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Projekt
Projektet
Projektet ”Stöd för kommuner i hantering av Strandskyddsregelverket” har genomförts som
ett gemensamt länsövergripande projekt där Norrbottens alla 14 kommuner varit delaktiga. I
arbetet har även Skellefteå kommun från Västerbotten medverkat.
Denna rapport är en slutredovisning av det arbete som gjorts inom projektet, samt i
delprojekten.

Bakgrund
Samverkan gällande de nya Strandskyddsregelverket startade som ett initiativ från några av
Norrbottens kommuner samt Skellefteå kommun sommaren 2010. Bakgrunden till att träffas
kom som en följd av den nya strandskyddslagstiftningen och det gemensamma behovet hos
kommunerna av att samordna sig och öka kompetens inom ämnet. Inom samverkan
arrangerades två träffar, 26 maj i Piteå samt 14-15 oktober i Storforsen. Totalt medverkade ca
65 handläggare, experter samt politiker vid dessa träffar.
Arbetet med att planera och genomföra utbildning i nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
startade parallellt med arbetet att lära mer om den nya strandskyddslagstiftningen och
medförde en ganska stor arbetsbelastning och omställning i samtliga kommuner. Detta
medförde att arbetet med strandskyddsfrågorna inte prioriterades på samma sätt utan
arbetet stannade av. Vid ett möte med chefer och ordföranden i miljö och byggnämnderna
som hölls i Boden senhösten 2010 beslutades att projektarbetet skulle dra igång igen på
allvar hösten 2011 när plan- och bygglagsutbildningarna var genomförda.
Samtliga kommuner i Norrbotten ställde sig bakom att vara med i projektet. Kommuner som
inte kunde bidra med personella resurser skulle istället betala en summa pengar till projektet
som skulle koordineras av Kommunförbundet Norrbotten.

Mål och Syfte
Syftet med projektet har varit att hos Norrbottens och Västerbottens kommuner öka
kunskapen gällande de nya strandskyddsreglerna samt att ta fram bra rutiner och material
för handläggning av ärenden gällande strandskydd. I uppdraget har ingått att i samråd med
Länsstyrelserna i respektive län hitta en förbättrad arbetsform för bedömning och hantering
av strandskyddsärenden.
Målet för de deltagande kommunerna har varit att gemensamt ta fram vägledning och
rutiner för tillämpning/handläggning av ärenden inom strandskyddslagstiftningen samt att
höja kompetensnivån bland kommuneras handläggare samt politiker.
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Organisation
Arbetet inom projektet har genomförts med stöd av handläggare/tjänstemän från nästan alla
medverkande kommuner. Totalt har mer än 30 personer medverkat i projektet samt över
1000 timmar lagts i projektetarbete.
I arbetet har även kommunpolitiker samt tjänstemän från Länsstyrelsen medverkat. För att
leda projektet har funnits en projektgrupp, styrgrupp och processledare i varje delprojekt.
Som ett stöd till projektgruppen har en extern konsult engagerats som projektkoordinator.
Projektledning:
Björn Eriksson, Kommunförbundet Norrbotten
Ulf Hedman, Piteå kommun
Sture Sundquist, Gällivare kommun
Styrgrupp:
Elisabeth Sandin, Kalix kommun
Heikke Kairento, Arvidsjaur kommun
Kaj Hedstig, Luleå kommun
John Sundström, Arjeplogs kommun
Björn Adolfsson. Länsstyrelsen
Processledare i delprojekten:
LIS, Ingrid Karlsson, Älvsbyns kommun
Särskilda skäl och Tillsyn, Maria Sidenmark, Piteå kommun/Krister Sundqvist, CSmiljökonsult
Ansökningshandlingar, Elisabeth Sandin, Kalix kommun
Projektkoordinator
Christer Sundqvist, CS-miljökonsult
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Genomförda aktiviteter - Strandskydd
Nedan redovisas en lista med de viktigaste aktiviteter som genomförts i anslutning till detta
projekt.
2009-12-14, Strandskyddet i praktiken – Sunderbyns folkhögskola. Länsstyrelsen och
Kommunförbundet Norrbotten arrangerade vägledningsträff för kommunerna. Cirka 20
deltagare. (ingick inte i projektet)
2010-05-26, Samordningsträff ”Hur hanterar vi nya strandskyddslagen” - Piteå, Furunäset.
Uppstart till samverkan i Strandskyddfrågor. (ingick inte i projektet)
2010-10-14 – 10-15. Workshop-Strandskydd, Storforsen. Träff arrangerad av
Kommunförbundet BD, Deltagande kommuner från Västerbotten och Norrbotten, cirka 45
deltagare. (inledande träff som initierade projektet)
2011-08-24 – 08-25. Workshop 2- Strandskydd, Storforsen. Projektträff för deltagare inom
detta projekt.
2011-11-15, Delrapportering i samband med Länsstyrelsens - Plan, bygg och bostadsdagar,
Länsstyrelsen, Luleå
2013-02-25 – 02-26. Utbildning ”Strandskydd – dispens, upphävande och tillsyn”.
Sunderbyns folkhögskola. Utbildning arrangerad inom ramen för detta projekt.
2013 juni/augusti. Planerad fältkurs ”Strandskydd i praktiken och praktisk tillsyn”.
2011-11-10, Styrgruppsmöte
2012-03-01, Styrgruppsmöte
2012-04-25, Styrgruppsmöte
Utöver detta har projektledningsgruppen genomfört 8 möten (fysiskt eller via telefon). De
olika arbetsgrupperna (delprojekt) har genomfört ett flertal arbetsträffar och möte för att lösa
sina uppdrag.
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Projektarbetet
Workshop Storforsen
För att få igång projektarbetet och för att samla ihop redan tidigare arbete som utförts
arrangerade Kommunförbundet Norrbotten en workshop/projektuppstart i Storforsen den
23-24/8, 2011.
Vid Workshopen i Storforsen i augusti bildades arbetsgrupper som fick i uppgift att jobba
med några utpekade problemställningar i strandskyddslagstiftningen.
Problemställningarna gällde:
-

LIS-områden,

-

Tillsyn,

-

Bedömning av särskilda skäl,

-

Ansökningshandlingar och
stöddokument (checklista)

-

Utbildning.

