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1 Abstract 
In this paper I have done a study on the Swedish shore protection act, its 

history, the changes done in 2009 and see if there has been any 

difference in the number of dispensations after these changes.  

The study is of a quantitative nature and based upon data about the 

dispensation from 2003-2012 approved by all of the municipalities in 

Sweden. It will also be based upon surveys done by the Naturvårdsverket 

(Swedish Environmental Protection Agency) surveying the reactions 

from Länsstyrelserna (County Administrative Boards of Sweden) to the 

changes and their effect on dispensationprocess. 

The result showed that, while the reactions to the law were negative, the 

results were mostly positive with fewer approved dispensations and more 

refusals. More negative was that some municipalities have approved 

several substandard or invalid dispensations and have shown no interest 

in learning how to improve them. Also there has been an increase in the 

number of holiday cottages and holiday cottage areas which, in the future, 

might endanger the public’s access to the shores. 

Keywords: Shore protection, Dispensationprocess, Every mans right, 

Swedish Enviromental Code, Rural Development 
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2 Referat 
 

I detta arbete har jag gjort en studie på den svenska strandskyddslagen, 

dess historia, förändringarna gjorda under 2009 och om det har blivit 

förändringar i antalet dispenser gjorda efter det. Studien är av 

kvantitative art och baseras på data rörande alla dispenser som blev 

godkända av alla svenska kommuner mellan 2003-2012. Den kommer 

även att baseras på undersökningar gjorda av Naturvårdsverket 

undersökandes Länsstyrelsernas reaktioner på förändringarna och dess 

effekter på dispensprocessen. 

Mina resultat visade att, medan reaktionerna till lagen var negativa, var 

resultaten positiva med färre godkända dispenser och fler avslag. 

Däremot har vissa kommuner godkänt undermåliga eller felaktiga 

dispenser och inte visat något intresse av att förbättra dem. Utöver det 

har det även vart en ökning i antalet fritidshus och fritidshusområden 

vilket kan, i framtiden hota, allmänhetens tillgång till stränderna. 

Nyckelord: Strandskydd, Dispensprocess, Allemansrätten, Miljöbalken, 

Landsbygdsutveckling 
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3 Inledning 
Allemansrätten har sedan många år varit en stor del av Sverige och kan 

anses vara en av våra största nationalsymboler (Naturvårdsverket, 2013). 

Det finns ingen stadgad lag och ytterst få bestämmelser, utan till en stor 

del är det endast en oskriven överrenskommelse som säger att alla ska ha 

rätt till naturen så länge som de inte stör eller förstör. 

En viktig del av detta är tillgång till strandområden och andra våtmarker 

och dessa är skyddade via strandskyddet, en svensk lag som tillkom 

under 1940-talet för att bevara allmänhetens friluftsliv. Detta har senare 

även utökats till att även bevara biologiskt värdefulla land- och 

vattenområden. Storleken på detta skydd har varierat under åren men 

har alltid stått som en stor del av den konflikt som finns mellan 

allmänhetens rätt till naturen, naturturism och privata intressen 

(“Strandskydd - Naturvårdsverket, 2008). 

Strandskyddslagen har genom åren genomgått ett antal förändringar och 

år 2009 började den senaste att gälla, hädanefter namngivet Nya 

Strandskyddet. Förändringar i denna består främst av att kommunerna 

har fått ett allt större ansvar gällande strandskyddet och ansvar kring 

dispenser och upphävande av detta. En del av detta är det så kallade 

Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen, förkortat LIS. 

 

Förslaget mottogs av mycket kritik och många föreningar, politiker och 

miljöintresserade uttryckte oro för vilken påverkan detta skulle få på 

både allemansrätten och strandmiljön. (Persson & Karlsson, 2013). De 

var rädda att kommunerna och länsstyrelserna inte skulle kunna hantera 

sina nya roller vilket skulle leda till en ökning i antalet dispenser och 

därmed leda till fler strandtomter. Detta skulle då kunna leda till en 

försämring av både allmänhetens tillgång till stranden och därmed hota 

allemansrätten(Uusikartano, 2009, p. 24). 

3.1 Bakgrund 

Strandskyddet har sedan länge varit ett omdiskuterat ämne. Det är en 

väldigt viktig del av allemansrätten då det förhindrar en fullständig 
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exploatering av stränder och kustremsor. Det ger allmänheten 

möjligheten att tillbringa tid vid vattenområden samt djur och växter 

plats att leva och växa vid stränder. Samtidigt är det även en ekonomisk 

fråga där kommuner och turistföretag vill exploatera strandområden för 

turiständamål och privatpersoner vill anlägga bostäder, fritidshus eller 

privata bryggor i eller i närheten av sjöar och havsområden. 

Jämfört med andra länder har vi i Sverige ett väldigt öppet och tillåtande 

strandskydd, där allmänheten och naturen alltid ska gå först och den 

privata äganderätten kommer i efterhand. Jämför exempelvis det 

svenska strandskyddet med det norska där privatägda bostäder har en 

större frihet att läggas vid havskusten och sätta upp stängel ned till 

strandkanten. Detta är olagligt i Sverige där det ska finnas en gångremsa 

(ofta minst 10 m men kan variera mellan platser och lägen) där 

allmänheten kan passera och djuren kan gå ned till vattenlinjen utan 

störningar. Detta har dock börjat förändras då Norge under de senaste 

åren har skärpt strandskyddslagarna för att säkra befolkningens tillgång 

till stränderna. De kritiserade även Sveriges försvagande av 

strandskyddslagen då de har sett Sverige som en inspiration(DN.se, 

2008). 

4 Syfte 
Syftet med undersökningen är att studera strandskyddets förändringar 

och om det finns tecken på en ökad privatisering av Sveriges stränder och 

därmed en ökad privatisering. 

För att göra detta kommer jag att studera strandskyddets historia och 

dess roll i det svenska samhället. Detta inkluderar dess roll inom 

allemansrätten från strandskyddets introduktion i lagboken fram till Nya 

Strandskyddet år 2009. Där ska jag undersöka vilka förväntningar som 

fanns innan och vilka effekter som kan ses nu 4 år efter. 

4.1 Frågeställningar 

Mina frågeställningar baserat på teorin kommer att vara följande: 

 Vad låg bakom lagförändringen? 

 Vad har lagförändringen lett fram till och varför? 
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5 Metod 
Den forskningsmetod som bäst fungerade för att uppfylla syftet för denna 

uppsats var en kvantitativ studie för att kunna jämföra sifferdata mellan 

olika årtal och platser. Uppsatsen baseras på data insamlat av 

naturvårdsverket men även rapporter, tidigare akademiska skrifter och 

undersökningar har använts för referenser, bakgrundsinformation och 

för en förståelse av de slutgiltiga data jag finner. För att kunna arbeta 

med de inkomna data sammanställdes och sorterades det i ett 

kalkylprogram mellan kommun och årtal. Detta kunde sedan beräknas 

och bearbetas med andra metoder. Nedan följer en genomgång och 

motivering utav valet av metod, insamling och bearbetning.  

5.1 Val av metod 

Valet av metod låg i att det finns en stor tillgång till kvantitativa data som 

kunde samlas in och sammanställas. Denscombe (Denscombe, 2010, p. 

327) beskriver att Kvantitativa data tillåter forskaren att organisera data, 

sammanfatta fynden, visa belägg, beskriva fynden och hur de är 

fördelade samt utforska kopplingar mellan olika delar av data. Han säger 

även att kvantitativa data har formen av siffror och att de primärt 

används i svar på fasta frågor (frågeformulär), innehållsanalys av 

utskrifter (intervjuer), Mätningar från experiment (observation) och 

officiell statisk (dokument). Den sistnämnda är den som är intressant i 

detta fall. Utöver detta finns det olika typer av kvantitativa data; Nominal, 

ordinal, intervall och kvot, som forskaren bör vara medvetna om och vara 

införstådd med vad dennes data är för någonting. (Denscombe, 2010, pp. 

328–330) 

Utöver detta finns det flera olika metoder för att undersöka forskarens 

sammanställda data.  För denna uppsats är det mest intressanta att 

utforska efter samband och därför är en statistisk hypotesprövning 

intressant. En statistisk hypotesprövning (Denscombe, 2010, p. 342) är 

en viktig metod vid prövningar om en upptäckt kan vara av en ren slump, 

hur starkt ett samband mellan två variabler kan vara och om en variabel 

påverkar en annan eller om de påverkar varandra. 

Detta görs genom att skapa en nollhypotes där forskaren tar ställningen 

att det inte finns ett samband mellan två variabler. Finner de ett 

samband som inte kan vara utav en slump, kan nollhypotesen skrotas 

och sambandet accepteras. (Denscombe, 2010, pp. 342–343) 
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5.2 Insamling av datamaterial 

Datamaterialet kommer från ett flertal källor. Mina primära data 

gällande antalet dispenser kommer ifrån Naturvårdsverket och 

sammanställdes sedan i ett kalkylprogram enligt nedanstående klasser. 

Övrigt material kommer från andra statistiska källor, för det mesta SCB 

från vilka material hämtades allt efter undersökningens behov. 

5.2.1 Materialsammanställning och analys 

De data som är använda i denna uppsats är av klasserna nominal och 

intervall. Nominal är den lägsta formen för kvantitativa data och gäller 

data som endast kan användas i specifika klasser så som kvinna eller 

man. I fallet av denna uppsats data gäller detta frågan om dispenserna 

blev godkända eller ej av länsstyrelsen. Intervall är data som kan 

rangordnas i en skala, exempelvis kalendertider. I detta fall är det datum 

som uppsatsens data kan delas in i och jämföra mellan olika tidpunkter. 

Dessa sammanställdes sedan i bivariata (linjära) regressionsanalyser i 

SPSS för att finna eventuella relationer mellan olika variabler och det 

data jag vill undersöka. Valet av en linjär regressionsanalys var då 

regressionsanalysen visar möjliga korrelationer mellan två variabler, en 

beroende och en oberoende. Detta kan även visa hur mycket den 

oberoende variabeln kan påverka den oberoende (Sundell, 2009). 

