Därför går det 

inte att tillämpa 7 kap 18 d § MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

för sökta åtgärder. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

7 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 54-2013  

dom 2013-07-04 

Bygga bostadshus Domstolen delar länsstyrelsens bedömning. Platsen ligger inte 

inom ett LIS-område. Det saknas skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens. 

Beslutet överprövades och 

upphävdes av länsstyrelsen. 

8 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 114-2013  

dom 2013-01-25 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Dispens kan inte ges med 7 kap 18 c § MB. Eftersom området 

inte är utpekat som LIS-område och det inte finns något annat 

underlag som visar på att området är lämpligt som LIS-område 

kan inte 7 kap 18 d § MB användas. 

Avslag Kommunen beviljade dispens. 

Beslutet överprövades och 

upphävdes av länsstyrelsen. 
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9 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 401-2013  

dom 2013-05-30 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

7 kap 18 d § MB kan bara användas om området är ett LIS-

område. Närmaste utpekade LIS-område finns 14 km bort. Det 

har i målet inte framförts några skäl till varför det aktuella 

området ska bedömas vara ett LIS-område, och därför kan 7 

kap 18 d § inte användas. Dispensen ska upphävas. 

Avslag Kommunen beviljade dispens. 

Länsstyrelsen bedömde att 

dispensen av ok eftersom 

området var glesbebyggt. 

Naturskyddsföreningen 

överklagade Länsstyrelsens 

beslut. 

10 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 403-2013  

dom 2013-05-30 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

7 kap 18 d § MB kan bara användas om området är ett LIS-

område. Närmaste utpekade LIS-område finns 13 km bort. Det 

har i målet inte framförts några skäl till varför det aktuella 

området ska bedömas vara ett LIS-område, och därför kan 7 

kap 18 d § inte användas. Dispensen ska upphävas. 

Avslag Kommunen beviljade dispens. 

Länsstyrelsen bedömde att 

dispensen av ok eftersom 

området var glesbebyggt. 

Naturskyddsföreningen 

överklagade Länsstyrelsens 

beslut. 

11 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 404-2013  

dom 2013-09-06 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Kommunen har beslutat om LIS-områden, och den aktuella 

platsen för dispens ligger ca 80 meter utanför ett av de 

utpekade LIS-områdena. Detta är tillräckligt nära för att den 

ansökta åtgärden ska anses ligga inom ett LIS-område, och 

inget tyder på att det skulle vara olämpligt. Då huset ska 

byggas i anslutning till ett befintligt hus uppfylls kraven i 7 

kap 18 d § 2 st. MB. Dispensen ska kvarstå. 

Beviljad  Kommunen beviljade dispens. 

Länsstyrelsen bedömde att 

dispensen av ok eftersom 

området var glesbebyggt. 

Naturskyddsföreningen 

överklagade Länsstyrelsens 

beslut. 

12 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 412-2013  

dom 2013-08-16 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) för 

uthyrning 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning: området ligger för 

nära en tätort och har snarare betydelse för friluftslivet, än för 

landsbygdsutveckling. Det uppfyller inte kriterierna i 7 kap 18 

e § MB. Det saknas skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens. 

Beslutet överprövades och 

upphävdes av länsstyrelsen. 

13 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 429-2013  

dom 2013-08-08 

Bygga bostadshus Domstolen: det saknas skäl för dispens enligt 7 kap 18 c § 

MB. Det finns inget beslutat LIS-område, även om kommunen 

håller på att ta fram ett sådant underlag. På grund av detta går 

inte 7 kap 18 d § MB att tillämpa. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med LIS-reglerna. Beslutet 

överprövades och upphävdes 

av länsstyrelsen. 

14 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 555-2013  

dom 2013-08-08 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Domstolen: det saknas skäl för dispens enligt 7 kap 18 c § 

MB. Det finns inget beslutat LIS-område, även om kommunen 

håller på att ta fram ett sådant underlag. På grund av detta går 

inte 7 kap 18 d § MB att tillämpa. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med LIS-reglerna. Beslutet 

överprövades och upphävdes 

av länsstyrelsen. 

15 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1133-2013  

dom 2013-03-15 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Kommunen arbetar med att peka ut LIS-områden, men det 

aktuella området finns inte med i de föreslagna områdena. Det 

går därför inte att ge dispens enligt 7 kap 18 d § MB. Inget 

annat skäl för dispens föreligger. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c §. Beslutet 

överprövades och upphävdes 

av länsstyrelsen. 

16 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1135-2013  

dom 2013-03-15 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Kommunen arbetar med att peka ut LIS-områden, men det 

aktuella området finns inte med i de föreslagna områdena. Det 

går därför inte att ge dispens enligt 7 kap 18 d § MB. Inget 

annat skäl för dispens föreligger. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c §. Beslutet 

överprövades och upphävdes 

av länsstyrelsen. 

17 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1214-2013  

dom 2013-09-06 

Bygga bostadshus Kommunen har inte klagorätt, och avvisas därför. Det 

föreligger inga särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § MB. Området 

är inte utpekat som LIS-område, därför går 7 kap 18 d § inte 

att tillämpa. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

men angav ej skäl för dispens. 

Beslutet överprövades och 

upphävdes av länsstyrelsen. 

18 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1511-2013  

dom 2013-09-20  

Bygga bostadshus Domstolen delar länsstyrelsens bedömning. Platsen är inte 

utpekad som LIS-område. Det finns inget skäl för dispens. 

Avslag Dispens nekad hos kommun 

och överklagad hos 

länsstyrelsen som avslog 

överklagandet 

19 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1707-2013  

dom 2013-08-23 

Anlägga 

vågbrytare 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning: : en vågbrytare är 

inget skäl för dispens enligt 7 kap 18 d § MB, det är snarare 

fastighetsägarens enskilda behov som tillgodoses. Det finns 

inget skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c-d §§ MB. 

Beslutet överprövades och 

upphävdes av länsstyrelsen. 



53 

 

20 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1882-2013  

dom 2014-03-27 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

I den aktuella kommunen finns inga utpekade LIS-områden, 

men däremot en LIS-policy som säger att all nyetablering vid 

befintliga byar bidrar till landsbygdsutvecklingen. LIS-policyn 

uppfyller inte kraven i 7 kap 18 e § MB. Det går inte att 

bedöma om det aktuella området är ett LIS-område, och därför 

kan 7 kap 18 d § inte tillämpas. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 18 d § MB. Beslutet 

överprövades och upphävdes 

av länsstyrelsen. 

21 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2714-2013  

dom 2013-12-20 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Kommunen har inga utpekade LIS-områden, men har en LIS-

policy, där det aktuella området utpekats som lämpligt för 

landsbygdsutveckling. Länsstyrelsen har vid samrådet sagt att 

LIS-policyn har brister och att fritidshus inte borde utgöra 

landsbygdsutveckling. Domstolen bedömer till skillnad från 

länsstyrelsen att LIS-policyn uppfyller kraven i 7 kap 18 e § 

MB. Dispens kan ges enligt 7 kap 18 d § 2 st. MB. 

Beviljad  Kommunen beviljade dispens 

med 18 d § MB. Beslutet 

överprövades och upphävdes 

av länsstyrelsen. 

22 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2810-2013  

dom 2014-02-11  

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Kommunen har inte klagorätt, och avvisas därför. 

Översiktsplanen är antagen före LIS-reglerna infördes, och 

den kan inte användas som underlag enligt 7 kap 18 e § MB. 