På grund av det låga antalet deltagare i
utbildningsgruppen bestämdes att den
frågan skulle hanteras senare. Av praktiska
skäl så slogs delprojektet-Tillsyn ihop med
frågan om Särskilda skäl till att ge dispens.
Gruppernas första uppdrag var att beskriva mål för respektive projekt och ta fram en tidplan
för arbetet.

Fortsatt arbete
Efter den inledande workshopen har arbetsgrupperna självständigt fortsatt arbetet under
ledning av en utsedd processledare. Som ett stöd i arbetet har en extern resurs funnits i form
av en projektkoordinator som haft till uppgift att stödja gruppernas fortsatta arbete.
Allt eftersom projektet löpt på och deltagarna byggt upp mer kunskap och kompetens har
projektet ändrat inriktning. Inledningsvis fanns som mål att ta fram en gemensam manual
som stöd i handläggning och beslutsprocessen. Under projektets gång har dock behovet av
manual fallit bort då bland annat Länsstyrelsen i Norrbotten kommit med förtydligande
vägledning och Naturvårdsverket gett ut en ny version av handbok ”Strandskydd – en
vägledning för planering och prövning, Utgåva 2”.
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Det ursprungliga målet har allt mer kommit att fokusera på kompetens uppbyggnad/utbyte
och nätverksbyggande mellan deltagande kommuner/aktörer. En viktig del av projektets
fortsatta arbete har varit att genomföra utbildningar/kurser samt att bedriva
kunskapsstödjade aktiviteter. En viktig del i arbetet har varit att utöka dialogen med andra
aktörer som jobbar med strandskyddsfrågor samt att stödja SKL i deras nätverksarbete.

LIS (Landsbygdsutveckling I Strandnära
områden)
LIS-gruppens uppdrag
LIS-gruppens uppdrag har varit att bevaka kommunernas intresse i LIS-frågan och stödja
kommunerna i arbetet med att ta fram LIS-områden. Gruppens mål var att ta fram ett
dokument i form av en policy/riktlinjer för LIS-områden.
Resultat ska kunna användas som stöd för att peka ut LIS-områden eller som komplement
till den antagna översiktsplanen i samband med den kommunala prövningen av
strandskyddet. Gruppen ska föra en dialog med olika enheter på länsstyrelsen för att
diskutera hur landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan definieras och vägas mot
bevarandeintressen. I mån av tid ska dialog föras med tre länsstyrelser.

Sammanfattning av LIS-gruppens arbete
Norrbottens kommuner inledde 2010 ett arbete med att ta fram en vägledning för
kommunerna för urvalet av områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Vägledningen är tänkt att ge stöd och hjälp men även ge idéer och inspiration i arbetet med
att hitta LIS-områden. Denna vägledning är ett komplement till den nationella vägledningen
som finns från Naturvårdsverket.
Kommunerna behöver inledningsvis definiera vad kommunen anser är tätort respektive
landsbygd i kommunen och vad som kommunen definierar som landsbygdsutveckling.
Förutsättning för landsbygdsutveckling kopplat till strandskyddsområden behöver
beskrivas av varje kommun med avseende på vikten av att vissa etableringar ligger nära
sjöar och vattendrag. Förslag till motivgrundande skäl som ska vara uppfyllda bör varje
kommun ta fram.
Länsstyrelsen har vid samråden önskat att kriterier för bostäder ska hanteras separat från
verksamheter.
När områden har pekats ut görs en lämplighetsbedömning utifrån olika motstående
intressen som vid vanlig översiktsplanering. Här hanteras säkerhet, riksintressen och andra
intressen vilket gör att antalet områden troligen kommer att minska.
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Bakgrund
Arbetet med LIS-frågan inleddes våren 2010 i Storforsen. Kommunerna hade att förhålla sig
till ett nytt begrepp, landsbygdsutveckling i strandnära läge. Dessutom hade kommunerna
fått ett nytt uppdrag som tillsynsmyndighet i strandskyddsfrågor, ett uppdrag som tidigare
länsstyrelsen haft i de flesta kommunerna.
De kommuner som redan börjat med arbetet att peka ut LIS-områden upplevde att
länsstyrelsen hade en annan syn på hur etableringar bidrar till landsbygdsutveckling.
Kommunerna som var närvarande ansåg att det fanns ett värde i att samarbeta i denna fråga.

Arbetssätt
Arbetsgruppens uppdrag har varit att bevaka kommunernas intresse i LIS-frågan och stödja
kommunerna i arbetet med att ta fram LIS-områden. I ett tidigt skede beslutades att
gruppens mål var att ta fram ett dokument i form av en vägledning för utpekande av LISområden. Dokumentet skulle kunna användas som stöd för att peka ut LIS-områden eller
som komplement till den antagna översiktsplanen i samband med den kommunala
prövningen av strandskyddet.
Gruppen har i sitt arbete även diskuterat användande av ”Policy” för utpekande av LISområden istället för att geografiskt peka ut områden. Går det att finna lösningar för att enkelt
kunna göra tillägg till ÖP i de fall det kommer upp LIS-objekt som överensstämmer med
kriterielistan men ligger utanför områden som geografiskt pekats i Översiktplan?
Fördelen med policy skulle vara att den ger ökad flexibilitet för kommunerna i utpekandet
av LIS-områden i översiktsplanen och samtidigt tydliga kriterier för val av områden som
prioriteras för LIS. Gruppens bedömning är att användande av en policy inte strider med
lagens intentioner, men att frågan bör utredas ytterligare och förankras innan införande. Det
gäller dock att kunna argumentera för denna typ av planinstrument väl och att beskriva hur
policyn ska användas som verktyg i Översiktplanen.
Gruppen har vid två tillfällen fört en dialog med olika enheter på Länsstyrelsen för att
diskutera hur landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan definieras och vägas mot
bevarandeintressen.
Vid det inledande mötet indelades gruppen i tre olika arbetsgrupper som hade i uppdrag att
arbeta med olika frågor. En grupp bestående av Linnea Hagenbjörk, Skellefteå, Anna-Greta
Kvickström, Jokkmokk, Ulla-Britt Larsson, Gällivare och Mary Rosenfors, Kiruna gjorde
omvärldsbevakning för att hitta goda exempel från andra platser i landet.
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Annie Arnqvist, Jokkmokk, Anna-Karin Lidén, Luleå och Ingrid Karlsson, Älvsbyn hade i
uppdrag att stämma av med länsstyrelsen i Norrbotten hur mycket kommunerna behöver
utreda inom varje LIS-område samt att hitta möjliga definitioner för landsbygdsutveckling
och landsbygd.
Maria Alldén, Pajala, Anders Ökvist, Kalix, Helena Rutström, Piteå och Harriet Wistemar,
Skellefteå skulle sammanställa materialet till ett gemensamt policydokument som kan
användas av våra kommuner. Harriet Wistemar ersattes hösten 2011 av Linnea Hagenbjörk
och ny i gruppen från februari var Linus Pettersson från Bodens kommun.