Analysen av dispensansökningarna utfördes via en sammanställning av 

data. Jag använde mig av inkommen data mellan 2003 och 2012 och 

delade in mina data i 10 grupper, en för varje år (Naturvårdsverket, 

2013). Ett undantag var 2009, vilken jag delade upp i tre delar, januari-

juni, juli-december och det fullständiga året, för att få möjlighet att se 

eventuella effekter på lagförändringen som började gälla den 1 juli. Ett 

annat undantag var år 2010 där jag saknar data över kommuner då 

fullständig data saknades för dessa hos naturvårdsverket och därför har 

jag endast direkta data från länsstyrelserna under detta år. 

Sammanställningen av mina data för fritidshusen gjordes via en 

bakåträkning på värdet för procent av totala fritidshus i SCB:s data för 

fritidshusområden(Scb.se, 2012a).1 Nackdelen med detta är att denna 

metod inte fungerar på kommuner som inte har fritidshusområden då 

                                            
1 X=Y*100/Z 
X= Totala antalet fritidshus. Y= Antalet fritidshus inom fritidshusområden, Z= Procent fritidshus 
inom fritidshusområden av totala antalet fritidshus. 
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resultatet blir lika med noll. Orsaken till att jag fortfarande använde 

dessa data tas med senare. 

5.3 Figurer och tabeller 

Utifrån min ihopsamlade data gjordes även olika modeller och figurer. 

Stapel- och linjemodellerna gjordes inom Excel för att visa förändringar 

inom vissa data mellan olika tidpunkter. En punktmodell gjordes via 

SPSS för att på ett simplistiskt och tydligt vis uppvisa andelen godkända 

dispenser hos Sveriges kommuner utan att göra det för övermäktigt. 

I de fall där det har vart möjligt har jag gjort linjeanalyser mellan 2003-

2012. Men i de fall där det inte har vart praktiskt möjligt, exempelvis 

figurer med flera kommuner eller län, har jag använt mig av 

stapeltabeller för att undvika för krångliga figurer. 

5.4 Val av kommuner 

Valet av kommunerna jag valde att undersöka närmare gjordes genom att 

se vilka kommuner som har flest godkända dispenser. Detta gjordes då 

en djupare undersökning kan visa indikationer på vilka variabler som 

kan ha ett samband med antalet godkända dispenser. 

5.5 Avgränsningar 

På grund utav undersökningens natur hade data gällande alla dispenser 

inkomna till kommunerna varit användbara. Detta ansåg jag däremot var 

opraktiskt i term av tid och resurser på grund då ytterst få av de 

kontaktade kommunerna responderade med användbara data. 

5.6 Metoddiskussion 

Observera att kontakt med kommuner visar att samarbete mellan 

kommuner och områden är relativt vanligt och i dessa fall kommer jag att 

använda den kommun som jag ansåg var mest relevant eller den som står 

utskriven. Valet av den mest relevanta baserades på kommunens storlek 

då detta kan innebära en större andel dispenser. Ett stort antal dispenser 

påverkas inte så mycket vid en extra dispens medan ett fåtal dispenser 

påverkas mer vilket skapar risk för fel.  

Felaktigheter kan även ha kommit in, antingen vid registreringen av data 

eller vid min sortering och analys. Det finns även punkter där en del av 

en dispensansökan har beviljats medan andra delar inte har det, i sådana 

fall har jag räknat det som en beviljad dispens (då det är svårt att veta 

vad som har som blivit godkänt och inte). Andra punkter är registrerade 
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att vara på prövning men utan uppföljning, dessa räknas även som 

beviljade. 

De data jag har använt gäller endast ansökningar som har blivit 

godkända av kommuner. Detta då det har varit svårt att få kontakt med 

kommuner och få tillräcklig och lättöverskådlig data från dem. Å ena 

sidan begränsar detta mitt arbete men resulterar å andra sidan i ett mer 

överskådligt och brett resultat. 

Vissa delar av SPSS-analyserna gäller data där ena variabeln gäller för ett 

specifikt år medan den andra variabeln gäller för flera år. Detta valde jag 

att göra då det i dessa fall endast fanns för det specifika året och för att 

även om jag använde data från det specifika året för bägge variabler var 

resultatet närastående lika. I de fall där det gick att få data över flera år 

användes det. 

Notera även att det från naturvårdsverkets sida saknas data för Gotlands 

län mellan år 2011 och 2012. 

Av min ursprungliga plan har jag fått gå tillbaka och förändra vissa delar. 

Den ursprungliga planen var att undersöka LIS och hur det har använts. 

Dock fick detta göras om p.g.a. avsaknad av data. Sedan saknade jag mer 

data kring specifika fall att undersöka. Detta hade kunnat ge en bättre 

regressionsanalys då fler variabler hade kunnat hittas 

5.6.1 Reliabilitet och svagheter 

Svagheter med denna typ av arbete är att allt härstammar från sekundära 

data. Därför måste jag alltid tänka på var ifrån mina data kommer ifrån 

och utifall den kan anses vara säker. Kvantitativa data som sifferdata 

över antalet dispenser kan anses vara relativt säkra däremot kan 

intervjudata vara något mindre säkra. Detta då de utvalda svaren och 

slutsatserna kan variera beroende på intervjuarens egna åsikter och mål. 

6 Teori 

6.1 Tidigare studier 

Nedan följer en genomgång av alla de undersökningar, studier och 

rapporter som har skrivits gällande strandskyddet. Det har endast gjorts 

ett fåtal studier gällande detta ämne som är relevanta för denna uppsats. 

Skrivna strax före eller efter juli 2009 som respons eller analys av 
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strandskyddet undersöker de olika aspekter av strandskyddet. Den ena 

av dessa rapporter hanterar de förväntande konsekvenserna av 

lagförändringarna vilket kommer att ge mig en juridisk bild av 

förändringarna. Den andra hanterar tvetydligheten och konflikterna som 

finns inom strandskyddslagen.  

6.1.1 Akademiska studier 

I 2009 skrev Luleåstudenten Ida Uusikartano uppsats ’’Det nya 

strandskyddets påverkan på allemansrätten’’. Målet med denna uppsats 

var att gå igenom förslagen till de nya strandskyddsbestämmelserna och 

undersöka om allemansrätten skulle påverkas av de nya bestämmelserna. 

Hennes slutsats var att på grund utav att strandskyddet i dess dåvarande 

form inte fungerar tillräckligt väl var det nödvändigt med en förändring. 

Däremot anser hon att det finns en risk för utökad exploatering av 

stränderna då kommunerna inte kommer att kunna följa regleringen. 

Dessutom ansåg hon att länsstyrelsen inte skulle kunna hantera 

överprövningen av kommunala dispensbeslut på ett korrekt sätt. Allt 

detta skulle påverka allmänhetens tillgång till stränder på grund utav den 

då stora mängden godkända dispenser. Dessutom skulle en ökad tillgång 

till strandtomter sänka kostnaderna för dem vilket skulle öka efterfrågan 

än mer. (Uusikartano, 2009, p. 24) 

I Ideologiska sandslott på en tvetydlig strand skriver Paul Uuvgard 

(2011) om den ständiga problematiken kring strandskyddet. Ett stort 

problem är, som uppsatsens namn antyder, att lagen är för tvetydlig 

vilket leder till att olika aktörer drar olika tolkningar. Ett förslag till vad 

som kan ligga bakom det är att studier av lagen blir studier från två olika 

teoretiska perspektiv. Den ena sidan studerar stranden som en definierad 

plats och den andra studerar de aktörer som befinner sig och integrerar 

inom stranden och det område som Strandskyddslagen definierar. Detta 

blir ett problem då lagen bestämmer vad alla aktörer får göra men kan 

inte praktiskt betäcka alla möjligheter. Utöver det ska lagen även reglera 

alla andra vattenområden som alla har sina unika utseenden och drag. 

Till sist behöver även beslut och handläggningar göras i skuggan av alla 

som har åsikter och intressen inom stranden; allmänhetens 

fritidsintressen, företagens kommersiella intressen och kommunernas 

politiska viljor och krav. Detta ställs då rakt emot lagtexten som 

tjänstemannen har krav på att följa (Uuvgard, 2011, p. 12). 
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Ett annat problem är vilken sida som bör läggas för de andra. I en 

intervju påpekade en tjänsteman om ett problem som finns i många 

glesbygdskommuner. Om en inflyttande familj vill flytta in men endast 

om de får bygga ett hus i ett område som täcks av strandskyddet; Vad är 

det som är viktigast. I detta fall ansågs det viktigast av både kommun och 

länsstyrelse, trots protester från naturföreningar, att det var viktigare 

men nya kommuninvånare. Men som tjänstemannen påpekar, visar detta 

på en situation där hon måste tillhandahålla flera lojaliteter. Antingen 

följer hon sina egna tankar och åsikter eller så möter hon verkligheten av 

en kommun som går på minus och måste få fler invånare. (Uuvgard, 2011, 

p. 62) 

Detta gäller även de politiker som fattar besluten som måste ta en 

ställning om de ska stå på besökarens sida eller de potentiella 

markägarnas sida. En intervjuad politiker pratade om hur de ibland 

måste släppa på deras ideologier där ett intresse som de inte håller med 

om måste stå före annat som var strategiskt viktigare. Detta kan då leda 

till en risk hos de politiker som sitter på poster inom en nämnd under 

lång tid då de kan bli så vanda att ta en sida att de inte tänker på 

resultatet. Detta är väldigt viktigt då byggnadsnämnderna ofta har en 

viktig roll inom kommunerna för beslut som påverkar både ekonomiskt 

och miljömässigt. Detta är speciellt viktigt då politikerna behöver 

uppfylla löften och förväntningar till de boende i kommunen för att 

kunna behålla deras röster och popularitet (Uuvgard, 2011, pp. 63–64) 

6.2 Källkritik 

Skriftliga material är alltid svåra att hantera gällande reliabilitet. De 

mesta av materialet ankommer från offentliga källor och bör därför anses 

vara reliabla. Däremot finns det alltid en risk att någonting är skruvat 

med en subjektiv vinkel även inom sådana material. Exempelvis kan vi 

säga Naturvårdsverket som en offentlig myndighet ändå har ett intresse 

inom miljöfrågor och kan därmed ha en subjektiv vinkling. Detta måste 

jag tänka på och beakta i arbetet. 