Istället prövar domstolen om det finns andra omständigheter 

som kan visa att det skulle vara ett LIS-område. Området 

ligger vid Mälaren. Utöver de två första kraven i 7 kap 18 e § 

krävs det att området har liten betydelse för strandskyddets 

syften. Kriterierna i 7 kap 18 e § MB är inte uppfyllda. 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning. Dispens kan inte 

ges med 7 kap 18 c § MB.  

Avslag Kommunen beviljade dispens. 

Beslutet överprövades och 

upphävdes av länsstyrelsen. 

23 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 3206-2013  

dom 2013-11-25 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

7 kap 18 d § MB är enligt domstolen inte tillämplig i målet. 

Domstolen prövar därför bara utifrån 7 kap 18 c § MB och 

delar länsstyrelsens bedömning att det saknas skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens. 

Beslutet överprövades och 

upphävdes av länsstyrelsen. 

24 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4946-2013  

dom 2013-03-07 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

I det aktuella fallet finns det inget utpekat LIS-område på 

platsen. Närmaste område ligger 500 meter bort. Sökanden har 

inte heller lagt fram något annat underlag som kan visa på att 

platsen ligger inom ett LIS-område. Det är därför inte visat att 

den sökta åtgärden ligger inom ett LIS-område enligt 7 kap 18 

e § MB. Det är inte heller möjligt att ge dispens med 7 kap 18 

c § MB. 

Avslag  Kommunen beviljade dispens 

med stöd av 7 kap 18 c § 2 p. 

MB. Beslutet överprövades 

och upphävdes av 

länsstyrelsen. 

25 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4981-2013  

dom 2014-05-08 

Bygga bostadshus Domstolen delar länsstyrelsens bedömning. Med hänsyn till 

avståndet till befintlig bebyggelse uppfylls inte 

dispensgrunden i 7 kap. 18 d 2 st. MB och det vore inte 

förenligt med strandskyddets syfte att ge dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens. 

Beslutet överprövades och 

upphävdes av länsstyrelsen. 

26 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 5163-2013  

dom 2014-06-19  

Ny byggnad för 

verksamhet med 

fisketurism. 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning att platsen ligger 

utanför närmaste LIS-område. Det saknas i övrigt skäl att 

bevilja dispens för åtgärderna enligt den ursprungliga 

ritningen. 

Avslag Kommunen gav dispens med 

7 kap 18 d § 1 st. MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde beslutet. 

27 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 530-2014  

dom 2014-11-03 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

ersättningsbyggnad 

Det saknas skäl för dispens enligt 7 kap 18 c § MB. Den 

aktuella platsen ligger inte inom något utpekat LIS-område 

och det går därför inte att meddela dispens med stöd av 7 kap 

18 d § MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d § 2 st. MB 

samt 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

28 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1100-2014  

dom 2014-04-01 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) för 

uthyrning 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning angående 7 kap 18 

e § MB. Eftersom platsen inte ligger inom det utpekade LIS-

området så kan domstolen inte göra någon annan bedömning 

än att det inte är ett LIS-område, och dispens kan därför ej ges 

med stöd av 7 kap 18 d § MB. 

Avslag Dispens avslagen hos 

kommun och överklagad hos 

länsstyrelsen som avslog 

överklagandet. 

29 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1226-2014  

dom 2014-05-23 

Bygga bostadshus Domstolen delar länsstyrelsens bedömning: platsen ligger 

inom ett utpekat LIS-område, men den platsen för den 

planerade byggnaden ligger ca 3-400 meter bort från befintlig 

bebyggelse. Det saknas skäl för dispens.  

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d § 2 st. MB. 

Beslutet överprövades och 

upphävdes av länsstyrelsen. 
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30 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1735-2014  

dom 2014-08-22 

Bygga bostadshus  

(4 st.) 

Det är inte tillräckligt att en plats ligger inom ett utpekat LIS-

område, det krävs dessutom att något av de särskilda skälen är 

uppfyllda. I detta fall är inget av de särskilda skälen uppfyllda. 

Det saknas därför skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

31 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1782-2014  

dom 2014-11-20 

Öka tillgänglighet 

kring en tjärn för 

fisketurism. 

Domstolen bedömer att de vidtagna åtgärderna inte är 

förbjudna enligt 7 kap 15 § MB, och därför krävs ingen 

strandskyddsdispens. Däremot kan åtgärderna omfattas av 

reglerna om vattenverksamhet. 

Ej 

dispens-

pliktig 

Dispens nekad hos 

kommunen då åtgärderna 

bedöms ha påverkan på djur- 

och växtlivet.  

32 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2073-2014  

dom 2014-07-29 

Bygga bostadshus 

(2 st.) 

Domstolen bedömer att kommunens uttalande om området 

inte är tillräckligt som underlag för att bevisa att kraven i 7 

kap 18 e § MB är uppfyllda. Det är därför inte möjligt att ge 

dispens baserat på 7 kap 18 d § MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

33 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4414-2014  

dom 2015-04-16 

Bygga 

anläggningar för 

besöksturism 

Den aktuella platsen ligger inte inom ett LIS-område. Av det 

underlag som företaget gett in är det inte heller bevisat att 

området ändå skulle vara ett LIS-område. Därför är det inte 

möjligt att använda 7 kap 18 d § MB. Ingen av skälen i 7 kap 

18 c § MB är heller aktuella. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

34 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4821-2014  

dom 2015-01-08 

Bygga bostadshus 

och garage 

Platsen ligger inte inom ett utpekat LIS-område, och det är 

därför inte möjligt att tillämpa 7 kap 18 d § MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

35 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4885-2014  

dom 2015-02-27 

Anlägga bryggor 

(utöka uthyrnings-

verksamhet) 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning att platsen ligger 

inom ett LIS-område, och att en brygga kan bedömas vara en 

åtgärd som bidrar till landsbygdsutveckling, men det räcker 

med en brygga, och därför ska dispens bara ges för den ena 

bryggan. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och fastställde delar av 

dispensen. 

36 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 80-2015  

dom 2015-02-09 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Domstolen konstaterar att ingen av dispensskälen i 7 kap 18 c 

§ MB är möjliga att tillämpa, och tillägger: "...kan domstolen 

konstatera att lagstiftningen inte ger utrymme för en 

differentierad prövning i olika delar av landet. Det finns inte 

heller stöd i lagens förarbeten eller i rättspraxis för en sådan 

bedömning." 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c §§ MB och att 

platsen låg mellan två 

befintliga hus. Länsstyrelsen 

överprövade och upphävde 

dispensen. 

37 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 480-2015  

dom 2015-06-15 

Utöka 

fastighetsareal till 

befintligt fritidshus 

Den aktuella platsen ligger inte inom LIS-området, utan 

gränsar bara mot det. Det finns inga andra skäl att bevilja 

dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

38 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1224-2015  

dom 2015-10-14 

Om/tillbyggnad av 

sjöbod 

Den tänkta åtgärden är inte en sådan åtgärd som bidrar till 

landsbygdsutvecklingen och det finns därför inget skäl att 

bevilja dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

39 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1660-2015  

dom 2015-06-01 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Ingen av skälen i 7 kap 18 c § MB är aktuella. Eftersom 

kommunen och länsstyrelsen inte är eniga om områdets 

lämplighet som LIS-område gör domstolen bedömningen 

utifrån 7 kap 18 e § MB utan underlaget. Domstolen delar 

länsstyrelsens bedömning. Eftersom området har ett utpekat 

landskapsbildsskydd är det inte lämpligt som LIS-område, och 

det är inte möjligt att tillämpa 7 kap 18 d §. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

40 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1701-2015  

dom 2016-05-27 

Dispens i efterhand 

för bostadshus 

(fritidshus) 

Domstolen prövar inte mot 7 kap 18 d § eftersom området inte 

är utpekat som LIS-område, och anser sig inte kunna pröva 

platsens lämplighet som LIS-område i det enskilda ärendet. 