Vägledning för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Strandskydd och strandskyddets syfte i miljöbalken
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. I 7 kap miljöbalken 13-18 §§
finns bestämmelser och regler om undantag som gäller för strandskydd. En kommun kan
bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl och som anges
i 7 kap 18c §. I 18d och e §§ finns bestämmelser om möjlighet till dispens för etableringar i
områden som bidrar till utvecklingen av landsbygden.
I Naturvårdsverkets skrift Strandskydd – en vägledning för planering och prövning beskrivs
strandskyddets syfte:
”Strandskyddet ska långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden
genom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet. För att tillgodose syftena är det enligt huvudregeln förbjudet att inom
strandskyddsområden vidta vissa åtgärder, bl.a. att uppföra nya byggnader.”
I Norrbottens län har länsstyrelsen sedan tidigare antagit riktlinjer för hur stora vattendrag
ska vara för att omfattas av strandskyddet och dessa är ännu inte upphävda.

Miljöbalkens definition av områden för landsbygdsutveckling i strandnära
läge
Ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge är enligt miljöbalkens definition i 7
kapitlet 18e § ett område som
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften
fortfarande tillgodoses långsiktigt,
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,
a) i eller i närheten av tätorter,
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand vid Ångermanälven
eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland,
c) på Gotland, eller
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d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan
Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området,
och
4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark, utmed
Ölands kust eller i Ångermanland från Klockestrand vid Ångermanälven till Skataudden vid
Näskefjärden.
En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ge vägledning vid
bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket.
Översiktsplanen är inte bindande. Förordning (2011:393).”

Förarbetena till strandskyddsbestämmelserna
I strandskyddspropositionen (2008/09:119) har bland annat frågan om lättnader för att främja
utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång till stränder behandlats.
Bebyggelsetrycket är högt i vissa delar av landet medan andra delar är avfolkningsbygder. I
propositionen anges att strandskyddet behöver differentieras för att bli mer ändamålsenligt.
Behovet av utveckling i hela Sverige ska beaktas samtidigt som ett långsiktigt hållbart skydd
av strändernas natur- och friluftsvärden inte får äventyras.
Det framgår av propositionen att kommunerna i deras planering av användningen av markoch vattenområden har goda förutsättningar att avväga strandskyddsintresset mot intresset
att använda en mindre del av stränderna för att stimulera utvecklingen i områden som är
förhållandevis glest befolkade. Några remissinstanser har ansett att kommunerna behöver
förbättra sin kunskap, i synnerhet när det gäller skyddet av naturmiljön vid stränderna. Det
framhålls som viktigt att allmänheten får insyn och möjlighet till deltagande i de processer
där lättnader i strandskyddet genomförs.
I de mest högexploaterade delarna av landet kan det enligt propositionen behövas en större
följsamhet mot reglerna för att få en begränsning av ytterligare byggnation längs stränderna.
Kommuner vars stränder redan har bebyggts i stor utsträckning ska dock inte helt vara
undantagna från reglerna om lättnader i strandskyddet.
När det gäller dispensgivning i övrigt från strandskyddet poängteras att särskilda grunder
för att upphäva eller ge dispens från strandskyddet endast gäller i de områden som en
kommun har pekat ut för landsbygdsutveckling. Inom övriga områden bör enligt
propositionen beslut om undantag från strandskyddet tillämpas med stor restriktivitet. För
områden som inte är utpekade föreslås i propositionen reglerna utformas så att det är möjligt
att i ett enskilt fall avgöra om en plats ligger inom ett sådant område där vissa lättnader i
strandskyddet kan medges utan att i varje ärende bedöma hela kommunens samlade
områden.
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Regeringens förslag: Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses ett
område som
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften
a) i eller i närheten av tätorter,
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Veda vid Storfjärden i
Ångermanland eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland,
c) på Gotland, eller
d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller
Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark
för bebyggelse i området, och
4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till
Forsmark, utmed Ölands kust eller i Ångermanland från Veda vid Storfjärden till
Skataudden vid Näskefjärden.

Definition av landsbygd respektive tätort i X kommun
(Görs av varje enskild kommun.)
Exempel: Tätort i X kommun består av Y stad. Övriga delar av kommunen utgörs av
landsbygd. Tätortsnära område utgörs av A-by och B-by som ligger inom 5 km radie från Y
stads centrum.
I tätortsnära områden kan strandskyddet upphävas genom bestämmelse i en detaljplan, För att
upphäva strandskyddet krävs det att det finns särskilda skäl enligt 7 kap 18 c-d §§ miljöbalken. De
särskilda skälen är desamma som vid dispensgivning (Naturvårdsverkets handbok 2009:4 sid 27).
Därför har det betydelse hur kommunen definierar begreppen tätort och landsbygd då LIS-områden
endast kan pekas ut i landsbygd.