Det har vart svårt att finna positiva reaktioner på lagförändringarna dock 

betyder detta inte att det inte har funnits positiva reaktioner. Vad som 

kan vara är att i sådana situationer som denna skriker motståndarna 

högst och gör det svårt eller omöjligt för de som är för lagförslaget att 
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komma med argument. Detta måste även beaktas och argumenteras 

kring. 

7 Historia 

7.1 Strandskyddet 

7.1.1 Strandskyddets allemansrättsliga historia 

Allemansrätten härstammar ursprungligen från medeltida 

landsskapslagar och sedvänjor men inte i den form som används idag. Då 

på grund utav Sveriges låga befolkningsmängd och till stor del avsaknad 

av jord- och skogsbruk reglerade landskapslagarna bland annat 

tillgången och rätten till de förnyelsebara naturprodukter som kunde ge 

föda eller på något sätt hjälpa befolkningen. 

År 1937 tillsattes en fritidsutredning(Länstyrelsen, 2010) som efter deras 

betänkande 1940 skapade grunden för den moderna betydelsen av ordet 

allemansrätten(Ahlström, 1999 p.122-124). Denna utredning föreslog ett 

inrättande av fritidsreservat för städernas och de större tätorternas 

befolkning. Syftet med detta var till stor del att ordna upp den allt mer 

ökande konflikten mellan skogsägare och den fritidsintresserade 

allmänheten. 

Allemansrätten innebär att alla, oavsett nationalitet, etnisk eller religiös 

bakgrund, har (en begränsad) rätt eller möjlighet att gå ut över andras 

mark och plocka bär, svampar och liknande. Detta är dock även fyllt med 

skyldigheter. I Naturvårdslagen år 1964 skrevs ett av de få lagstadgade 

punkter om allemansrätten: ”Var och en som utnyttjar allemansrätten 

eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt 

umgänge med den.”  Detta förstärktes ytterligare när miljöbalken trädde 

i kraft 1999 som stärkte detta krav speciellt kring verksamheter som 

utövar kommersiella eller organiserade aktiviteter i naturen. Bland de få 

lagar som finns är flera av dem ämnade åt att skydda markägarnas 

intressen, då det läggs restriktioner på att de som använder naturen 

måste se till att inte skada eller förbruka den. (Ahlström, 1999. s.9-13) 

Allemansrätten är sedan 1994 även inskriven i grundlagen, dock endast 

ytterst grundläggande, i Regeringsformen kap 2 §15 med 

beskrivningen ’’Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten 

(…)’’(Riksdagen, 1994). Med detta förtydligas att även äganderätten får 
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stå åt sidan för allemansrätten. (Ahlström, 1999. s.13) Det finns vissa 

andra lagar som hänvisar till vad som är förbjudet att göra i naturen (ex. 

jaktkörningslagen 1987:259 och terrängkörningslagen 1975:1313) men 

allemansrätten ger oss en möjlighet att vara i naturen och göra det som 

är tillåtet. 

Innan Sveriges inträde till EU fanns en stor oro att ett medlemskap skulle 

hota allemansrätten. Därför tvingades politiker och journalister att 

förklara och förtydliga för befolkningen att det inte fanns någon risk att 

allemansrätten skulle inskränkas eller förändras vid Sveriges inträde till 

EU. (Ahlström, 1999, p.9).  

7.1.2 Strandskyddet och allemansrätten 

Till skillnad från allemansrätten är Strandskyddets i helhet inskriven i 

den svenska lagboken, Miljöbalken kap. 7 §13(Notisum, 1998.). Lagen 

säger att 100 m (300 m vid specifika bestämmelser) ifrån alla vattendrag, 

sjöar och havskuster anses vara ett strandskyddsområde där inga större 

förändringar får utföras om inte en dispens har ansökts och godkänts. 

Dessa förändringar inräknar nya byggnader, förändringar av redan 

befintliga byggnader eller markförändringar som kan förändra 

livsvillkoren för växt- eller djurarter. 

Dispensen som krävs kan ansökas hos kommunen (se 6.1.) och kan sedan 

överklagas till länsstyrelsen. En dispens kan ges ut om den planerade 

förändringen uppfyller specifika ändamål, så som fiske eller renskötsel, 

eller inte anses skada naturområdet på ett allvarligt sätt. Dock ska ett 

stråk på minst 10 m alltid lämnas mot strandkanten för att på så sätt ge 

djur och allmänheten tillgång till vattenlinjen. 

7.1.3 Konflikter 

Strand- och vattenområden har ofta varit populära platser för rekreation 

och besök för människor. Detta skapar dock en konflikt mellan 

naturbesökare och året runt boende i närheten. Intresset för vattennära 

boenden kan även ses i byggandet av fritidsboenden då, under de 

närmsta åren, antalet fritidshusområden har ökat från 1332 st år 2005 

och 1383 stycken år 2010. (Scb.se 2012a) 

Över detta finns även lagmässiga konflikter som härstammar från den 

osäkerhet som lagens tvetydlighet ger. I sin avhandling skriver Uvgaard 

(2011, p.7-8) om tre olika strandskyddsärenden och konflikter som alla 
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fick avslag eller tillsägelser av länsstyrelsen. Ett gällde en markägare som 

ville använda sig av traditionella metoder för att återskapa platsens 

ursprungliga utseende. Denne fick avslag då länsstyrelsen ansåg att det 

kunde ses som en privatisering av marken. 

En annan hade satt upp en skylt på en brygga sägandes ’’Angöring 

Förbjuden’’, då denne ansåg att bryggan var privat. Han sökte nu 

tillstånd på grund av protester från allmänheten och att skylten hade vid 

flera tillfällen blivit borttagen i protest. Ansökan blev sedan avslagen med 

hänvisning till att en brygga inte kan anses vara tillhörande en privatägd 

mark och därmed inte någon inskränkning på strandskyddet och rätten 

till fri passage för allmänheten. Uvgaard påpekade dock att en av 

ansökarens grunder till detta var kring oron för de inbrott och stölder 

som ägt rum i området och därför ville bevara en privat sfär kring sin 

bostad. 

Det tredje fallet gällde en familj som hade klippt gräset ända ned till 

stranden och där ställt upp trädgårdsmöbler. Länsstyrelsen hotade med 

vite om inte möblerna togs bort snarast möjligast då familjen inte ägde 

tomträtt ända ned till stranden och därmed hotade allmänhetens rätt till 

fri passage. 

Alla dessa exempel visar på en konflikt inom 

strandskyddsbestämmelserna där det finns motstående åsikter mellan 

allmänhetens rättigheter och privata intressen även i de fall där det 

tillsynes finns godartade avsikter. 

Ett annat problem gäller kring hur långt strandskyddet ska gälla. 

Lagtexten säger antingen 100 m eller 300 m beroende på plats och beslut 

(se bild 1) men som Uvgaard påpekar, stämmer inte kartan alltid överens 

med verkligheten och flera av tjänstemännen han var i kontakt med 

klagade på lagens stelhet. Denna stelhet blev inte bättre, utan snarare 

sämre med Nya Strandskyddet som ytterligare förstärkte och underströk 

dessa avstånd (2011, p. 13). Allt detta visar på ett regelverk som alla ser 

på olika och eftersom den enskilde medborgaren kan ha svårt att förstå 

lagen och dess mening. 
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Bild 1: Simplistisk förklaring av strandskyddet.(Naturskyddsföreningen, 2009. s.4) 

8 Strandskyddet 

8.1 Bakgrund till lagförändringarna 

Det har länge funnits tankar och diskussioner kring en reformering av 

strandskyddslagarna. Mestadels gäller detta problem inom lagstiftningen 

och hur lagarna hanterades hos kommuner och olika myndigheter.  

I en rapport från Naturskyddsbestämmelserna kartlade de 

strandskyddsregleringen. I denna tog de upp brister och problematik 

inom strandskyddsregleringen och hur den tillämpas. Problemet kan 

delas in i tre kategorier (Regeringen, 2009, p. 32)(Naturvårdsverket, 

2002) som behövde lösas: 

 Brister vid tillämpning av prövning och tillsyn 

 Brister och tvetydningar inom regelverket som förhindrar eller 

försvårar en korrekt tillämpning 

 Bristande legitimitet för regleringen, samma regler gäller i hela 

Sverige oavsett hur stor del av strandområdena som är 

ianspråktagna. 
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Diskussionerna har lett till ett flertal olika förslag och 

departementpromemorium, exempelvis Ds 2005:23, men det som låg 

bakom de flesta förslagen var Ds 2008:21(Miljödepartementet, 2008, p 

7-11). I denna föreslog de exempelvis att reglerna kring vad som kan 

finnas vid skäl för dispenser måste förtydligas. De ansåg även att 

kommunernas, länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets roll inom 

strandskyddet måste förändras, samtidigt som kommunerna måste få en 

bättre kompetens för att kunna bedöma den påverkan som sker vid vissa 

strandskyddsåtgärder. Länsstyrelserna måste även ha förmågan att ha en 

aktiv roll vid övervakningen av strandskyddet och de intressen som finns 

där. Det fanns även en åsikt att Naturvårdsverket överklagade alldeles för 

få dispenser, endast ett par procent av fallen, och därför skulle fler 

dispenser bli icke godkända om länsstyrelsen först går igenom fallen och 

därefter godkänner eller underkänner dem(Regeringen, 2009, p.32). 

Detta skulle även bli hjälpt med skärpta regler som, från kommunernas 

sida skulle minska antalet dispenser. 

Målen med den förändrade strandskyddsregleringen sammanfattades 

med följande punkter(Regeringen, 2009, pp. 33–35): 

 Lättnader för att främja utvecklingen i landsbygdsområden med 

god tillgång till stränder 

Här föreslog de att områden som är under utveckling och kommuner 

som är under avbefolkning kan behöva hjälp för att locka boenden till 

området. Därför kan ett flexiblare strandskydd hjälpa i områden där 

tillgångarna till stränder är goda och exploateringsgraden är låg. Detta 

ska då lösas med att peka ut specifika områden där det bör bli lättnader i 

regelverket. Däremot krävs det fortfarande att hänsyn dras till intressen 

av olika slag och att endast små delar av strandområdena används. 