Inga skäl i 7 kap 18 c § MB är heller uppfyllda. 

Avslag Dispens avslagen hos 

kommun och överklagad hos 

länsstyrelsen som avslog 

överklagandet. 
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41 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1702-2015  

dom 2016-05-27 

Dispens i efterhand 

för bostadshus 

(fritidshus) 

Se ovan Avslag Dispens avslagen hos 

kommun och överklagad hos 

länsstyrelsen som avslog 

överklagandet. 

42 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1746-2015  

dom 2015-12-22 

Anlägga camping Platsen ligger inte inom ett utpekat LIS-område. För 

närvarande är området utpekat i kommunens översiktsplan 

som värdefullt för naturliv och friluftsliv samt naturreservat. 

LIS-reglerna är inte tillämpliga. Domstolen delar 

länsstyrelsens bedömning: Det saknas skäl för dispens enligt 7 

kap 18 c § MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

43 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2030-2015  

dom 2016-10-26 

Bygga lokal till 

verksamhet för 

turism 

Det utpekade området kan inte användas för bedömningen 

enligt 7 kap 18 e § MB, eftersom kommunen och länsstyrelsen 

inte är eniga om platsen är lämplig. Istället utgår domstolen 

från de sakliga grunder som parterna framfört. Den planerade 

verksamheten kan bidra till landsbygdsutveckling, men platsen 

är svårtillgänglig. Därför är det tveksamt om det är lämpligt att 

ha verksamheten på just ön. Att området är utpekat som 

riksintresse för naturvård och friluftsliv talar dessutom för en 

ökad restriktivitet. På grund av detta är det inte visat att 

området är lämpligt som LIS-område, och det är därför inte 

möjligt att tillämpa 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

44 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2220-2015  

dom 2016-02-05 

Ändring av 

byggnader till 

verksamhet för 

turism 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning. Det saknas skäl att 

ge dispens enligt 7 kap 18 c § MB, och området är inte ett 

LIS-område, därför är 7 kap 18 d § inte tillämplig. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

45 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2421-2015  

dom 2015-12-04 

Bygga bostadshus Domstolen delar länsstyrelsens bedömning. Platsen ligger inte 

inom ett LIS-område, 7 kap 18 d § MB är inte möjlig att 

tillämpa. Inga skäl enligt 7 kap 18 c § MB är tillämpliga. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

46 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2449-2015  

dom 2015-11-05 

Bygga bostadshus  Domstolen delar länsstyrelsens bedömning, det saknas skäl för 

dispens. "...sådana omständigheter som att den sökta 

lokaliseringen är den enda lämpliga eller en persons önskan 

att flytta tillbaka till sin hembygd och driva företag där m.m. 

avser dessa förhållanden som inte ryms inom den uppräkning 

på sex olika punkter som anges som godtagbara särskilda skäl 

i 7 kap. 18 c § MB." 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

47 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2553-2015  

dom 2015-10-15 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) för 

uthyrning 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning. Platsen är inte 

inom ett utpekat LIS-område. De argument som framförts är 

inte heller tillräckliga för att visa att området uppfyller kraven 

i 7 kap 18 e § MB. Därför är det inte möjligt att använda 7 kap 

18 d § MB. Ingen av skälen i 7 kap 18 c § MB är uppfyllda. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

48 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2626-2015  

dom 2015-08-19 

Bygga bostadshus Domstolen delar länsstyrelsens bedömning. För att kunna 

bevilja dispens enligt 7 kap 18 d § 2 st. MB krävs det att huset 

uppförs i anslutning till befintlig bebyggelse, inom 200 meters 

avstånd. I det aktuella ärendet så är avståndet till den 

befintliga bebyggelsen längre än 200 meter, och det är därför 

inte möjligt att ge dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

49 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2772-2015  

dom 2016-06-09 

Bygga bostadshus 

(fritidshus)  

tre st. 

Det finns inte skäl att ge dispens enligt 7 kap 18 c § MB. 

Kommunen har inte några utpekade LIS-områden i 

översiktsplanen, utan använder sig istället av en LIS-policy 

där ett antal byar är utpekade. Den aktuella byn finns inte 

utpekad i policyn. 7 kap 18 e § MB är inte uppfylld och det är 

därför inte möjligt att ge dispens med stöd av 7 kap 18 d § 

MB. Domstolen delar länsstyrelsens bedömning. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 
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50 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2820-2015  

dom 2015-12-11 

Bygga bostadshus 

(fritidshus)  

Området är inte utpekat som LIS-område. "Utöver vad som 

gäller för LIS-områden ger varken lag, förarbeten eller praxis 

utrymme för att göra någon särskillnad för bebyggelser i 

landsbygd i fråga om strandskydd. Inte heller har det någon 

betydelse att ett område sällan eller till och med aldrig har 

besök från allmänheten." Det saknas skäl att ge dispens med 

stöd av 7 kap 18 c-e §§ MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

utan att ange något särskilt 

skäl för dispens. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

51 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2849-2015  

dom 2015-12-08 

Bygga bostadshus LIS-reglerna är inte tillämpliga, eftersom platsen ligger 

utanför det närmaste LIS-området. Ingen av skälen i 7 kap 18 

c § MB är heller uppfyllda. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

52 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4149-2015  

beslut 2015-10-

30 

Bygga bostadshus 

(fritidshus)  

Domstolen prövar enbart klagorätt, och avvisar kommunens 

överklagande. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

53 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4154-2015  

dom 2016-02-10 

Bygga bostadshus Domstolen delar länsstyrelsens bedömning att underlaget till 

kommunens utpekande av LIS-områden är bristfälligt och 

saknar konsekvensanalyser. Det saknas skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

54 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4441-2015  

dom 2016-06-02 

Anlägga brygga 

för 10 båtplatser 

Platsen ligger inom ett utpekat LIS-område. Parterna har dock 

inte visat att åtgärden kommer att bidra långsiktigt till 

utvecklingen av landsbygden, och det är därför inte möjligt att 

ge dispens med stöd av 7 kap 18 d § 1 men. MB. Dispens kan 

inte heller ges med stöd av 7 kap 18 c § MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

55 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 42-2016  

dom 2016-02-23 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning: även om platsen 

ligger inom ett utpekat LIS-område så är 370 meter ett för 

långt avstånd för att det ska anses uppföras i anslutning till 

nära bebyggelse. Det saknas skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

56 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 217-2016  

dom 2016-09-14 

Bygga 

bastu/grillkåta 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning: platsen ligger 

inom ett utpekat LIS-område, men det går inte att ge dispens 

för en bastu/grillkåta med stöd av 7 kap 18 d § M. Det saknas 

skäl för dispens. 

Avslag Länsstyrelsen nekade dispens. 