Definition av landsbygdsutveckling i X kommun
Exempel:
Varje etablering som behövs för att tillgodose nuvarande och framtida behov hos det
befintliga näringslivet på landsbygden är landsbygdsutveckling. Det gäller även varje ny
etablering av näringsverksamhet på landsbygden som kan ge nya arbetstillfällen.
Varje etablering som stärker befintliga eller möjliggör utveckling av nya viktiga
kommunikationsstråk inom kommunen och i ett mellankommunalt och regionalt perspektiv
är också landsbygdsutveckling.
Varje etablering som gör att kommunen kan utveckla eller effektivisera kommunal service
som exempelvis skolor, äldreomsorg, hemtjänst på landsbygden är landsbygdsutveckling.
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Varje etablering som gör att annan serviceverksamhet som exempelvis handel,
bensinstationer eller liknande kan behållas i befintlig omfattning eller utvecklas på
landsbygden är landsbygdsutveckling.
Ny etablering av bostäder på landsbygden är landsbygdsutveckling i områdena 1, 2 och 3.
Etablering av fritidshus på landsbygden är landsbygdsutveckling i område A, B och C.

Att tänka på:
Är enstaka boende landsbygdsutveckling i alla byar/områden? Hur mycket av ovanstående
kriterier behöver uppfyllas? Olika i olika kommuner eller delar av en kommun?

Förutsättningar för landsbygdsutveckling i X kommun kopplat till
strandområden
Policyfråga för varje kommun utifrån olika förutsättningar varför etableringar ska tillåtas
inom strandskyddade områden.
Exempel:
X kommun ser som en betydande förutsättning för utveckling på landsbygden i kommunen
att:
-

Det finns möjlighet att skapa arbetstillfällen genom etableringar som i vissa fall
kan komma att behöva ligga inom strandskyddade områden.

-

Det finns möjlighet att etablera bostäder i ett urval av attraktiva områden som
ligger inom strandskyddade områden.

-

Behovet av bostäder bedöms öka/minska/vara oförändrat …..och därför krävs att
det finns ytterligare/färre områden för etablering av ny bostadsbebyggelse som i
vissa fall/byar kan bli aktuella i strandområden.

-

Jordbrukslandskapet kan hållas öppet genom aktivt jordbruk som bedrivs i
dalgångarna. En annan form är ”Hästboende”, tätortsnära boenden på landsbygd
som gör att landskapet hålls öppet och som ses som attraktivt för vissa
befolkningsgrupper. (Det öppna landskapet gagnar både ortsbefolkning och
turister.)

-

De utvalda områden som är attraktiva för fritidsbebyggelse i kommunen tillåts
utvecklas och bebyggelsen kan förtätas.

-

I Y område anser kommunen dock att ytterligare etableringar inte bör tillåtas annat
än som ersättning av befintlig bebyggelse då området redan är hårt exploaterat för
fritidshusbebyggelse.

Motivgrundande skäl till att utpeka LIS-områden
Tvingande skäl som alltid ska vara uppfyllda
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-

Det är eller ska bli landsbygdsutveckling genom åtgärden – d.v.s. allt som stärker
en bygds överlevnad genom att exempelvis erbjuda möjligheter till bra och
attraktiva boenden, sysselsättning, service och social samvaro eller avskildhet
beroende på olika individers behov (eller enligt kommunens egen definition?).

-

Den utvecklingsåtgärd som planeras kan ske med hänsyn till ett aktivt och rikt
friluftsliv och utan att förstöra höga natur- och kulturvärden som finns i det
aktuella området.

-

Den utvecklingsåtgärd som planeras kan ske med hänsyn till olika riksintressen.

-

Den åtgärd som planeras är långsiktig (inte tillfällig) och är kopplad till en
ekonomisk utveckling i ett lokalt eller regionalt perspektiv och/eller är av ett
allmänt ekonomiskt intresse inte endast för en enskild. (ÖP 10 Munkedal om
kommunen ger sin tillåtelse)

-

Det saknas tillgång till attraktiva ändamålsenliga områden för bostäder utanför
strandskyddat område i byn.

-

En etablering inom strandskyddat område är nödvändig för att verksamheten ska
kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt, även kopplat till attraktionsvärden.

Andra skäl för utpekande
-

Det tilltänkta bostadsområdet har ett högt attraktionsvärde samtidigt som det
ligger i anslutning till en by eller inom rimligt pendlingsavstånd till
gruvetableringen, vindkraftsetableringen, hotellet eller någon annan
näringsverksamhet.

-

Det som planeras i strandskyddat område skapar ett bättre underlag för offentlig
och kommersiell service, kollektivtrafik etc. på landsbygden.

-

Det finns intressen för turistnäringen i området och den planerade åtgärden inom
strandskyddat område ska tillgodose detta behov.

-

Befintliga eller nya näringsverksamheter kan utvecklas genom den planerade
etableringen inom strandskyddat område och på så sätt skapas arbetstillfällen.

-

Det skapas fungerande stråk för turism och/eller andra näringar genom åtgärden.

Kriterier för att strandnära bebyggelse av bostäder ska bidra till
landsbygdsutveckling i X kommun
Kommunen kan välja kriterier enligt nedanstående exempel.
Den strandnära bostadsbebyggelsen bidrar till landsbygdsutveckling i X kommun genom
att:
- Den passar in i den befintliga strukturen för de olika byarna så att dessa ges
möjlighet att överleva på sikt,
- Den skapar sysselsättning i och serviceunderlag för handel och andra
servicenäringar,
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- Den skapar underlag för ett aktivt föreningsliv och engagemang på landsbygden
och underlag för att hålla igång eller skapa nya samlingslokaler,
- Den ökar tryggheten för boende på landsbygden och därmed stärker den sociala
hållbarheten
- Den förstärker kommunikationen inom kommunen avseende skolskjutsrutter,
bredband, telefoni, kollektivtrafik, gång- och cykelnät, befintligt vägnät, järnväg
etc.
- Det finns möjlighet att ansluta till/ge underlag för etablering av
gemensamhetsanläggningar/kommunala anläggningar för vatten och avlopp,
bredband…
- Den utgör underlag för offentlig service som till exempel skolor, bibliotek,
barnomsorg, äldreomsorg eller vård,
- Den utgör underlag för uppbyggnad av ny infrastruktur som exempelvis gator, el,
fjärrvärme etc.
Dessa kriterier kan användas som skäl för att peka ut boendeområden för
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Listan är inte uttömmande, det kan finnas
ytterligare kriterier.