Dessutom bör kommunen ha goda förutsättningar att göra sådana 

avvägningar. 

 Nybyggnationer i övriga delar av landet begränsas genom tydligare 

och stärkta regler och en restriktiv tillämpning 

Övriga områden som inte kan anses passa in i områden som täcks av 

ovanstående förslag ska däremot få förstärkta och förtydligade regler. 

Detta ska gälla i områden som redan är exploaterade och där det finns ett 

starkt tryck på stränderna. Därför borde förutsättningarna för 
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upphävanden eller dispensgivanden förtydligas. För att kunna hantera 

detta behöver även kommunernas och länsstyrelsernas kompetens kring 

strandskyddets syften förstärkas. 

 Ökat lokalt och regionalt inflytande 

Kommunerna bör få ett starkare inflytande gällande dispenshanteringen.  

 Effektivare prövning genom att samordna miljöbalken och plan- 

och bygglagen 

Överprövningen av planärenden ska i de flesta fallen övergå från 

regeringen till miljödomstolarna. Utöver det ska alla fall (med undantag 

laglighetsprövningar) ska ske via länsstyrelserna eller, vid överklagan, 

miljödomstolarna. 

 

Naturvårdsverkets yttrande till de förslagna förändringarna i Ds 2008:21 

var blandat och de menade att de var kritiska till vissa delar av skrivelsen 

men att den var genomförbar efter vissa förändringar och 

förtydliganden.(Naturvårdsverket, 2008, p. 1). Dessa förändringar och 

förtydliganden inkluderade:  

 Ökat utrymme kring långsiktighet. 

 Tillsyn och efterlevnad.  

 Att krav och kriterier för landsbygdsutvecklingsområden borde 

förtydligas för att långsiktigt säkerställa syftet med strandskyddet.  

 Landsbygdsutvecklingsområden borde inte gälla kust-, 

kustskärsområden eller riksintresseområden.  

 Förstärkt möjlighet för allmänheten att få insyn och bli deltagande 

vid frågor om strandskyddet. 

I lagförändringarna angående det Nya Strandskyddet som genomfördes 

den 1 juli 2009 gjordes flertalet förändringar. Dessa förändringar skedde 

i första hand i miljöbalken men även i plan- och bygglagen. Detta gjordes 

för att kommunerna i sin översiktsplan ska ha möjlighet att peka ut 

områden för LIS samt för att kunna upphäva strandskyddet i 

detaljplanen. Bland de största och viktigaste fanns det flera 

lagförändringar gällande ökat ansvar hos kommunerna kring 

strandskyddet. 
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De viktigaste punkterna är följande (“2009:4 - om ändrade regler för 
strandskydd - Boverket,” n.d.): 

 Kommunerna har nu ansvar för beslut gällande dispenser och 

upphävande av strandskyddet i sin detaljplan. 

 Kommunerna har nu rätt att peka ut områden där det sedan ska bli 

lättare att få dispens enligt Landsbygdsutveckling I Strandnära 

lägen (LIS). 

 Vid alla beslut om dispens eller upphävande av strandskydd ska det 

lämnas kvar en fri passage där allmänheten ska kunna ta sig förbi. 

 Länsstyrelsen ska bevara strandskyddsintresset vid en kommunal 

planläggning 

 Länsstyrelsen har rätt att ompröva kommunala dispenser och 

upphävanden av strandskyddet som är skrivna i detaljplaner. 

8.2 Reaktioner på lagförslaget 

Reaktionerna på lagförslaget och lagförändringarna var ofta högljudda 

och negativa, speciellt från Naturskyddsföreningen och andra 

miljöorganisationer som påpekade att kommunerna har en dålig 

kunskap om hur de ska följa dispensreglerna. Detta skulle sedan urholka 

dispensreglerna och strandskyddet i sig och de anser att det är det 

allvarligaste slaget mot allemansrätten i modern tid. Även den svenska 

befolkningen har till synes varit negativa till förändringarna då en 

undersökning visade att 74 % tyckte att det var en dålig eller mycket dålig 

idé (Friström, 2008, Naturvårdsverket, 2008).  

Att kommunerna dittills har visat en dålig förmåga att hantera 

dispensgivningen var någonting som även Svenska Turistföreningen 

ansåg. De ansåg att länsstyrelserna skulle bli det beslutande organet och 

få tillräckliga resurser för detta. Kommuner skulle istället endast få 

utföra dispensgivning i områden som inte kan anses skada allmänhetens 

rätt till strandområden. Liknande åsikter framfördes även av Svenskt 

Friluftsliv, Nätverket för bevakning av byggnation i skärgården och 

Friluftsfrämjandet(Regeringen, 2009, 45-46). Det här är någonting som 

även tas upp i en debattartikel av Linda Persson och Lena Karlsson som 

hävdar att minst 70 % av alla de strandskyddsdispenser som 

kommunerna lämnar vidare är olagliga. Det innebär att kommunerna 

struntar i reglerna och att en skärpning i lagen där skulle behöva 

göras(Persson and Karlsson, 2008). 
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Även från politiskt håll kom reaktioner. Ordföranden i riksdagens miljö- 

och jordbruksutskott Anders Ygeman (S) varnade för att förslaget 

skapade så stora uppluckringar i strandskyddet att det i praktiken skulle 

upphävas i stora delar av landet. Det skulle sedan hota allemansrättens 

och alla medborgares tillträde till vatten och vattenaktiviteter(2009). 

Politiker från Norge beklagade även förändringarna då de har använt 

Sverige som inspiration för sina skärpningar inom strandskyddet (DN.se, 

2008). 

Ordföranden för Sveriges Kommuner och Landsting, Anders 

Knape(2008), såg positivt på förslaget eftersom kommunpolitikerna och 

deras handläggare vet bättre än länsstyrelserna vilka platser och 

områden som bör byggas ut är det logiskt att de utför 

dispenshandläggningen istället för länsstyrelserna. Dessutom vore det 

bättre med demokratiskt valda lokalpolitiker hanterar 

dispensgodkännanden eftersom att dessa politiker har en lokal kunskap 

som länsstyrelsens tjänstemän saknar. 

Länsstyrelsen i Värmland ansåg att detta var klokt att ge kommuner rätt 

att upphäva strandskyddet då det skulle tvinga dem att börja tänka på 

och arbeta med strandskyddet tidigt i planprocessen. 

Naturskyddsföreningen ansåg däremot att det var olämpligt för en 

kommun att hantera detta inom en detaljplan. Detta då handläggningen 

för besluten görs inom stadsbyggnadskontoret och inte i 

miljökontoret.(Regeringen, 2009, p. 48) 

9 Dispenser 

9.1 Dispensprocessen 

För att en dispensansökan ska anses vara motiverad och gällande måste 

minst ett av sex skäl skrivna i Miljöbalken 7 kap 8 c § vara uppfyllda, 

oavsett existens av kommunens andra viktiga skäl: 

1. ’’Redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften, ‘’ 

2. ’’Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering är väl avskild från området närmast strandlinjen, ’’ 

3. ’’Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 

vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, ‘’ 



24 
 

4. ’’Behövas för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgning 

inte kan genomföras utanför området’’ 

5. ’’Behövs tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller’’ 

6. ’’Behövs tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 

angeläget intresse.’’ (Notisum, 1998.) 

Utöver detta kan även kommunen beakta om området i fråga gäller ett 

landsbygdsutvecklingsområde där ansökan skulle bidra till en utveckling 

av landsbygden. Gäller däremot området ett område som regleras av 

sjunde kapitlet i miljöbalken, så som naturreservat eller andra typer av 

naturskyddsområden, får endast länsstyrelsen ge dispens eller upphäva 

strandskyddet.(Naturskyddsföreningen, 2009. p.5) 

Uppfyller dispensansökan något av dessa skäl och gäller inte ett 

naturskyddsområde kan kommunen godkänna det och sända 

dispensansökan till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har själv ansvaret för att 

bevaka det allmänna intresset kring strandskyddet och ska inom tre 

veckor ta en ställning till om de ska överklaga beslutet eller ej. Det ska de 

göra utifall att: 

1. Det inte finns tillräckliga förutsättningar för dispensen, eller 

2. Om en brist i ett ärendes handläggning kan ha påverkat ärendets 

utgång.  

I sådana fall ska länsstyrelsen påbörja en överprövning där de 

genomför en undersökning om de ska godkänna eller upphäva 

kommunens beslut (se bild 2). 

 

Bild 2: Schema över länsstyrelsen alternativ rörande strandskyddsdispenser (Naturvårdsverket, 
2011, p. 11) 
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Undantag görs dock för vissa industrier och transportsystem: 

 Anläggningar gällande kärnteknisk verksamhet 

 Platser för geologisk lagring av koldioxid.  

 Byggande av allmänna vägar enligt en fastställd plan och 

 Byggande av järnväg enligt en fastställd plan (Miljöbalk 

(1998:808), kap. 17 §1. Naturskyddsföreningen, 2009. p.8). 

9.1.1 Dispensändamål 

Enligt en undersökning från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2011, 

p.12) angående ändamålen för alla dispenser år 2010 var 1310 

dispensansökningar (30,3 %) gällande komplement och 

tilläggsbyggnader (plan- och bygglagen definierar dessa som uthus, 

garage och små byggnader som byggs som komplement till en- eller 

tvåbostadshus). Sedan kom bostadshus med 694 ansökningar, 16,1 %, 

och fritidshus med 652 ansökningar, 15,1 % av ansökningarna (se bilaga 

1)2. Därmed utgjorde husbyggnationer av olika slag över 50 % av alla 

dispensansökningar. 

9.2 Reaktioner från länsstyrelser 

I intervjuer och enkäter med Naturvårdsverket har flertalet av 

länsstyrelserna sagt att de upplever att kommuner har svårigheter med 

att neka en dispens från en kommuninvånare. Detta leder då till att 

kommunerna godkänner dispenser som de är medvetna om är felaktiga 

och istället hänvisar till länsstyrelsen att upphäva dem. I vissa extrema 

fall hänvisas sökande direkt till länsstyrelsen då fallet i slutändan ändå 

kommer att stoppas där. I andra extrema fall underkänner tjänstemän 

ärenden som sedan beviljas i kommunnämnden och lämnas över till 

länsstyrelsen. I dessa fall sänder ofta tjänstemannen i fråga med en 

tjänsteskrivelse vilket sänder en tydlig signal att länsstyrelsen måste 

agera. 