57 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 383-2016  

dom 2016-05-02 

Bygga bostadshus Domstolen: Platsen ligger inte inom ett utpekat LIS-område, 

och det är inte möjligt att tillämpa 7 kap 18 d-e §§ MB. Ingen 

av skälen i 7 kap 18 c § är aktuella. Domstolen delar 

länsstyrelsens bedömning att det saknas skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

58 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 445-2016  

dom 2017-08-07 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Eftersom länsstyrelsen och kommunen inte är eniga om LIS-

områdets lämplighet ska bedömningen istället göras utifrån 

tyngden av de sakliga skäl som parterna anfört. Domstolen 

prövar sedan hur kommunen har genomfört utpekandet och 

kommer fram till att LIS-området uppfyller kraven i 7 kap 18 

e § MB. Den planerade bebyggelsen är förenlig med LIS-

planen. Dispens kan ges med stöd av 7 kap 18 d § 2 men. MB. 

Beviljad  Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

59 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 743-2016  

dom 2016-08-08 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning. Platsen ligger 

utanför det utpekade LIS-området, och det saknas skäl att 

bedöma att även den aktuella platsen skulle ligga inom LIS-

området. Det saknas skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

60 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2241-2016  

dom 2017-03-14 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Strandskyddsdispens ska ges restriktivt, och det är viktigt att 

LIS-områden pekas ut genom en demokratisk process. Ett 

utpekande i det enskilda fallet uppnår inte kraven, och därför 

kan inte 7 kap 18 d-e §§ MB tillämpas. Det föreligger inte 

heller skäl för dispens enligt 7 kap 18 c § MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 
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61 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2243-2016  

dom 2017-03-14 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Strandskyddsdispens ska ges restriktivt, och det är viktigt att 

LIS-områden pekas ut genom en demokratisk process. Ett 

utpekande i det enskilda fallet uppnår inte kraven, och därför 

kan inte 7 kap 18 d-e §§ MB tillämpas. Det föreligger inte 

heller skäl för dispens enligt 7 kap 18 c § MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

62 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2245-2016  

dom 2017-04-28 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Domstolen prövar områdets lämplighet som LIS-område och 

kommer fram till att utpekandet är giltigt. Dispens kan ges 

med stöd av 7 kap 18 d § 2 st. MB eftersom det finns 

bebyggelse i närheten. Men eftersom fastigheten består av 

jordbruksmark gör domstolen dessutom en prövning mot 3 

kap 4 § MB och kommer fram till att jordbruksmarken är mer 

skyddsvärd än fritidshuset. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

63 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2486-2016  

dom 2017-03-31 

Anlägga brygga 

för gemensamt 

bruk 

Dispens kan inte ges med stöd av 7 kap 18 c § MB. Domstolen 

bedömer att kommunens utpekande av LIS-område uppfyller 

kriterierna i 7 kap 18 d § MB. En gemensam brygga höjer 

värdet på de kringliggande bostadsfastigheterna, och kan 

därför bidra till landsbygdsutvecklingen, dispens kan ges med 

stöd av 7 kap 18 d § 1 men. MB. 

Beviljad  Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

64 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2715-2016  

dom 2017-02-13 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Domstolen: platsen ligger inte inom ett utpekat LIS-område, 

och klaganden har inte heller framfört något underlag som 

uppfyller kraven i 7 kap 18 e § MB. Det är därför inte möjligt 

att tillämpa 7 kap 18 d § MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

65 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4479-2016  

dom 2017-06-14 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 3 st. 

Då området inte är utpekat av kommunen gör domstolen 

istället bedömningen av 7 kap 18 e § MB utifrån de skäl som 

parterna framfört. Domstolen summerar omständigheterna 

som parterna tagit upp och kommer fram till att parterna har 

visat att området är ett LIS-område. Det är möjligt att bevilja 

dispens med stöd av 7 kap 18 d § MB. 

Beviljad  Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

66 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4688-2016  

dom 2017-02-13  

Bygga bostadshus Domstolen kommer fram till att området inte är ett LIS-

område och att det saknas skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

67 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4967-2016  

dom 2017-06-02 

Bygga bostadshus Domstolen avvisar först kommunen överklagande. Eftersom 

länsstyrelsen haft synpunkter på kommunens utpekande av 

LIS-område kan utpekandet inte läggas till grund för 

bedömningen. Istället gör domstolen sin bedömning baserad 

på de sakliga skäl som parterna anfört. Kommunens skäl 

uppfyller kraven i 7 kap 18 e § MB och att området är ett LIS-

område. Domstolen påpekar också att länsstyrelsens argument 

om skydd av kulturmiljön inte är relevant. Dispens kan ges 

enligt 7 kap 18 d § 2 men. MB eftersom det finns ett befintligt 

bostadshus inom 35 meter. 

Beviljad  Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

68 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 5031-2016  

dom 2017-01-20 

Bygga garage Domstolen avvisar först kommunen överklagande. Domstolen 

delar länsstyrelsens bedömning. Det är inte möjligt att ge 

dispens för ett garage med stöd av 7 kap 18 d § MB. Det finns 

inte heller något skäl i 7 kap 18 c § MB som är tillämpligt. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

69 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

P 101-2017  

dom 2017-06-02 

Bygga bostadshus Domstolen konstaterar först att LIS-området gäller. Domstolen 

delar länsstyrelsens bedömning att dispens inte kan ges med 

stöd av 7 kap 18 d § MB, eftersom det planerade huset inte 

hamnar i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Avslag Dispens nekad hos kommun 

och överklagad hos 

länsstyrelsen som avslog 

överklagandet 

70 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 115-2017  

dom 2017-05-15 

Anlägga 

vildmarks-camping 

Domstolen konstaterar först att dispens inte kan ges med stöd 

av 7 kap 18 c § MB. Det saknas tillräckligt underlag för att 

visa att området är ett LIS-område, och därför kan 7 kap 18 d-

e §§ MB inte tillämpas. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

71 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 296-2017  

dom 2017-02-22 

Bygga bostadshus  

(tre st) 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning. Det är inte visat 

att kriterierna i 7 kap 18 e § MB är uppfyllda, och därför är det 

inte möjligt att bevilja dispens med stöd av 7 kap 18 d § MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 
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72 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 440-2017  

dom 2017-02-09 

Anlägga brygga till 

verksamhet för 

turism 

Domstolen finner inga skäl att ändra på länsstyrelsens beslut. 

(det finns redan bryggor i närheten, dispens kan inte ges med 

stöd av 7 kap 18 c § MB. LIS-reglerna ger inga ytterligare 

möjligheter till dispens i det här fallet) 

Avslag Dispens nekades hos 

Länsstyrelsen. 

73 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1009-2017  

dom 2017-06-01 

Bygga carport Det är inte möjligt att ge dispens för en carport med stöd av 7 

kap 18 d § MB. Dispens kan inte heller ges med 7 kap 18 c § 

MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

74 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1134-2017  

dom 2017-10-26 

Bygga bastu Domstolen prövar om den planerade bastun ligger inom 

hemfridszonen, men konstaterar att placeringen är 100 meter 

ifrån bostadshuset, och att bostadshuset är på en annan 

fastighet. Dispens kan inte ges med 7 kap 18 c § MB. Platsen 

ligger inom ett LIS-område, men 7 kap 18 d § MB är inte 

möjlig att tillämpa för att ge dispens för en bastu. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

75 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1633-2017  

dom 2017-12-06 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Den aktuella platsen ligger inte inom ett LIS-område. 