Bedömning av lämplighet för att behålla utvalda LIS-områden i ÖPL
När kommunen har pekat ut ett antal områden som LIS-områden på en översiktlig nivå
kommer en bedömning av lämplighet att behålla dessa utifrån nedanstående.
Bedömningen ska göras på en översiktlig nivå (översiktsplan) utifrån det underlagsmaterial
som kommun, länsstyrelse och andra myndigheter har tillgång till. (Inga ytterligare
utredningar ska behövas enligt information på utbildning anordnad av SKL.) Finns behov av
närmare redovisning/utredning innan strandskyddets syfte kan säkerställas på den enskilda
dispensnivån anges det för respektive område. Vissa faktorer bör redovisas på alla nivåer.
Lämplighetsbedömningen utifrån risker/motstående intressen mm kommer förmodligen att
leda till att ett antal av LIS-områdena utgår.

Risker och störningar för det planerade området/etableringen att ta
hänsyn till
(identifieras främst i MKB-arbetet, exempel nedan om området behålls som LIS)

Risker
-

Finns risk för ras och skred, erosion, slamströmmar?
Finns risk för översvämning eller isproblematik?
Finns risk för att klimatpåverkan idag och i framtiden kan hota området?
Finns känd förekomst av radon i mark?
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Störningar och olägenheter
-

Finns risk för att miljökvalitetsnormer för vatten inte uppnås?
Finns risk för att miljökvalitetsnormer för luft inte uppnås?
Finns risk för störningar för boende/verksamhet av buller från trafik, järnväg,
flyg, skjutfält och skjutbanor?
Finns risk för störningar för boende/verksamhet från gruvor, vindkraft,
industri, jordbruk eller andra verksamheter?
Finns närhet till kraftledningar som kan störa?

Redovisas i Översiktsplan, Detaljplan och vid behov i enskild dispens
Om svaret på någon av ovanstående frågor är ja, förklara i översiktsplanen hur det i så fall ska
hanteras i framtida skeden (detaljplan eller bygglovsprövning) vid utpekande av LIS-områden eller i
kommande detaljplaner/bygglov. Redovisa också om ni har kommit fram till att dessa risker eller
störningar inte förekommer.
I detaljplaneskedet bör kommunen välja att antingen i egen regi göra eller kräva av en exploatör mer
noggranna utredningar med avseende på identifierade risker och kända störningar i det aktuella
området samt hur dessa kan hanteras i de fall en exploatering kan tillåtas ske. I ett område där inte
detaljplan krävs bör kommunen kräva av sökanden att utföra de utredningar som behövs för att ge ett
fullgott beslutsunderlag. Kommunen ska inte tillåta etablering om inte en fullgod säkerhet kan uppnås
utifrån kända beslutsunderlag och utredningar.

Konflikt med andra intressen kopplat till LIS vid ianspråktagande
(identifieras främst i MKB-arbetet, exempel nedan om området behålls som LIS)
Hur tillgodoses riksintresse/intresse för naturvård, landskapsskydd m.m.?

-

-

Finns det nyckelbiotoper, naturskydd av någon form som hotas?
Finns det värdefull ängs-, och hagmark som kommer att påverkas negativt?
Finns det aktivt brukad jordbruksmark? (Bebyggs ej, byggande på ängsmark
bör undvikas men om så är fallet ska en inventering avseende biologisk
mångfald utföras.)
Finns det Natura 2000-områden som påverkas negativt?
Finns det övrig värdefull mark som skall bevaras?
Kan åtgärden tillåtas med hänsyn till landskapsbilden?
Djur- och växtliv – kan området bebyggas utan att eventuella särskilda hänsyn
påverkas?

Redovisas i Översiktsplan, Detaljplan och vid behov i enskild dispens
Om svaret på någon av ovanstående frågor är ja, förklara i översiktsplanen hur det i så fall ska
hanteras i framtida skeden (detaljplan eller bygglovsprövning) vid utpekande av LIS-områden eller i
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kommande detaljplaner/bygglov. Redovisa också om motsatta intressen för naturvård landskapsskydd
etc. inte förekommer samt på vilket sätt strandskyddets syften ska tillgodoses.

I detaljplaneskedet bör kommunen välja att antingen i egen regi göra eller kräva av en
exploatör mer noggranna utredningar med avseende på identifierade konflikter med
naturvårdsintressen i det aktuella området samt hur dessa kan hanteras i de fall en
exploatering kan tillåtas ske. I ett område där inte detaljplan krävs bör kommunen kräva av
sökanden att utföra de utredningar som behövs för att ge ett fullgott beslutsunderlag.

Hur tillgodoses riksintresse/intresse för friluftsliv vid etableringen?
-

Lämnar åtgärden utrymme för friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet?

Redovisas i Översiktsplan, Detaljplan och vid behov i enskild dispens
Om svaret är ja redovisa kortfattat på vilket sätt kommunen har tänkt att hänsyn ska tas till
riksintresse/intresse för friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet (strandskyddets
syften) i översiktsplanen. Redovisas mer detaljerat om det går att göra etableringen i
detaljplan eller i samband med dispensärendet för etableringen om inte detaljplan krävs.

Hur tillgodoses riksintresse/intresse för rennäring?
-

Finns det risker för rennäringen och påverkas riksintressena för kärnområden
eller påverkas flyttlederna?

Redovisas i Översiktsplan, Detaljplan och vid behov i enskild dispens
Om svaret är ja redovisa kortfattat på vilket sätt kommunen har tänkt att hänsyn ska tas till
riksintresse/intresse för rennäringen i översiktsplanen. Redovisas mer detaljerat om det går
att göra etableringen i detaljplan eller i samband med dispensärendet för etableringen om inte
detaljplan krävs.

Hur tillgodoses vattnets kvalitet?
-

Finns det risk för att vattnet inte når upp till miljökvalitetsnormen?
Finns det risk för att vattenskyddsområden hotas?

Redovisas i Översiktsplan, Detaljplan och vid behov i enskild dispens
Om svaret på någon av ovanstående frågor är ja redovisa kortfattat på vilket sätt kommunen
har tänkt skydda vattnet i översiktsplanen. Redovisas mer detaljerat om det går att göra
etableringen i detaljplan eller i samband med dispensärendet för etableringen om inte
detaljplan krävs hur skydd för vatten ska kunna ske.
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Hur tillgodoses riksintresse/intresse för försvaret vid etableringen?
-

Finns det risk för att försvarets riksintressen inte tillgodoses?