Kommunernas i vissa fall dåliga och bristfälliga beslut leder då till att 

länsstyrelsen tvingas på en ökad arbetsbörda:  

’’Jag menar det blir oss det hamnar på hela tiden, arbetsbördan. Vi ska 

försöka fixa kommunens dåliga beslut. Och fortsätter de ta dåliga beslut 

                                            
2 Naturvårdsverket har till synes gjort fel i sina procentuella uträkningar då deras totala procentuella 
summa var 93 %, Dessa siffror är omräknade 
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har vi ingenting att hota med utan vi sitter i samma sits i alla 

fall.’’(Naturvårdsverket, 2011, p. 38) 

Samme handläggare lägger även till att det leder till att det är de som blir 

skurkarna i det hela då det är de som jämt och ständigt får ta de negativa 

besluten. 

Ett annat problem som kom fram var att kommunerna ofta var 

undermåliga med att medföra tillräcklig bakgrundsinformation och det 

gjorde det svårt för handläggarna att komplimentera 

dispensansökningen. Hur varje länsstyrelse hanterade detta varierade 

mellan olika länsstyrelser, vissa går in och ändrar, så kallat läka, i 

dispensansökan, medan andra överprövar dem direkt på grund av brist 

på tid. Just detta togs även upp som ett problem då en länsstyrelse 

önskar en längre granskningstid än den som finns idag på tre 

veckor.(Naturvårdsverket, 2011, p.28). 

Då kommunerna var relativt nya i rollen som dispenshandläggare 

frågade Naturvårdsverket även om kommunerna har förbättrats i sina 

handläggningar. Intervjuerna visade på att det fanns en stor skillnad 

mellan kommuner och länsstyrelser, vissa ansåg att deras kommuner 

hade förbättrats, andra ansåg däremot att samma problem återkom om 

och om igen: 

’’Jag känner mig tveksam till om de ens läser våra upplysningar. Jag 

märker att det är samma saker som återkommer om och om 

igen.’’(Naturvårdsverket, 2011, p.41) 

Många länsstyrelser berättade även att de tidigare hade informerat sina 

kommuner om de ärenden som de kompletterade eller förändrade i ett 

lärande syfte. Detta har de däremot numera slutat med då det endast är 

ett slöseri med tid då det inte har givit någon effekt.  

Många ansåg även att det frias alldeles för många dispenser, även efter 

överprövningar. Detta leder då till att de svårare fallen aldrig når fram till 

en högre instans vilket aldrig skapar en praxis som länsstyrelsen kan luta 

sig mot vid liknande fall. Det riskerar att urholka hur lagstiftningen 

tolkas och därmed strandskyddets existens. 

Resultaten från intervjuerna fick Naturvårdsverket att anmärka att 

rollfördelningen mellan kommun och länsstyrelse är alltför otydlig, 
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specifikt gällande vem som ska läka en bristfällig dispensansökan. Detta 

härstammar från en otydlighet i lagstiftningen gällande 

strandskyddslagen och riskerar att leda till större problem speciellt då 

länsstyrelsens roll i vissa fall gått till att bli en stödjande myndighet än en 

granskande myndighet. Därför anser de att kommunerna måste inse hur 

viktig deras position har blivit och ta ansvaret för dispensfrågan. 

10 Data 

10.1  Dispensansökningar 

För att få en översikt på vilka effekter som Nya Strandskyddet fick 

behöver jag se hur olika delar av strandskyddsprocessen har förändrats. 

Genom att gå igenom det data som visade alla dispenser kommunerna 

godkände kan jag få en bild över hur det har förändrats innan och efter 

lagförändringen.  

Det som kan vara intressant är antalet inkomna dispenser och andelen 

avslag som gjordes. 

10.1.1 Godkända dispenser från kommuner 

För att både få en grund att stå på samt en bra första inblick i vad 

resultatet av lagförändringarna kan ha blivit behöver vi se på hur andelen 

dispenser har förändrats. Det vi kan se är att antalet godkända 

dispensansökningar har stigit under 2000-talet med en ökning på 2000 

godkända dispenser mellan 2003 och 2008. Däremot sjönk antalet 

mellan 2009-2012 till omkring 4000 dispenser(se Figur 1). 

 

Figur 1: Förändringar i antal dispensansökningar överlämnade till länsstyrelserna mellan 2003 
och 2012. 
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Då lagförändringen började gälla 1 juli 2009 kan det vara bra att se om 

det finns skillnader före och efter månadsskiftet till juli. Sett på antalet 

dispenser innan och efter lagförändringarna kan vi endast se en skillnad 

på 18 % med strax över 2800 före och strax under 2300 efter 

lagförändringarna(se tabell 1). Detta är dock för lågt för att säkert att det 

endast är lagförändringarna som ligger bakom. 

Tabell 1: Förändringar i antalet dispensansökningar överlämnade till länsstyrelserna före och 
efter 1 juli år 2009. 

År 2009 2009 jan-jun 2009 jul-dec 

Antal 2819 2284 

   
10.1.2 Länsnivå 

En av anledningarna till lagförändringen var att det ansågs att det 

avslogs alldeles för få dispenser. Därför kan det vara av intresse att se hur 

många dispenser som avslås. I detta fall med en avsaknad av data från 

kommuner kan vi endast se på de dispenser som avslås på 

länsstyrelsenivå eller högre.  

För att få en överblick på antalet avslag behöver vi se hur många 

dispenser som varje län har fått in. Vad vi kan se är att det finns stora 

skillnader och att det är ett fåtal län som har hand om de flesta av de 

inkomna dispenserna. Stockholm är det största länet med 7594 

dispensansökningar och Västra Götaland (4919) och Jönköping (3841) 

(se figur 2) därefter. 

 

Figur 2: Totala antalet dispenser 2003-2012 fördelade på län 
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Jämför vi sedan detta med totala antalet avslag får vi fram hur många 

procent av dispenserna som länsstyrelserna avslog (se bilaga 2). 

Vid en sammanslagning av detta får vi en jämförelse av länsstyrelsernas 

genomsnittsliga avslagsprocent mellan 2003-2012. Där kan vi se att 

dispensavslagen har varit som lägst mellan 2003-2006. Därefter steg 

andelen avslag innan den nådde sin högsta nivå på nästa 7 % år 2012 (se 

figur 3).  

 

Figur 3: Medelvärden på länsstyrelsers avslag av strandskyddsdispenser mellan 2003 och 2012 

10.2 Utstående kommuner 

Inom mina sammansatta data över kommuner stod vissa kommuner ut 

med flest dispensansökningar som var värda att se närmare på (se figur 

4). Alla fem stod ut då de hade ett mycket högre antal registrerade 

strandskyddsdispenser än medelvärdet på 133 dispenser/kommun 

mellan 2003 och 2012 (2010 saknas i denna uträkning). Gemensamt för 

alla dessa kommuner var att de ligger längst kustremsor och i närheten 

av stora skärgårdar. Fyra av dem ligger inom Stockholms län vid 

skärgården. Undantaget är Hudiksvalls kommun, tillhörande Gävleborgs 

län och ligger innanför ett stort skärgårdsområde. 

Detta kan vara av intresse då det kan indikera vilka variabler som kan 

ligga bakom antalet dispenser som en kommun godkänner. Dessutom 

kan det visa om vissa variabler kan vara på grund utav nya 

Strandskyddslagen. 
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Figur 4: 5 kommuner med flest dispenser under 2003-2012 

10.3 Kommuner 

För karta se bilaga 3 

10.3.1 Norrtälje Kommun 

Norrtälje kommun ligger i de norra delarna av Stockholms län och 

innehåller, 375 mil havskust, över 10000 öar och 56000 invånare, vilka 

fördubblas under sommarmånaderna. Totalt mellan 2003 och 2012 

inkom det 1519 dispensansökningar från kommunen till länsstyrelsen, 

vilket är 21,9 % av alla dispenser inkomna till Stockholms län (Sverige 

4,1 %). 

10.3.2 Värmdö kommun 

Värmdö kommun stod ut i all data som den kommunen med högst antal 

godkända strandskyddsdispenser med totalt 2117 stycken under åren 

2003-2012 (30 % av hela Stockholms län, 5,7 % av hela Sveriges 

dispenser). Detta antal är högre än de flesta kommuners totala antal 

under dessa år. En av orsakerna till detta är att det ligger mitt i 

Stockholms skärgård och att det inom kommunen finns över 250 mil 

havskust som är skyddade av strandskyddet.  
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10.3.3 Österåker 

Österåker kommun ligger liksom Värmdö och Norrtälje i Stockholms län. 

Mellan 2003-2012 godkände kommunen 960 dispensansökningar vilket 

är det tredje största antalet i landet (12,6 % av hela Stockholms län, 2,4 % 

av hela Sveriges). Liksom ovanstående kommuner ligger Österåker längst 

med Stockholms skärgård vilket förklarar det stora antalet 

dispensansökningar. 

10.3.4 Haninge Kommun 

Haninge kommun ligger liksom ovanstående kommuner inom 

Stockholms län och gränsar därför mot Östersjön och Stockholms 

skärgård. Orsaken till det stora antalet dispenser är på grund av den 

stora mängden strandområden och öar, omkring 9 mil samt den stora 

andelen fritidsboenden. Mellan 2003-2012 inkom det 595 dispenser till 

länsstyrelsen från Haninge Kommun (7,8 % av hela Stockholms län, 

1,5 % av hela Sverige). 

10.3.5  Hudiksvalls Kommun 

Hudiksvalls kommun ligger mot Östersjökusten i mellersta Sverige. 