Bedömningen enligt 7 kap 18 e § MB sker istället baserat på 

de sakliga skäl som parterna framfört. Av kommunens beslut 

framgår det att kommunen har gjort en bedömning baserat på 

naturvårdverkets riktlinjer och även egna kriterier för att 

avgöra områdets lämplighet som LIS-område. Kommunens 

bedömning är tillräcklig och uppfyller kraven i 7 kap 18 e § 

MB. Dispens kan ges med 7 kap 18 d § 2 st. MB eftersom 

huset ska byggas mellan två befintliga fritidshus. 

Beviljad  Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

76 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1844-2017  

dom 2017-11-09 

Bygga friggebod Domstolen delar länsstyrelsens bedömning, det går inte att 

använda 7 kap 18 d § MB för att bevilja dispens för en 

friggebod. Det saknas skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

77 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1883-2017  

dom 2018-03-23 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning. Det är inte visat 

att platsen är ett LIS-område. Det saknas skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

78 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1977-2017  

dom 2017-08-02 

Bygga bostadshus Det saknas skäl att ge dispens med stöd av 7 kap 18 c § MB. 

LIS-reglerna är inte tillämpliga eftersom kommunen inte pekat 

ut området som LIS-område i sin översiktsplan, och har heller 

inte tillämpat LIS-reglerna när dispensen gavs.  

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

79 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2059-2017  

dom 2017-12-08 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Området bedöms vara ett LIS-område. Domstolen delar 

länsstyrelsens bedömning att ett avstånd på 500 meter för 

långt bort till närmsta bebyggelse för att kunna ge dispens med 

stöd av 7 kap 18 d § 2 st. MB. Det saknas skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

80 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2067-2017  

dom 2017-10-13 

Anlägga brygga Ingen av skälen i 7 kap 18 c § MB är uppfyllda. Det är inget 

utpekat LIS-område, och dessutom är inte 7 kap 18 d § MB 

tillämplig för bryggor. 

Avslag Länsstyrelsen nekade dispens. 

81 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2972-2017  

dom 2017-08-16 

Bygga bostadshus Området är inte utpekat som LIS-område, och klaganden har 

inte visat på annat sätt att området ändå uppfyller kraven för 

att vara ett LIS-område. Det är inte heller möjligt att meddela 

dispens med stöd av 7 kap 18 c § MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

82 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 3003-2017  

dom 2018-06-29 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Det är inte tillräckligt visat att området uppfyller kraven för att 

vara ett LIS-område. Det saknas skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 
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83 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 3184-2017  

dom 2017-08-28 

Bygga bostadshus Domstolen delar länsstyrelsens bedömning. Det är inte visat 

att området uppfyller kriterierna i 7 kap 18 e § MB. Det är inte 

heller möjligt att ge dispens med 7 kap 18 c § MB. 

Avslag Dispens nekad hos kommun 

och överklagad hos 

länsstyrelsen som avslog 

överklagandet. 

84 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4328-2017  

dom 2018-02-23 

Anlägga brygga, 

trädäck m.m. 

Området är inte utpekat som LIS-område, och klaganden har 

inte heller framfört något som pekar på att område skulle 

kunna vara ett LIS-område. Ingen av skälen i 7 kap 18 c § MB 

är uppfyllda. 

Avslag Länsstyrelsen nekade dispens. 

85 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4783-2017  

dom 2018-06-20 

Anlägga 

naturcamping 

Dispens kan inte ges med stöd av 7 kap 18 c § MB. Platsen är 

inte utpekad som LIS-område, och klaganden har inte heller 

visat att området ändå ska bedömas vara ett LIS-område. 

Dispens kan därför inte heller ges med stöd av 7 kap 18 d § 

MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

86 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4840-2017  

dom 2018-03-12 

Anlägga brygga Platsen ligger inom ett utpekat LIS-område. Kommunen och 

sökanden har visat att åtgärden främjar landsbygden och 

friluftslivet, därför är det möjligt att ge dispens med stöd av 7 

kap 18 d § MB. 

Beviljad  Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

87 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 5282-2017  

dom 2018-04-23 

Bygga bostadshus Platsen ligger just utanför ett utpekat LIS-område. 

Länsstyrelsen har avstyrkt att just denna plats också är LIS-

område med hänsyn till att platsen ligger inom utpekade 

riksintressen. Platsen kan inte anses vara inom ett LIS-område. 

Det är inte möjligt att ge dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

88 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 6178-2017  

dom 2018-03-16 

Bygga bostadshus Platsen ligger inte inom något utpekat LIS-område. Klaganden 

har inte heller lagt fram några konkreta uppgifter som visar på 

att området ändå skulle vara ett LIS-område. 

Avslag Dispens nekad hos kommun 

och överklagad hos 

länsstyrelsen som avslog 

överklagandet. 

89 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 7353-2017  

dom 2018-02-28 

Bygga bostadshus Platsen ligger inom ett naturreservat där det rådet utökat 

strandskydd. Platsen är inte inom något utpekat LIS-område. 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning, det saknas skäl att 

bevilja dispens. 

Avslag Länsstyrelsen nekade dispens. 

90 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 36-2018  

dom 2018-04-05 

Bygga bostadshus Domstolen delar länsstyrelsens bedömning, det är inte möjligt 

att bevilja dispens med stöd av 7 kap 18 d § MB. Huset 

hamnar inte i anslutning till befintlig bebyggelse eftersom det 

avskiljs av en skogsdunge och en bäck. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

91 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 127-2018  

dom 2018-07-20 

Bygga 

utbildningslokal 

och renovera väg 

m.m. 

Platsen är inte inom ett utpekat LIS-område, och klaganden 

har inte framfört några konkreta exempel på hur anläggningen 

bidrar till landsbygdsutvecklingen. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

92 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 373-2018  

dom 2018-04-17 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning, platsen är inte 

utpekad som LIS-område i kommunens översiktsplan. Det 

saknas skäl för dispens. 

Avslag Dispens nekad hos kommun 

och överklagad hos 

länsstyrelsen som avslog 

överklagandet. 

93 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 403-2018  

dom 2018-04-20 

Bygga bostadshus Domstolen delar länsstyrelsens bedömning, platsen är inte 

utpekad som LIS-område i kommunens översiktsplan. Det 

saknas skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

94 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 694-2018  

dom 2018-11-29 

Bygga bostadshus Eftersom länsstyrelsen och kommunen inte är eniga om LIS-

områdets lämplighet ska bedömningen istället göras utifrån 

tyngden av de sakliga skäl som parterna anfört. Det är i det 

aktuella målet inte visat att platsen är lämplig som LIS-

område, och därför kan inte 7 kap 18 d § MB tillämpas. Inga 

skäl enligt 7 kap 18 c § MB är heller tillämpliga. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

95 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 943-2018  

dom 2018-08-31  

Anlägga pir m.m. Området ligger inom detaljplan och är utpekat som allmän 

plats-mark och öppet vattenområde. Därför krävs en ändring 

av detaljplanen. Att det ligger inom ett utpekat LIS-område 

förändrar inte detta. Domstolen delar länsstyrelsens 

bedömning att det saknas skäl för dispens. 

Avslag Länsstyrelsen nekade dispens. 
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96 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1035-2018  

dom 2018-04-20 

Bygga bostadshus Utpekandet av LIS-området är giltigt, eftersom kommunen på 

ett tillräckligt konkret sätt har pekat ut hur området uppfyller 

kraven i 7 kap 18 e § MB. Bostadshuset är planerat ca 50 

meter ifrån befintliga bostadshus, och dispens kan därför ges 

med stöd av 7 kap 18 d § MB.  