Redovisas i Översiktsplan
Om svaret är ja bör LIS-området utgå. Om det finns möjlighet att ändå göra etableringen ska
redovisning göras hur hänsyn ska tas till riksintresse/intresse för försvaret i översiktsplanen.
Redovisas mer detaljerat om det går att göra etableringen i detaljplan eller i samband med
dispensärendet för etableringen om inte detaljplan krävs.

Hur tillgodoses riksintresse/intresse för kulturmiljövården/
kulturhistoriska bevarandeintressen?
-

Finns det fornlämningar som kan påverkas negativt?
Finns det andra kända kulturhistoriska värden?
Redovisas i Översiktsplan, Detaljplan och vid behov i enskild dispens

Om svaret är ja redovisa kortfattat på vilket sätt kommunen har tänkt att hänsyn ska tas till
riksintresse/intresse för kulturmiljövården och/eller kulturhistoriska bevarandeintressen i
översiktsplanen. Redovisas mer detaljerat om det går att göra etableringen i detaljplan eller i
samband med dispensärendet för etableringen om inte detaljplan krävs. Ta ställning till om
det finns behov av villkor.

Mellankommunala intressen
Mellankommunala intressen ska belysas i översiktsplanen. Kommunen kan fundera över
följande frågor kopplat till landsbygdsutveckling i strandnära områden och föra ett
resonemang i planen om dessa som ytterligare motiv eller hinder för områdets utpekande
för landsbygdsutveckling. Det kan även finnas andra mellankommunala frågor som har
betydelse vid en exploatering i närheten av vatten.

-

Gemensamma vatten- och naturområden – kan åtgärden inverka negativt på en
annan kommuns skyddsvärda områden?

-

Vattenkvalitet – kan åtgärden inverka negativt på vattenkvaliteten i en annan
kommun?

-

Kollektivstråk/Arbetspendling – Kan länet som helhet vara betjänt av att området
tas i anspråk för bebyggelse så att kollektivtrafik och vägnät kan bibehållas och
utvecklas?

-

Samhällsgeografiska stråk– Varje ort utgör en viktig nod. Kan åtgärden bidra till
att stärka dessa stråk (mellankommunalt)?
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-

Nya etableringar i närhet av kommungränser – kan etableringen ge goda effekter i
de aktuella kommunerna?

-

Turism/besöksnäring stråk – Kan åtgärden bidra till hela länets attraktion som
turistmål?

Bedömning av särskilda skäl- och Tillsyn
Delprojekt - Bedömning av särskilda skäl- och Tillsyn
Målet för delprojektet har varit att ta fram stöddokument/rutiner för att bedöma de
”särskilda skälen” som kan finnas vid ansökan om strandskyddsdispens samt ge en bild av
aktuell rättspraxis. Gruppen ska även i mån av tid jobba med att ta fram rutiner och
stöddokument som kan användas i kommunernas arbete med tillsyn av strandskyddet enligt
PBL och MB.

Gruppens deltagare
I arbetsgruppen om bedömning av särskilda skäl och tillsyn ingår Maria Sidenmark, Piteå
(processledare), Maria Blomberg, Skellefteå, Margareta Erstam, Piteå, Sandra Lindgren,
Gällivare, Anders Pettersson, Boden, David Pekkari, Pajala, Karin Larsson, Jokkmokk,
Annika Lindström, Älvsbyn, Martin Sundberg, Kiruna, Catrin Sandström, Skellefteå, Sara
Persson, Arvidsjaur och Lars-Ivar Sundström, Piteå

Arbetssätt
Gruppen har inventerat och samlat ihop en hel del rättsfall och beslut. Analysen att det
nästan uteslutande handlar om ett särskilt skäl (marken är redan tidigare ianspråktagen) är
intressant. Det material och tolkningar som funnits har inte alla gånger varit så lättillgängligt
för en läsare. Det har även funnits svårigheter i att tolka och dra slutsatser ur de få rättsfall
och beslut som fanns vid tillfället för gruppens arbete.
Gruppen har träffats/inte träffats fysiskt/haft telefonmöte efter workshopen i Storforsen.

Inventering av vägledande beslut
Deltagarna har inventerat och samlat ihop beslut som överprövats och som kunnat innehålla
något vägledande vid bedömning om det föreligger särskilda skäl till att lämna dispens.
Vanligast förekommande skälet för dispens är att ”marken redan är ianspråktagen på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”. Det verkar också vara det
särskilda skäl som ger utrymme för mest tolkning i kommunerna.

Vad säger handboken?
I handboken för strandskyddsdispens så står att mark som har tagits i anspråk utgörs ofta av
etablerad hemfridszon eller beslutad tomtplats runt bostadshus. Komplementbyggnader
inom hemfridszonen eller tidigare beslutad tomtplats eller en ersättningsbyggnad för samma
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ändamål som en befintlig eller nyligen avlägsnad byggnad kan vara skäl för dispens (se dom
MÖD 2006:35, MÖD 2006:45).
Att det finns en lucktomt är däremot inte ett skäl som kan tillämpas enligt den nya
lagstiftningen. Om en ansökan om dispens avser en så kallad lucktomt kan inte detta
åberopas som ett särskilt skäl. Ansökan får endast bedömas utifrån de i lagen uppräknade
sex särskilda skälen, i landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen gäller ytterligare
särskilda skäl enligt 7 kap 18§ d miljöbalken.