Förutom en utbredd skärgård med ett flertal bebodda öar och äldre 

fiskeläger finns det även ett otal sjöar och vattendrag. Av 

dispensansökningarna inkomna till Gävleborgs läns var 20,1 % av dessa 

från Hudiksvalls kommun med 543 stycken dispenser (1,3 % av Sveriges) 

10.4 Möjliga variabler 

Någonting som kan diskuteras är vilka variabler som ligger bakom de 

stora skillnaderna inom andelen dispensansökningar. Exempel, vilka 

kommuner som fått in och godkänt flest dispensansökningar är det 

Stockholms län, specifikt kommuner längst kusten som har haft flest. 

Detta tyder på att närheten till kustområden och god ekonomi kan ha 

effekter på andelen dispenser. En visuell analys visar (se Bilaga 4), 

logiskt nog, att områden i närheten av sjöar och vattendrag har flest 

dispenser. Därför kan det vara intressant att undersöka dessa variabler 

för att se om det finns en relation mellan dem och andelen dispenser. 

Andra variabler som kan vara intressanta är en kommuns befolkning. 

Detta för att sådana förändringar indikerar en större kommun och detta 

kan vara en orsak till stora antal dispenser. Detsamma gäller 

medelinkomsten för befolkningen inom en kommun. Till sist finns även 

antalet fritidshusområden inom en kommun då dessa ofta placeras i 
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närheten av vattenområden. Detta kan bli tydligt om Uusikartano hade 

rätt i sin misstanke om att ett ökat antal dispenser leder till en ökad 

efterfrågan och lägre priser på strandområden. Detta skulle kunna synas 

exempelvis på byggandet av fritidshus. 

Tabellerna här visar endast de relevanta delarna av 

regressionsanalyserna. De fullständiga analyserna kan hittas i Bilaga 5. 

10.4.1 Relation till vattenmängder 

Som namnet antyder gäller strandskyddslagen i områden med närhet till 

vatten. Därför kan det anses vara logiskt att det finns en relation mellan 

andelen dispensansökningar och andelen vattenområden inom en 

kommun. Då det kan finnas variabler utöver detta genomförde jag en 

regressionsanalys mellan totala storleken sjö- och havsytor i km2(Scb.se, 

2012b). 

Resultatet visade att det finns en relation mellan andelen 

dispensansökningar och havsytan.3 Däremot kan inte storleken på 

inlandsvattenarealet säkerställas vilket leder till att den variabeln kan 

förkastas. 

Tabell 1: Regressionsanalys för relationen mellan sjöytstorlek, havsytstorlek och dispenser. 

Variabel R2 B Sig 

Sjöar 0,008 0,069 0,128 

Hav 0,16 0,085 0,000 

 

Totalt förklarar längden på havskusten 16 % av dispenserna och för varje 

km2 tillkom 0,085 dispenser vilket innebär en dispens per 12 km2. 

10.4.2 Kommunala variabler 

En kommuns befolkning kan ha stora effekter på en kommun. En stor 

kommun har fler invånare och fler företag som kan ansöka efter 

dispenser. Det kan även betyda att det finns en stor positiv förändring i 

befolkningsstorleken och därmed betyda att fler bostäder måste byggas. 

(Scb.se 2013) 

                                            
3 Förklaring på regressionstermer: R2 – bestämningskoefficienten hur mycket som den oberoende (x) 
variabeln förklarar av den beroende (y). B – Hur mycket y förändras när x förändras en enhet. Sig – 
Koefficient som visar utifall modellen är signifikant eller ej, är koefficienten under 
Standardgränsvärdet 0,05 kan figuren anses vara säkerställd, är den däremot över kan vi se variabeln 
som noll. 
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Sedan kostar det relativt stora delar pengar att ansöka om 

strandskyddsdispenser. Andelen varierar beroende på åtgärd och om 

fallet leder till dispens. Enligt Miljöbalken 2 kap 1§ får ansvarande 

myndighet meddela föreskrifter om vilka avgifter som gäller för prövning 

och tillsyn. Därför varierar kostnaderna mellan kommuner som dock 

ändå skall vara nära kostnaderna för ansökningsavgiftsklass 5, 3700 kr. 

(Notisum, 1992, 1998.) Exempelvis har Hässleholms kommun ett 

grundbelopp som multipliceras med ett värde baserat på 

ansökningsresultatet (Hässleholms kommun, n.d.). Andra kommuner 

har olika kostnadsvarianter, exempelvis Nacka Kommun som har en 

timavgift på 880 kr/ timme för den tid som behandlingen tar för 

handläggaren (Nacka Kommun, 2008). 

På grund av denna kostnad genomförde jag en jämförelse mellan 

kommunernas totala medelinkomst för alla boende 16 år (Scb.se, 

2012c)och uppåt samt andelen dispensen som gjordes för att undersöka 

om det kan finnas en relation mellan antalet dispenser och ansökarnas 

pengatillgångar. Detta kan vara relevant då det är höga kostnader att bo 

och bygga vid havskust och sjökantsområden samt att detta kan 

höginkomstmottagare ha lättare att påverka beslut i kommunerna. 

En regressionsanalys visade däremot att det inte finns någon relation 

mellan befolkning och antalet dispenser (se tabell 4). Ekonomivariabeln 

ligger gränsen för men då variabeln ligger på 5 % av standardgränsvärdet 

behöver även denna förkastas. 

Tabell 2: Regressionsanalys för relationen mellan Befolkning, Ekonomi och dispenser. 

Variabel R2 B Sig 

Befolkning 0,002 0,000137 0,456 

Ekonomi 0,013 0,745 0,050 

 

10.4.3 Fritidshus och fritidshusområden 

Fritidshusområden har blivit allt mer populära de senaste åren och 

antalet stugor i sådana områden har växt kraftigt. Då dessa ofta läggs i 

närheten av vattenområden kan det krävas dispenser och därför kan det 

finnas en relation mellan antalet dispenser och antalet 

fritidshusområden. Vad som kan vara intressant är att kommunerna med 

flest dispenser är alla dessa bland kommunerna med flest 

fritidshusområden 2010 (se tabell 3). Detta antyder att det finns en 
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relation mellan antalet fritidshusområden, fritidshus inom dessa och 

antalet dispensansökningar (Scb.se 2012a). 

 

Tabell 3: Lista över kommuner med de största antalen fritidshusområden 

Kommun  Antal 
områden  

Areal 
totalt, 
hektar  

Antal 
fritidshus i 
områdena  

Norrtälje  131 7 238 16 332 

Värmdö  64 4 815 10 698 

Haninge  41 2 059 5 436 

Österåker  26 1 498 2 802 

Härjedalen  25 1 649 4 180 

Tanum  25 876 2 498 

Borgholm  22 1 254 3 757 

Gotland  22 1 117 2 704 

Östhammar  21 938 2 239 

Åre  19 916 2 393 

Orust  19 540 1 593 

Malung-
Sälen  

18 1 419 4 780 

Sundsvall  18 662 1 982 

Lysekil  18 558 1 589 

Norrköping  17 577 1 669 

 

Av variablerna är alla statistiskt signifikanta med antalet hus i 

Fritidshusområden som högsta på 1,2 %. Detta är dock lägre än 

Standardgränsvärdet och kan anses vara statistiskt giltigt(se tabell 4). 

Av bestämningskoefficienten kan vi se att det finns en stark relation 

mellan antalet fritidshusområden och antalet fritidshus. Bägge av dessa 

förklarar nära på 60 % av alla dispenser. Däremot förklarar antalet hus i 

fritidshusområden endast 2,2 %. Detta indikerar att antalet hus i 

fritidshusområden inte har någon större påverkan på antalet dispenser. 

Anledningen till detta kan vara att det inte krävs en dispens per hus utan 

endast storlek på område eller liknande. 
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Notera att totala antalet fritidshus inte är komplett då visa delar av mina 

data saknades. Detta innebär att värdet kan vara högre eller lägre. Dock 

anser jag att värdet är tillräckligt bra för att användas här. 

Av B-koefficienten ser vi att varje fritidshusområde skapar nära på 15 

dispenser. I sin tur kräver de andra variablerna 48 respektive 18 

fritidshus per dispens. 

Tabell 4: Regressionsanalys för relationen mellan Fritidshusområden, Fritidshus i 
Fritidshusområden, totala antalet fritidshus och dispenser. 

Variabel R2 B Sig 

Antal hus i 
Fritidshusområden 0,022 0,021 0,012 

Antal Fritidshusområden 0,593 14,85 0,000 

Totala Fritidshus 0,577 0,055 0,000 

 

10.4.4 Multivariat analys 

För att se hur mycket de fyra giltiga variablerna förklarar av mitt 

beroende variabel genomfördes en Multivariat analys. Genom att göra 

detta kan jag få veta om det finns fler variabler som kan förklara antalet 

dispenser och vara arbete för vidare studier. En Multivariat analys 

genomförs på ett liknande sätt som regressionsanalysen och använder 

samma variabler men med skillnaden att vi undersöker effekten på alla 

variabler istället för endast en. Då en multivariat analys hanterar flera 

variabler ignorerar jag B-värdet. 

Tabell 5: Multivariat analys av relationen mellan Fritidshusområden, Fritidshus i 
Fritidshusområden, totala antalet fritidshus, havsytstorlek och dispenser. 

Variabel R2 Sig 

Multivariat analys4 0,608 0 

 

Detta visar att modellen är statistiskt signifikant. Dessutom ser vi att 

dessa fyra variabler tillsammans beskriver 60 % av alla dispenser vilket 

kan anses vara en respektabel siffra. 

Eftersom det saknas 40 % visar det att det finns ytterligare variabler som 

förklarar antalet dispenser. Vilka dessa kan vara diskuteras i Visare 

Studier (11.4). 

                                            
4 Använda variabler: Havsyta i km2, Antal hus i fritidshusområden, Antal fritidshusområden och antal 
fritidshus. 
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11 Sammanfattande analys 

11.1 Bakgrund till Nya strandskyddet 

Svaret på vad som låg bakom det nya strandskyddet är tydligt då det har 

tagits upp av många. Det som låg bakom var att det fanns ett stort antal 

brister i de gamla lagarna vilket påverkade strandskyddet negativt. Det 

var alldeles för många osäkerheter kring hanteringen och många drog 

egna tolkningar kring hanterandet. 