Beviljad  Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

97 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1164-2018  

dom 2018-05-18 

Uppförda 

fritidshus av glas 

för uthyrning 

Ingen av skälen i 7 kap 18 c § MB är uppfyllda. Det saknas 

skäl för dispens. (Det framgår inte av domskälen om 

domstolen bedömt förutsättningarna för att tillämpa LIS-

reglerna) 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

98 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1991-2018  

dom 2018-11-20 

Bygga bostadshus Ingen av skälen för dispens i 7 kap 18 c § MB är uppfyllda. 

(Det framgår inte av domskälen om domstolen bedömt 

förutsättningarna för att tillämpa LIS-reglerna) 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

99 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2031-2018  

dom 2018-06-14 

Bygga bostadshus Området ligger vid Mälaren - där det gäller extra restriktioner 

i form av utökat strandskydd och riksintressen. Länsstyrelsen 

har yttrat att det inte framgår hur exploatering i området skulle 

främja landsbygden. De skäl som parterna sedan framfört 

medför inte att domstolen gör någon annan bedömning än 

länsstyrelsen. Det saknas därför skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

100 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2034-2018  

dom 2018-06-14 

Bygga bostadshus Området ligger vid Mälaren där det gäller extra restriktioner i 

form av utökat strandskydd och riksintressen. Länsstyrelsen 

har yttrat att det inte framgår hur exploatering i området skulle 

främja landsbygden. De skäl som parterna sedan framfört 

medför inte att domstolen gör någon annan bedömning än 

länsstyrelsen. Det saknas därför skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

101 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2099-2018  

dom 2018-12-05 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Platsen för den sökta åtgärden ligger inom ett utpekat LIS-

område som uppfyller kraven i 7 kap 18 e § MB. Men 

eftersom det inte finns någon befintlig bebyggelse i närheten 

är det inte möjligt att ge dispens med stöd av 7 kap 18 d § MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

102 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2114-2018  

dom 2018-09-12 

Ändrad 

användning av 

byggnad 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning, det saknas skäl för 

dispens. Dispens kan inte ges med stöd av 7 kap 18 c § MB. 

Det ligger inom ett LIS-område, men det är inte aktuellt att 

bevilja dispens med stöd av 7 kap 18 d § MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

103 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2241-2018  

dom 2018-07-24 

Bygga bostadshus Domstolen delar länsstyrelsens bedömning. Platsen ligger inte 

inom ett LIS-område. Det saknas skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

104 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2391-2018  

dom 2018-10-30 

Anlägga brygga Att platsen ligger inom ett LIS-område gör ingen skillnad, det 

är inte möjligt att bevilja dispens för en brygga med stöd av 7 

kap 18 d § MB. Även om bryggan är en sådan anläggning som 

för sin funktion måste ligga vid vattnet så är det inte 

nödvändigt för fastigheten att det finns en brygga - de kan ta 

sig till fastigheten via fastlandet. Dispens kan inte ges med 7 

kap 18 c § MB.  

Avslag Länsstyrelsen nekade dispens. 

105 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2580-2018  

dom 2018-11-01 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 3 st. till 

försäljning 

Det saknas skäl att bevilja dispens med stöd av 7 kap 18 c § 

MB. Området ligger inom ett utpekat LIS-område. 

Strandskyddsdispens kan inte beviljas med stöd av 7 kap 18 d 

§ 2 st. MB, eftersom husen inte uppförs i anslutning till ett 

befintligt bostadshus. Det är mellan 85-160 meter från de 

avsedda tomtplatserna till närmaste befintliga bostadshus och 

det är inte fråga om en glest bebyggd del av Sverige. 

Exploateringen kan inte heller anses bidra till 

landsbygdsutvecklingen enligt 7 kap 18 d § 1 st. MB.  

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 
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106 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2681-2018  

dom 2018-11-01 

Dispens i efterhand 

för brygga 

Även om det funnits en brygga på platsen tidigare så är den 

uppförda bryggan inte tillåten, eftersom den tar upp större 

utrymme än den ursprungliga bryggan. Domstolen delar 

länsstyrelsens bedömning att det saknas skäl för dispens. 

Avslag Dispens nekad hos kommun 

och överklagad hos 

länsstyrelsen som avslog 

överklagandet. 

107 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 3087-2018  

dom 2019-09-02 

Bygga fiskestuga 

och förråd för 

fisketurism 

Området kan inte anses vara ianspråktaget, då det är 

jordbruksmark. Det saknas skäl att bevilja dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

108 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 3153-2018  

dom 2018-06-21 

Bygga bostadshus, 

2 st. 

Dispens kan inte ges med 7 kap 18 c § MB. LIS-reglerna är 

inte tillämpliga eftersom platsen inte ligger inom något LIS-

område, och det har inte heller gjorts någon utredning i det 

enskilda fallet om områdets lämplighet som LIS-område. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

109 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 3763-2018  

dom 2019-01-24 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) och 

brygga 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning. Platsen ligger inte 

inom ett utpekat LIS-område, LIS-reglerna är inte tillämpliga. 

Det saknas skäl att bevilja dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c § MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

110 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4044-2018  

dom 2019-06-19 

Bygga ut 

fritidshus, bygga 

carport m.m. 

Området är inte utpekat som LIS-område, och företaget har 

inte anfört tillräckliga skäl för att visa att området uppfyller 

kraven i 7 kap 18 e § MB. Dispens kan enbart ges för att 

bygga ut fritidshuset med stöd av 7 kap 18 c § MB. För övriga 

åtgärder beviljas inte dispens. 

Delvis 

beviljad 

EJ pga. 

LIS 

Dispens nekad hos kommun 

och överklagad hos 

länsstyrelsen som avslog 

överklagandet. 

111 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4089-2018  

dom 2018-11-14 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Kommunen har pekat ut ett LIS-område vid den aktuella sjön 

men utpekandet har brister, vilket länsstyrelsen påpekat. Det 

uppfyller inte kraven i 7 kap 18 e § MB. Företaget har inte 

heller lagt fram något ytterligare underlag som visar på att 

området är lämpligt som LIS-område.  

Avslag Dispens nekad hos kommun 

och överklagad hos 

länsstyrelsen som avslog 

överklagandet. 

112 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4937-2018  

dom 2019-03-28 

Bygga bostadshus Platsen ligger inom ett utpekat LIS-område, och det är möjligt 

att bevilja dispens eftersom det finns befintlig bebyggelse 

inom 50-60 meter, det saknar betydelse att det är en viss 

höjdskillnad emellan. 

Beviljad  Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

113 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 7358-2018  

dom 2018-12-06 

Bygga ut fritidshus Domstolen delar länsstyrelsens bedömning. Området är inte 

utpekat som LIS-område, och det är inte möjligt att tillämpa 

LIS-reglerna. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

114 Umeå tingsrätt 

MMD mål nr  

M 723-2019 

dom 2019-08-26 

Bygga stuga för 

kajak/fiske-turism 

Även om platsen inte ligger inom ett utpekat LIS-område går 

det ändå att göra en bedömning. Kommunen har bedömt att 

lokaliseringen är väl vald för ändamålet med långt avstånd till 

störande bebyggelse, samt att närheten till vatten är en 

förutsättning då fiske och uthyrning av kajaker ska erbjudas. 

Utvecklingen av turistnäringen bidrar även till att behålla en 

levande landsbygd. Förutsatt att hänsyn tas till naturen kan det 

också främja friluftslivet. Arbetstillfällen kan skapas och 

bidrar till en levande landsbygd och stärker den lokala 

servicen. Kommunens bedömning uppfyller kriterierna i 7 kap 

18 e § MB. Dispens kan ges enligt 7 kap 18 d § 1 st. MB. 