Slutsatser
Att bygga på jungfrulig mark utan utpekat LIS-område verkar svårt enligt dagens
strandskyddslagstiftning. Även om vissa av de exempel som kommunerna skickat gett
möjlighet ändå för detta.
Frågor som ställts till medverkande kommuner i gruppen
1. Hur mycket avgift tar er kommun för att handlägga ansökan om
strandskyddsdispens? (fast (vilken summa), timavgift (vilken summa)):
Boden: Vi har gått på SKLs taxa d.v.s. 200 x mPBB = 8 600 kr. Vi kommer att justera
vår taxa efter årsskiftet genom att dela upp ärendena i två kategorier (enklare resp.
svårare) där de enklare ärendena kommer att debiteras 100 x mPBB = 4 300 kr.
Älvsbyn: 6688 kronor (fast avgift).
Pajala: 1440 kr för strandskyddsdispensen, Den tas också enligt Miljöbalken hos oss.
Därefter tillkommer ju förhandsbeskedet och grannehörande
Jokkmokk: 2000 kr
Piteå: Timavgift som är på 809 kr/timme
2. Är beslutet för strandskyddsdispens delegerat till handläggare eller är det
nämnden som tar beslutet?
Boden: Strandskyddsärenden är delegerade till ordföranden i miljö- och
byggnämnden.
Älvsbyn: Beslut tas i nämnd
Pajala: Alla förhandsbesked/strandskyddsdispenser tas av Plan- och miljönämnden i
Pajala kommun
Jokkmokk: Inte delegerat.
Piteå: Beslut ska tas i nämnden, men ibland har miljö- och byggchef skrivit under
beslutet i enklare ärenden, och ibland enbart nämndens ordförande.
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3. Vilken är din uppfattning är det vanligaste särskilda skälet som anges då dispens
söks?
Boden: Det vanligaste skälet är att marken sedan tidigare varit ianspråktagen i någon
form oftast av en tidigare byggnad.
Älvsbyn: Ianspråktagen mark
Pajala: Vanligaste skälet är "redan ianspråktagen plats".
Jokkmokk: Redan ianspråktaget
Piteå: Redan ianspråktaget verkar vara det vanligaste särskilda skälet även i Piteå.

4. Vet ni ifall ni provat att använda det särskilda skälet ”lucktomt”?
Boden: Vi har inte använt det uttrycket, trots att det handlat om detta, däremot har vi
nyttjat närhet till befintlig bebyggelse som ett skäl som inte har hållit i länsstyrelsens
överprövning.
Älvsbyn: Beslut tas i nämnd (?)
Pajala: Vi har använt lucktomtsbegreppet på något ställe där det passar in eftersom
dem i förarbetena säger att man kan tillämpa det begreppet fast restriktivt. Dock utan
att lyckas övertyga Länsstyrelsen.
Jokkmokk: Inte rent ut men i samband med redan ianspråktaget
Piteå: Inte efter de senaste ändringarna i strandskydds lagstiftning trädde i kraft.

Några kvarstående frågor
Är det rimligt att som vid Skellefteås ansökningsblankett ha ett särskilt skäl som anger
lucktomt, då det enligt handboken för strandskyddsdispens inte är ett särskilt skäl för
dispensgivning. Dock finns ju en dom som M827-10, som ger detta utrymme. Skellefteå
håller på att se över sin blankett, där mest troligt detta särskilda skäl kommer att tas bort

Fortsatt arbete
Skellefteå har ett bra samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten (med få överprövningar)
och då kan ju det vara klokt att se hur de resonerar kring särskilda skäl. På
ansökningsblankett för strandskyddsdispens bör nedan angivna skrivelser för särskilda skäl
finnas med (lånat från Skellefteås ansökningsblankett):



Platsen är belägen på redan utnyttjad mark.
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Uppförande av komplementbyggnad i nära anslutning till huvudbyggnaden (går att härleda till
Länsstyrelsens avgränsningsbeslut från -1999).



Uppförande av ersättningsbyggnad. Ansökan bör inkomma inom ett år från brandtillfället
eller rivningen.



Platsen är avskuren från stranden av exempelvis en järnväg eller större väg och saknar
betydelse för friluftslivet.



”Lucktomt” som förlorat sin betydelse för allmänheten (enligt dom i Växjö tingsrätt,
Miljödomstolen, M827-10 från juli 2011).



Anläggningen är till för det rörliga friluftslivet. Den inskränker inte på allmänhetens
möjlighet att nyttja stranden (ex. anläggande av strand i Piteå kommun Hortlax 1:24.)
Länsstyrelsen överprövade, men kom fram till att dispensbeslut ska gälla).



Anläggningen måste ligga vid vatten till exempel båthamn, båtbrygga, båthus, pir.



Försvarsanläggning som måste ligga inom strandskyddsområde.

Jämför med de särskilda skäl som anges på (de flesta) Norrbottens kommuners
ansökningsblanketter (som är tagna direkt från lagtext och Naturvårdsverkets handbok):


Området har redan tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att dispens saknar betydelse
för strandskyddets syften.



Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller
annan exploatering



Byggnaden/anläggningen måste för sin funktion ligga vid vatten



Ansökan avser en utvidgning av pågående verksamhet som inte kan ske utanför området



Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan ske utanför området



Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse som
inte kan ske utanför området.



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



LIS-område

Skellefteås skrivningar känns mycket lättare att förstå och mindre ”byråkratiska” än våra
skrivningar i Norrbotten och det är kanske därför lättare för den sökande att välja rätt
särskilt skäl. Dock bör det särskilda skälet om lucktomt inte finnas med. Det kan möjligen
vara tillämpbart i någon inlandskommun, men vid kusten torde det vara väldigt svårt att få
dispens genom att hänvisa till det särskilda skälet.
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Tillsyn
Delprojekt - Tillsyn
Samma grupp som ovan bestämde sig för att ta fram rutiner och stöddokument som kan
användas i kommunernas arbete med tillsyn av strandskyddet enligt PBL och MB.

Gruppens deltagare
I arbetsgruppen om bedömning av särskilda skäl och tillsyn ingår Maria Sidenmark, Piteå
(processledare), Maria Blomberg, Skellefteå, Margareta Erstam, Piteå, Sandra Lindgren,
Gällivare, Anders Pettersson, Boden, David Pekkari, Pajala, Karin Larsson, Jokkmokk,
Annika Lindström, Älvsbyn, Martin Sundberg, Kiruna, Catrin Sandström, Skellefteå, Sara
Persson, Arvidsjaur och Lars-Ivar Sundström, Piteå

Tillsyn
Gruppen bestämde sig för att ta fram rutiner och stöddokument som kan användas i
kommunernas arbete med tillsyn av strandskyddet enligt PBL och MB.

Arbetssätt
Arbetet har bland annat gjort genom telefonintervju med Elisabeth Berggren i Skellefteå.