Detta var tydligt på flera punkter. För det första tog Uvgaard upp ett fall 

där en intressent ansökte om en dispens för att återskapa områdets forna 

utseende. I saknad av själva ansökan och ansökningssvaret kan vi inte 

säga om det fanns specifika orsaker bakom avslaget, exempelvis att det 

kan skada djur och växter som behöver en specifik vegetation. Men i sig 

visar det dock på en alldeles för stelbent lag. 

11.1.1 Avstånd 

Ett exempel på denna stelhet är hur långt strandskyddet ska gälla. 

Tidigare sade lagtexten att strandskyddet ska gälla upp till 100 eller 300 

meter från vattenlinjen beroende på plats och vilka beslut som har gjorts. 

Detta kan ha varit förståligt innan datorer och GPS-system utvecklades 

för att underlätta kartläggning av platser då det var svårt att få en bild 

över ett område. I dagens IT-burna värld är detta dock omodernt då vi 

kan använda oss av teknik för att finna platser där det kan vara lämpligt 

för lättnader på strandskyddet. Exempelvis platser där varken människor 

eller djur uppehåller sig och därmed kan exploateras vilket kan undvika 

liknande exploatering av viktigare platser. 

Detta skedde däremot inte, istället förstärktes denna stelhet i det nya 

regelverket vilket inte underlättas utav alla olika åsikter som finns. 

Det betyder inte att det inte är någonting negativt att strandskyddet 

gäller en viss distans eller att det kan förlängas. Det är bara att alla 

områden inte är likadana och samma under samma förhållanden. Därför 

kan en förändring kring detta vara önskvärt. 

11.1.2 Inflytande och utveckling 

Ett annat ändamål bakom Nya Strandskyddslagen var att förändra vilka 

som är ansvariga för dispenshanteringen. Anledningen bakom detta var 

för att förstärka den kommunala och regionala inflytandet på 
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dispenshanteringen och för att underlätta utveckling i svaga områden. 

Därför övergick ansvaret för dispenshanteringen till kommunerna med 

länsstyrelserna som det övervakande organet. Kommunerna fick nu 

möjligheten att upphäva strandskyddet i detaljplaner samt att peka ut 

möjliga utvecklingsområden enligt LIS. För att hantera detta gäller LIS 

endast kommuner som är i behov av utveckling och har god och 

oexploaterad tillgång till stränder. Dessa kan sedan länsstyrelsen 

ompröva för att beskydda allmänhetens intressen. 

En av anledningarna bakom kommunernas nya roll inom 

dispenshanteringen var att de har en kunskap om kommunernas marker 

som högre instanser saknas. Detta kan jämföras med stelheten om de 

100 m som strandskyddet gäller från vattenlinjen då kommunerna 

känner till markförhållandena och därför kan hantera det på ett annat 

sätt. Däremot har ett ofta återkommande klagomål varit att kommunerna 

inte har kunskapen, möjligheterna eller viljan att hantera 

strandskyddsdispenser på ett korrekt sätt. Uusikartano ansåg hon att 

detta skulle kunna påverka allmänhetens tillgång till stränder på ett 

negativt sätt. Andra ansåg att kommunerna inte har visat att de har 

förmågan att hantera dispenserna och att de visat motvilja att lära sig. 

Utöver detta fann Uuvgard en risk om att vissa politiker kan göra beslut 

av gammal vana eller för att uppfylla löften eller förväntningar och inte 

för ärendet i sig. 

Däremot ska det sägas att långt ifrån alla kommuner är dåliga på 

hanterandet vilket Naturvårdsverkets intervju med tjänstemän på 

länsstyrelsen visade. Kring frågan om kommunerna har utvecklats kring 

handläggningarna svarade en del av de intervjuade sade att deras 

respektive kommuner hade utvecklats i sin roll och tagit till sig lärdomar. 

Att det däremot finns ett problem hos vissa kommuner visar att 

någonting bör göras. En lösning, som togs upp i ovan nämnda intervjuer, 

är att låta fler dispensfall nå upp till högre instanser. Ett beslut där skulle 

kunna skapa en praxis kring hur länsstyrelsen ska hantera och besluta 

kring vissa ärenden. En annan är att låta de anmäla de problematiska 

kommunerna till någon instans som kan tvinga dem att lära sig eller ta 

hänsyn till lagarna. 
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11.2 Vad har lagförändringen lett fram till? 

11.2.1 Dispenshandläggning 

I lagförändringen gjordes ett flertal förändringar och en av dem var 

förändringen kring vilka som hade ansvar för dispenshanteringen. För 

att öka det kommunala och regionala inflytandet på dispenshanteringen 

överlämnades dispenshanteringen till kommunerna med länsstyrelserna 

som övervakningsorgan. Uusikartano ansåg att det fanns en risk att 

kommunerna inte har den kunskap eller vilja som krävs för att på ett 

korrekt sett ta hand om dispenshanteringen. Utöver det ansåg hon att 

länsstyrelserna skulle ha ett liknande problem gällande överprövningen. 

Bägge argumenten stöds viss del av intervjuerna med tjänstemän på 

länsstyrelserna. De pratar om att en del kommuner sänder in felaktiga 

eller undermåla dispenser som behöver göras om eller överklagas 

omedelbart. Detta drar på deras resurser så att de inte kan lägga den tid 

som krävs på varje dispens på grund utav antalet. 

Samtidigt nämndes det att det finns kommuner har lärt sig att hantera 

dispenserna på ett korrekt sätt och som därför är lätta att behandla. 

Svaret på Uusikartanos oro är därför att det varierar väldigt. Vissa av 

kommunerna har inte förmågan att hantera dispenserna på ett korrekt 

sett vilket kan hota allmänhetens rätt till stranden. Däremot har andra 

lärt sig hantera dem på ett korrekt sätt vilket gör det lättare för 

länsstyrelserna och säkrar därför allmänhetens rätt till stranden. 

 

Ett annat sätt vi kan undersöka hur kommunerna och länsstyrelserna 

hanterar deras nya roller kan vi se genom antalet dispensgodkännanden 

och avslag som har gjorts mellan 2003-2012. Det viktigaste vi kan se är 

att antalet godkända dispenser har sjunkigt sedan 2008 från 5500 till 

4200. Denna minskning indikerar att kommunerna godkänner färre 

dispenser. Samtidigt har jag inga data över det totala antalet inkomna 

dispenser till kommunerna vilket gör att jag inte kan säga någonting om 

det är för att de får in färre dispensansökningar eller om de godkänner 

färre dispenser. Det vore dock förvånande om antalet inkomna dispenser 

skulle förändras vilket får mig att misstänka det sistnämnda. Det 

stämmer även överens med det höga värdet 2010 då de kan ha godkänt 

ett högt antal dispenser då de var ovana. 
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En annan av orsakerna bakom bytet av dispenshanteringen var att det 

fanns åsikter om att Naturvårdsverket inte avslog tillräckligt många 

dispenser. Jämför vi detta med dispensavslagen sedan länsstyrelsen fick 

rollen som övervakande organ kan vi se att, efter en minskning 2010, det 

har ökat. Det kan finnas flera orsaker bakom detta. Den ena är att 

tjänstemännen på länsstyrelsen till en början var osäkra kring arbetet 

och då inte var avslog lika många på grund utav osäkerhet. Det andra kan 

vara att kommunerna inte är tillräckligt bra i sin roll som 

dispenshanterare. Detta kan då innebära att dispenser som inte borde ha 

blivit godkända trots allt blir det. Det sistnämnda är någonting som har 

till viss del stöd i intervjun mellan Naturvårdsverket och tjänstemännen 

på länsstyrelsen då vissa klagade på att för många undermåliga dispenser 

blev godkända. Alla kommuner har inte problem med det, däremot de 

som har dessa problem kan förklara detta. 

Vid en jämförelse av dessa kommer jag fram till misstanken om att 

lagförändringarna har fått en effekt där antalet dispenser har minskat 

efter att kommunerna fick rollen som handläggare. Däremot gör de 

fortfarande fel vilket länsstyrelserna tvingas fånga upp och tillrättalägga, 

i vissa fall utan respons eller lärdom från kommunernas sida. 

Länsstyrelserna har dock till synes lärt sig hantera deras nya roller då de 

aktivt undersöker och försöker lära upp kommunerna hur de bäst 

hanterar dispenshandläggandet. De hindras dock av lite tid och att ett 

fåtal kommuner till synes vägrar lära sig hantera dispenserna på ett 

korrekt sätt. 

11.2.2 Bakomliggande orsaker 

För att vidare se vilka effekter som har tillkommit via Nya Strandskyddet 

och för att se vad som kan förklara de stora skillnaderna mellan olika 

kommuner undersökte jag vad som ligger bakom strandskyddsdispenser. 

En jämförelse mellan de fem kommuner med störst antal dispenser 

visade att alla låg vid havskuster vid skärgårdsområden. Utöver det var 4 

av dem inom Stockholms län. 

Av detta föreslog jag att befolkning, ekonomi och storleken på 

havsområdena är variabler som kan förklara antalet dispenser. Detta 

visade sig däremot vara felaktigt när endast den sistnämnda variabeln är 

statistiskt giltig. 
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En annan variabel var däremot fritidshusområden och fritidshus, både 

inom fritidshusområden och enskilda. Detta var någonting som 

Uusikartano var rädd skulle öka för då hon argumenterade att en ökad 

tillgång till strandtomter skulle sänka kostnaderna och därmed öka 

efterfrågan på dem. 

Vid en jämförelse mellan antalet områden och kommunerna med högst 

antal dispenser kunde vi se att de fyra kommunerna inom Stockholms 

län alla låg hade flest fritidshus och fritidshusområden i Sverige. Denna 

relation bekräftades sedan vid en analys där antalet fritidshus och 

fritidshusområden förklarade nära på 60 % av alla godkända dispenser. 

Detta visar en stark indikation att Nya Strandskyddet påverkar 

byggandet av fritidshusområden dock kan jag inte säga om det är 

negativt eller positivt. Däremot visar det att Uusikartanos argument 

stämmer då antalet har ökat vilket då kan förhindra allmänhetens 

tillgänglighet till stranden. 