Beviljad  Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

115 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 775-2019  

dom 2019-09-10 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 3 st. 

Det är inte tillräckligt att ett område angränsar till ett utpekat 

LIS-område. Kommunen har inte framfört tillräckliga skäl för 

att visa att den aktuella platsen uppfyller kraven enligt 7 kap 

18 e § MB. Det måste antas att kommunen vid utformandet av 

planbestämmelserna dragit gränserna för LIS-området utifrån 

avvägningar mellan strandskyddets intressen och intresset av 

att utveckla landsbygden. Översiktsplanens beskrivning av det 

befintliga LIS-områdets tänkta utveckling kan därmed inte per 

automatik antas gälla den aktuella fastigheten. 

Avslag Kommunen beviljade dispens. 

Länsstyrelsen beslutade att 

inte överpröva 

dispensbeslutet. 

Privatpersoner och en 

förening överklagade 

länsstyrelsens beslut. 
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116 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 962-2019  

dom 2019-10-15 

Bygga bostadshus Området är inte utpekat som LIS-område, och det finns inte 

heller något annat underlag som visar på att området är 

lämpligt för landsbygdsutveckling. 

Avslag Kommunen beviljade dispens. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde beslutet. 

117 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1148-2019  

dom 2019-04-05 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning, platsen är inte 

utpekad som LIS-område i kommunens översiktsplan, och är 

olämplig som LIS-område eftersom det är nära ett område som 

är av riksintresse för totalförsvaret. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

118 Umeå tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1277-2019  

dom 2019-09-19 

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Delar av ön är utpekad som LIS-område, men inte den del som 

klaganden avser att bygga på. Det har inte framkommit något 

annat som visar på att även det området är ett LIS-område. Det 

saknas skäl för dispens. 

Avslag Dispens nekad hos kommun 

och överklagad hos 

länsstyrelsen som avslog 

överklagandet. 

119 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

M 1786-2019  

dom 2019-08-30 

Bygga bostadshus Området ligger inte inom ett utpekat LIS-område, därför är 7 

kap 18 d § MB inte tillämplig. Det saknas andra skäl för 

dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde beslutet. 

120 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 2154-2019  

dom 2019-09-12  

Bygga bostadshus 

(fritidshus) 

Kommunen har inga utpekade LIS-områden, utan har istället 

en sorts LIS-policy, som innebär att områden aktuella för 

exploatering kan vara LIS-områden om de uppfyller ett antal 

kriterier som kommunen pekat ut. I det här fallet är ingen av 

de skäl som klaganden framfört sådana omständigheter som 

kan visa på att den aktuella platsen är ett LIS-område. 7 kap 

18 d-e §§ MB är därför inte tillämpliga. Det saknas också skäl 

att bevilja dispens enligt 7 kap 18 c § MB. 

Avslag  Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

121 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

F 2535-2019  

dom 2019-11-01 

Stycka av mark för 

bostads-ändamål 

Platsen ligger inom ett LIS-område, där ska reglerna tillämpas 

mer generöst. Även om styckningslotten skulle bli en lämplig 

större bostadsfastighet med skog för vedbehov så innebär det 

inte automatiskt att avstyckningen är tillåten. En avvägning 

måste göras mellan strandskyddets intressen och intresset att 

utveckla landsbygden. I det aktuella fallet är det uppenbart att 

det finns alternativa sätt att genomföra avstyckningen som inte 

påverkar strandskyddets syften lika negativt. Avstyckningen 

kan inte tillåtas pga. 3 kap 2 § FBL. 

Avslag Kommunen beviljade 

strandskyddsdispens för 

åtgärden, men Lantmäteriet 

bedömde att det inte var 

lämpligt och ställde in 

förrättningen. 

122 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

P 3310-2019  

dom 2019-08-26 

Bygga bostadshus  

3 st. 

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning, även om platsen 

är utpekad som LIS-område så är lokaliseringen inte lämplig, 

eftersom jordbruksmark bara får tas i anspråk för annat om det 

finns ett väsentligt samhällsintresse. Det saknas skäl för 

dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

mht 7 kap 18 d-e §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

123 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 3917-2019  

dom 2019-06-27 

Bygga bostadshus Kommunen har pekat ut LIS-områden, och vissa områden 

ligger vid samma samhälle som den aktuella platsen. Den 

aktuella platsen är dock inte inom ett område som kommunen 

pekat ut som LIS-område. Eftersom kommunen inte tagit med 

den aktuella platsen tolkar domstolen det som att kommunen 

bedömt att det inte är lämpligt som LIS-område. Det saknas 

andra skäl för dispens. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

mht 7 kap 18 c §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 

124 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

M 4178-2019  

dom 2019-10-18 

Badtunna Domstolen delar länsstyrelsens bedömning, att bedömningen 

av om bastutunnan bidrar till utvecklingen av landsbygden 

inte ska utgå från det strandnära lägets fördel för en enskild 

persons ekonomiska förhållanden. Åtgärden måste bidra till en 

mer långsiktig ekonomisk påverkan i ett lokalt eller regionalt 

perspektiv, vilket bolaget inte har visat. Det saknas skäl för 

dispens. 

Avslag Dispens nekad hos kommun 

och överklagad hos 

länsstyrelsen som avslog 

överklagandet. 

125 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

M 7493-2019  

dom 2019-11-15 

Båthus och brygga Domstolen: LIS-reglerna är inte tillämpliga vid dispens för 

båthus och brygga, då gäller de vanliga dispensreglerna i 7 kap 

18 c § MB. 

Avslag Kommunen beviljade dispens 

med 7 kap 18 c §§ MB. 

Länsstyrelsen överprövade 

och upphävde dispensen. 
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Mål rörande detaljplaner där strandskyddet upphävts 

  

  Mål Syfte Domstolens bedömning Utfall Bakgrund till 
överklagandet 

1 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

P 457-2015  

dom 2015-08-19 

Tomter för 

bostadshus 

Platsen för detaljplanen ligger inom ett utpekat LIS-område. 

Länsstyrelsen hade inga synpunkter på LIS-området när det 

pekades ut. Normalt ska kommunens bedömning av områdets 

lämplighet som LIS-område inte ifrågasättas. Kommunen har 

utförligt argumenterat för varför området ska betecknas som 

landsbygd och varför ny bebyggelse på platsen skulle bidra till 

utveckling av området. Vad kommunen därför anfört kan – 

även med beaktande av vad klagande anfört - godtas. Dock så 

strider detaljplanen mot andra krav i PBL och upphävs pga. 

översvämningsrisken. 

Upphävd 

detaljplan 

- Men inte 

pga. LIS 

Detaljplan överklagades av 

privatpersoner, länsstyrelsen 

fastställde detaljplanen. 

2 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

P 3133-2015  

dom 2016-02-24 

Tomter för fritids-

bebyggelse och 

skydda värdefull 

natur 

Platsen för detajplanen ligger inom ett utpekat LIS-område. 

Länsstyrelsen hade inga synpunkter på LIS-området när det 

pekades ut. Normalt ska kommunens bedömning om områdets 

lämplighet som LIS-område inte ifrågasättas. Kommunen har 

på ett godtagbart sätt redogjort för hur detaljplanen kan bidra 

till utvecklingen av landsbygden. Länsstyrelsen har också 

pekat på att strandskyddet inte upphävts inom hela 

detaljplanen, utan bara i vissa delar. 

Detaljplan 

fastställd 

Detaljplan överklagades av 

privatpersoner, länsstyrelsen 

avslog överklagandena. 

3 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

P 2451-2016  

dom 2016-10-17 

Villaområde och 

båthamn 

Domstolen: Platsen ligger inom ett utpekat LIS-område. 

Närmaste serviceort ligger ca 15 km bort, och det är också där 

som närmaste kollektivtrafikförbindelse finns. Kommunen har 

uppgett att området ska bidra till att upprätthålla 

serviceunderlaget i orten som ligger 15 km från platsen. MÖD 

har i MÖD 2015:32 bedömt att att bostadsbebyggelse bör 

lokaliseras nära den service som bebyggelsen avser att stärka. 

Länsstyrelsen var tveksam till avståndet från service när LIS-

området pekades ut, och den uppfattningen delar domstolen. 

Kommunen har inte visat hur bebyggelsen bidrar till 

landsbygdsutveckling. 

Upphävd 

detaljplan 

Detaljplan överklagades av 

privatpersoner, länsstyrelsen 

avslog överklagandena. 

4 Växjö tingsrätt 

MMD mål nr P 

4914-2016 dom 

2016-10-17 

Samma som ovan Samma som ovan Upphävd 

detaljplan 

Se ovan 

5 Växjö tingsrätt 

MMD mål nr P 

4017-2016 dom 

2017-03-16 

Tomter för 

bostadshus  

9 st. 

Det utpekade LIS-området uppfyller kraven i 7 kap 18 e § 

MB, eftersom länsstyrelsen inte haft synpunkter på det. 

Kommunen har visat hur detaljplanen ska bidra till 

landsbygdsutveckling enligt 7 kap 18 d § MB. 

Detaljplan 

fastställd 

Detaljplan beslutad av 

kommunen och överklagad 

till domstolen 

6 Nacka tingsrätt 

MMD mål nr P 

2541-2017 dom 

2018-04-27 

Tomter för 

bostadshus, över 

60 st. 

Det saknas en närmare utredning av landsbygdsutvecklingen i 

området. Det saknas också uppgifter om på vilket sätt det 

strandnära läget innebär en sådan fördel att det främjar 

utvecklingen av landsbygden. Med beaktande av planområdets 

storlek framgår det exempelvis inte varför man inte kunnat 

planera för en något tätare bebyggelse utanför det 

strandskyddade området och på så vis ändå kunna tillgodose 

behovet av bostäder. Kommunen har inte heller redogjort för 

hur anläggningarna i vattnet, såsom exempelvis det större 

bryggområdet i den norra delen av planområdet, skulle bidra 

till utvecklingen av landsbygden. Även om det inte ska ställas 

alltför höga krav på utredning som visar att området är ett LIS-

område så bedömer mark- och miljödomstolen att det inte kan 

anses utrett i målet att området kan anses utgöra ett LIS-

område. 

Upphävd 

detaljplan 

Detaljplan beslutad av 

kommunen, överprövad av 

länsstyrelsen som fastställde 

detaljplanen, och sedan 

överklagad till domstolen 
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7 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

P 2775-2017  

dom 2018-01-16 

Tomter för 

bostadshus, främst 

fritidshus 

De skäl som kommunen har lyft fram avseende hur 

landsbygdsutvecklingen ska främjas kan godtas. Därför är 

LIS-området giltigt. Detaljplanen strider inte heller mot några 

andra bestämmelser. 

Detaljplan 

fastställd 

Detaljplan beslutad av 

kommunen, och överklagad 

till domstolen 

8 Vänersborgs 

tingsrätt  

MMD mål nr  

P 4131  

dom 2018-10-18 

Tomter för 

fritidshus 

Kommunens utpekande av LIS-området uppfyller kraven i 7 

kap 18 e §. Däremot har kommunen inte tillräckligt beaktat de 

arter som finns inom området som skyddas av 

artskyddsförordningen, och på grund av detta ska detaljplanen 

upphävas. 

Upphävd 

detaljplan 

- Men inte 

pga. LIS. 

Detaljplan beslutad av 

kommunen, och överklagad 

till domstolen 

9 Växjö tingsrätt  

MMD mål nr  

P 5499-2017  

dom 2018-03-12 

Tomter för 

bostadshus 

Kommunen har pekat ut LIS-området i syfte att locka fler 

boende till orten genom det attraktiva läget vid sjön. 

Avståndet till serviceorten som ska stärkas är tillräckligt nära. 

Åtgärdens påverkan på strandskyddet minskas genom att 

bebyggelsen koncentreras och området närmast strandlinjen 

inte får bebyggas. Detaljplanen strider inte heller mot några 

andra bestämmelser. 

Detaljplan 

fastställd 

Detaljplan beslutad av 

kommunen, och överklagad 

till domstolen 

10 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

P 780-2018  

dom 2019-02-11 

Tomt för bostads-

bebyggelse 

Domstolen bedömer att de skäl som kommunen har angett för 

att upphäva strandskyddet inte kan godtas och att beslutet att 

anta planen därför ska upphävas. 

Upphävd 

detaljplan 

Detaljplan beslutad av 

kommunen, och överklagad 

till domstolen 

11 Nacka tingsrätt  

MMD mål nr  

P 1075-2018  

dom 2018-07-04 

Tomter för 

bostadshus 

Ingenstans i detaljplanen har kommunen omnämt någon 

specifik serviceort eller annan verksamhet som skulle gynnas 

av bebyggelsen. Det är ca 7 km till närmsta tätort, och 

liknande avstånd till andra mindre orter. Kommunen har inte 

redovisat något underlag för de positiva effekter för 

landsbygdsutvecklingen som anges av kommunen i 

planbeskrivningen förutom att kommunen uttalat att fler hus 

kan motivera en gemensam vatten- och avloppslösning och ge 

större underlag för kollektivtrafiken, men även där saknas det 

underlag som styrker det. Kommunen har inte uppfyllt 

kriterierna i 7 kap 18 e § MB. 

Upphävd 

detaljplan 

Detaljplan beslutad av 

kommunen, och överklagad 

till domstolen 

12 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

P 2852-2018  

dom 2019-04-15 

Tomter för 

bostadshus 

Kommunen har visat tillräckliga skäl till varför 7 kap 18 e § 

MB är uppfyllt. Strandskyddet kan upphävas i detaljplanen 

med 7 kap 18 d § 1 st MB eftersom befolkningstillskottet 

skapar underlag för den lokala service som idag finns och 

även för ökad service. 

Detaljplan 

fastställd 

Detaljplan beslutad av 

kommunen, och överklagad 

till domstolen 

13 Östersunds 

tingsrätt  

MMD mål nr  

P 3108-2018  

dom 2019-04-04 

Turist-anläggning Kommunen har upphävt strandskyddet med hänvisning till en 

LIS-policy. Den gäller inte längre, utan har ersatts av en 

översiktsplan. Platsen ingår inte i de LIS-områden som är 

utpekade i översiktsplanen. I detta fall ska därför 

bedömningen göras baserad på de skäl som kommunen 

framfört, vilket är att möjliggöra en turistanläggning m.m. 

Länsstyrelsen har inte haft synpunkter på detaljplanen. 

Domstolen finner ingen anledning att ifrågasätta kommunens 

bedömning. 

Detaljplan 

fastställd 

Detaljplan beslutad av 

kommunen, och överklagad 

till domstolen 

 