11.3 Slutsats 

Överhuvud lag har reaktionerna till synes varit negativa till Nya 

strandskyddet med många som varit rädda för att allmänhetens tillgång 

till stranden ska påverkas. Mina resultat i denna uppsats visar däremot 

att det eventuellt inte är så. Antalet dispenser har minskat sedan 

kommunerna tog över dispenshanteringen och antalet avslag har ökat. 

Detta pekar på att kommunerna och länsstyrelserna har tagit sin roll på 

allvar och hanterar dispenserna på ett korrekt sätt. 

Däremot finns det negativa sidor. För det första har andelen 

fritidshusområden ökat. Detta indikerar på att vissa strandområden har 

förändrats och kan skada allemansrätten. Utöver det hanterar inte alla 

kommuner dispenserna på ett korrekt sätt och tar inte till sig råd och 

lärdomar. Detta leder då till att länsstyrelserna tvingas lägga ner onödiga 

resurser och tid för att lösa de felaktiga eller undermåliga dispenserna. 

Därför drar jag slutsatsen att Nya Strandskyddet har till stor del varit 

positivt. De har inte lyckats med alla mål, exempelvis LIS som endast har 

använts inom ett fåtal kommuner, men andra har genomförts på ett 

positivt sätt. Däremot finns det oroväckande delar, exempelvis det 

ökande antalet fritidshus och fritidshusområden och flertalet felaktiga 

dispenser från vissa kommuner. Detta förstnämnda behöver undersökas 
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hur det påverkar allmänhetens tillgång till stranden och det sistnämnda 

behöver tillrättavisas så att länsstyrelsernas resurser kan användas på ett 

bättre ändamål. 

11.4 Fortsatta studier 

Det finns ett par punkter som jag har saknat data eller tid för som kan 

användas för fortsatta studier. För det första, som jag har nämnt tidigare, 

har jag endast använt mig av de dispenser som godkändes av 

kommunerna och lämnades in till Naturvårdsverket. Detta begränsade 

vissa delar av arbetet, speciellt om kommunerna godkänner färre eller 

om det inkommer färre dispenser.  

Av de variabler som testades mot antalet dispenser beskrev de 60 % av de 

godkända dispenserna. Detta värde må vara respektabelt men det saknas 

ändå 40 %. Här skulle det kunna göras ytterligare undersökningar med 

fler variabler. Exempel på det som inte har gjorts på grund av tid och 

svårigheter att finna data är antalet boende inom 10 mil från en kommun. 

Detta kan visa boenden som inte bor inom kommunen men eventuellt 

vill bygga ett fritidshus inom en annan kommun som ligger, exempelvis, 

vid kusten. En annan variabel vore genomsnitsliga fastighetspriser då 

strandnära fastigheter tenderar att ha högre priser än andra fastigheter. 

Till sist vore det praktiskt att få ett mer fullständigt data på antalet 

fritidshus. Som jag påpekade tidigare saknas delar av den på grund utav 

uträkningsmetoden vilket försvagar den. Även om analysen visar en stark 

relation kan en fullständig data visa en mer komplett och säker analys. 

Då LIS är en viktig del utav Nya Strandskyddet är det önskvärt att 

genomföra en djupare analys kring det. Ytterst få kommuner har börjat 

arbeta med LIS vilket gjorde det svårt att finna användbara data men kan 

detta lösas kan det visa hur kommuner använder sig av LIS och deras nya 

roller som ansvariga för dispenshandläggningen. 

Sedan arbetar Naturvårdsverket med en egen undersökning om Nya 

Strandskyddets effekt på strandskyddet med en deadline i augusti. 

Denna kommer troligtvis att visa säkrare och bättre resultat samt 

tillgängliggöra mer data som kan användas vid framtida undersökningar. 
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12 Sammanfattning 
Mitt mål i denna avhandling var att undersöka vad som låg bakom 

lagförändringen, vad förändringen har lett fram till och varför. 

Data gällande antalet dispenser godkända av kommuner mellan 2003 

och 2012 undersöktes. Detta analyserades med regressionsanalyser med 

variabler som kunde förklara antalet dispenser och därmed vad kan som 

ligga bakom eventuella förändringar. Utöver detta lästes intervjuer 

mellan Naturvårdsverket och tjänstemän från länsstyrelsen för att få en 

insyn på hur personer som hanterar dispenshandläggningen anser om de 

nya lagförändringarna och dess konsekvenser. 

Orsaken bakom Nya Strandskyddet var att det gamla var fyllt med brister 

vilket påverkade hanteringen utav strandskyddet på ett negativt sätt då 

många var osäkra och drog egna tolkningar ur lagen. Därför fanns det en 

önskan om att förtydliga och förstärka lagen samt att göra det mindre 

stelt. 

Utöver det fanns det en åsikt om att kommunerna och länsstyrelserna 

skulle vara de nya ansvariga för dispenshanteringen. Kommunerna skulle 

vara de huvudansvariga medan länsstyrelserna skulle fungera som 

övervakande organ. Anledningen till denna förändring var att 

kommunerna ansågs ha en bättre kunskap om näraliggande marker vilka 

högre instanser saknade. Detta skulle då kunna leda till bättre beslut då 

de kan besluta gällande hur förhållandena ser ut i de specifika områdena. 

Ett av klagomålen kring stelheten på strandskyddet var att samma 

distans gällde oavsett vilken plats strandskyddet gällde. Trots att ett av 

målen bakom Nya Strandskyddet var att förtydliga det och föra det 

mindre stelt gjordes inte det. Däremot har det argumenterats att det har 

gjorts stelare. 

Kommunerna och länsstyrelserna har kommit till rätta med sina nya 

roller. Andelen godkända dispenser har minskat och andelen avslag har 

ökat vilket indikerar att bägge parter har vant sig vid sina nya åtaganden. 

Däremot har det kommit klagomål på att vissa kommuner lämnar 

felaktiga och undermåliga dispenser och inte förbättrar sig trots 

länsstyrelsernas råd. 
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Orsakerna som jag fann bakom dispenserna var storleken på havsytan 

samt antalet fritidshusområden och fritidshus, både inom 

fritidshusområden och enskilda. Dessa fyra variabler stod bakom 60 % av 

alla godkända dispenser. 

Mina slutsatser var att även om reaktionerna till Nya Strandskyddet var 

negativa har resultatet var positiva med kommunernas och 

länsstyrelsernas nya roller. Däremot lyckades inte varje mål med 

lagförändringen och det har vuxit fram vissa oroväckande tendenser så 

som det ökande antalet fritidshusområden och liknande. Där kan det 

utvecklas en risk för allmänhetens tillgång till stranden. 
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14 Bilagor 
Bilaga 1 

Tabell 1: Användningsområden för till länsstyrelsen inkomna dispenser år 2010 

 
Total 4324 

 
Bostadshus Fritidshus 

Antal 694 652 

Procent 16,05% 15,08% 

 
Brygga/pir Nätstation m.m. 

Antal 385 396 

Procent 8,90% 9,16% 

 
Friluftslivsanordningar Väg/Bro 

Antal 81 86 
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Procent 1,87% 1,99% 

 
anläggning/turism/camping/stugor/hotell Båthus 

Antal 46 63 

Procent 1,06% 1,46% 

 
Komplementbyggnad Nedläggning kabel m.m. 

Antal 1310 184 

Procent 30,30% 4,26% 

 
Annat 

 Antal 427 
 Procent 9,88% 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 
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Bilaga 3 

4,08% 

1,67% 

5,46% 

4,80% 

1,85% 

4,49% 

8,53% 

5,30% 

7,68% 

3,62% 

6,46% 6,32% 

4,76% 

3,28% 

1,22% 

3,67% 

2,42% 

4,70% 

3,98% 

2,94% 

7,34% 

4,32% 

Total Procent 2003-2012 

Total Procent 2003-2012
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,090
a
 ,008 ,005 192,266 

a. Predictors: (Constant), Lakes 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 123,858 12,926  9,582 ,000 

Lakes ,069 ,045 ,090 1,528 ,128 

a. Dependent Variable: Total Dispenser 2003-2012 
 

Tabell 3: Regressionsanalys för relationen mellan havskust och dispenser. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,400
a
 ,160 ,157 176,910 

a. Predictors: (Constant), Sea 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 109,511 10,897  10,050 ,000 

Sea ,085 ,012 ,400 7,399 ,000 

a. Dependent Variable: Total Dispenser 2003-2012 

 

Tabell 6: Regressionsanalys för relationen mellan inkomst och dispenser. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,115
a
 ,013 ,010 191,756 

a. Predictors: (Constant), Ekonomi 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -38,388 88,009  -,436 ,663 

Ekonomi ,745 ,378 ,115 1,968 ,050 

a. Dependent Variable: Total Dispenser 2003-2012 

  

Tabell 4: Regressionsanalys för relationen mellan sjöytstorlek, havskust och dispenser. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,419
a
 ,175 ,170 175,600 

a. Predictors: (Constant), Sea, Lakes 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 95,691 12,371  7,735 ,000 

Lakes ,095 ,041 ,124 2,301 ,022 

Sea ,087 ,011 ,411 7,620 ,000 

a. Dependent Variable: Total Dispenser 2003-2012 

 

 

Tabell 5: Regressionsanalys för relationen befolkningsstorleken och dispenser. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,044
a
 ,002 -,002 194,166 

a. Predictors: (Constant), Befolkning 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 129,161 12,921  9,996 ,000 

Befolkning 1,366E-005 ,000 ,044 ,746 ,456 

a. Dependent Variable: Total Dispenser 2003-2012 
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Tabell 8: Regressionsanalys för relationen mellan antalet hus i fritidshusområden och dispenser. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,147
a
 ,022 ,018 190,955 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 121,382 12,211  9,941 ,000 

Antal hus i 

fritidshusområden 
,021 ,008 ,147 2,514 ,012 

a. Dependent Variable: Total Dispenser 2003-2012 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,770
a
 ,593 ,591 123,170 

a. Predictors: (Constant), Antal områden 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 62,367 8,036  7,761 ,000 

Antal områden 14,848 ,726 ,770 20,445 ,000 

a. Dependent Variable: Total Dispenser 2003-2012 

 