Resultat
Skellefteå kommun bedriver tillsyn över strandskyddet genom att inventera olika områden
åt gången, genom bland annat flygbilder från olika år. Nu prioriterar man sådant som verkar
ha tillkommit sedan 1997. Handläggare förelägger verksamhetsutövarna (privatpersoner)
om rättelse samt gör åtalsanmälan för de olika överskridandena. Tar väldigt mycket tid i
anspråk och ännu vet man inte ifall det kommer att ge något resultat. Även Länsstyrelsens
jurister tycker att det ska bli intressant att se vart det landar. Som en första omgång
förelägger man och åtalsanmäler 50 st, sen avvaktar man och ser resultatet innan man
bestämmer om en eventuell fortsättning av denna tillsynsmetod. Blir mycket intressant att se
hur detta faller ut!
Länsstyrelsen i Västerbotten har just nu även bestämt att alla bryggor ska omfattas av
strandskyddsdispens, även enklare sådana. Det innebär att Skellefteå, där avgiften för
strandskyddsdipsens är 5136 kr, funderar i banorna att kanske ha en blankett för ”enklare”
strandskyddsdispenser (typ bryggor) och även en lägre avgift för detta. Att ta 5136 kr för
strandskyddsdispens för en brygga, känns inte rimligt (se i Bodens mailsvar på frågan om
vilken avgift de tar för att handlägga strandskyddsdispens).
Se även senaste tidningen ”Miljö & Hälsa” nummer 7 oktober 2011, där Elisabets kollega
Peter intervjuas i en artikel gällande hur man jobbar med strandskydd i Skellefteå.
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I Piteå bedrivs ingen uppstyrd tillsyn på strandskyddet, det är mer ”granne-anmäler-grannetillsyn” som bedrivs. Ingen åtalsanmälan eller föreläggande om rättelse har hittills gjorts på
strandskyddet i Piteå, vad jag kan hitta. Så verkar det vara i alla övriga
Norrbottenskommuner, att ingen strukturerad tillsyn bedrivs.
Undantaget verkar vara Gällivare där man bedriver tillsyn efter följande ordning. En
uppföljning görs 6 år efter att lovet gavs. Lottning (enligt förbestämd procentsats) sker bland
dessa ärenden, och tillsyn görs bland de ärenden som statiskt lottades fram. En 4-årig
rullande tillsynsplan för Plan och byggfrågor samt Strandskyddispenser antas av nämnden
varje år. När det gäller tillsyn av strandskyddet sker det genom subjektivt urval av områden
bland de områdena med känt högt tryck på byggnationer (riskbaserat).
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Ansökningshandlingar
Delprojekt - Ansökningshandlingar
Målet för delprojektet är att ta fram en mall för hur ansökningshandlingar bör utformas samt
stöddokument vid handläggning av ansökan om Strandskyddsdispens t.ex. en checklista
som kan användas som handläggarstöd.

Arbetssätt
Delprojektets resultat färdigställdes på ett tidigt skede i projektet. Det framtagna materialet
redovisades bland annat på länsstyrelsedagarna den 14-15 november 2011. Den framtagna
blanketten och checklistan har delgetts länets kommuner genom ett remissförfarande, för att
få en bra förankring av materialet. Därefter har en slutgiltig version tagits fram av gruppen.

Gruppens deltagare
I arbetsgruppen om ansökningshandlingar ingår Elisabet Sandin, Kalix (processledare),
Sandra Lindgren, Gällivare, Sara Persson, Arvidsjaur, Anna-Karin Risnert, Luleå och LarsIvar Sundström, Piteå

Arbetssätt
Gruppen hann i princip diskutera klart under workshopen. Arbetet med att ta fram färdiga
förslag fördelades mellan deltagarna.

Inventering av goda exempel
Gjordes innan workshopen.

Resultat
Gruppen har tagit fram ett förslag till ansökningsblankett med anvisningar/information om
regelverket. En checklista har även tagits fram för att minska risk att eventuella
överprövningar återförvisas på grund av bristfälligt beslutsunderlag.
Ansökningsblankett och checklista bifogas i slutet av denna rapport (bilaga 1 och 2).
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Utbildning strandskyddsregler
Delprojekt - Utbildning strandskyddsregler
Målet för delprojektet har varit att sprida den kunskap om strandskyddsregelverket samt det
resultat som delprojekten tagit fram till handläggare och politiker. I uppdraget har även
ingått att ha dialog med SKL och myndigheter. Huvuddelen av delprojektets arbete har
gjorts under 2012 och under första halvåret 2013.

Gruppens deltagare
Björn Eriksson, Kommunförbundet, Ulf Hedman, Piteå, Heikki Kairento, Arvidsjaur samt
Sture Sundquist, Gällivare.

Genomförda aktiviteter
Inom ramen för delprojektet har dialogmöten genomförts med Länsstyrelsen i Norrbotten
samt miljösamverkan Västerbotten. En viktig dialogpartner för komptens och
erfarenhetsutbyte har varit Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Gruppen har varit
inbjuden och medverkat i dialogmöten som SKL haft med departement och myndigheter på
centralnivå.
En viktig roll i gruppens arbete har varit att bidra med synpunkter och erfarenheter om hur
den nya strandskyddslagen fungerar i praktiken samt ge förslag på förbättringar som bör
göras. Gruppen har bl.a. varit inbjuden till dialogmöte på Socialdepartementet samt
medverkat på dialogmöte som SKL arrangerade med anledning av Boverket och
Naturvårdsverkets utredningsuppdrag att se över tillämpningen av nya lagen (se nedan).
Som ett resultat av övriga delprojekts arbeten och på önskemål från de deltagande
kommunerna har ytterligare utbildningar arrangerats inom ramen för detta projekt. Bland
annat har en tvådagars utbildning med titeln ”Strandskydd – dispens, upphävande och
tillsyn” genomförts på Sunderbyns folkhögskola den 25-26/2, 2013. Uppslutningen till kursen
var stor, antalet deltagare på kursen var 32 stycken.
Inom ramen för uppdraget planeras ytterligare en utbildning med temat ”Strandskydd i
praktiken och praktisk tillsyn”. Utbildningen är planerad att genomföras som en endagars
kurs i juni/augusti 2013 och kommer ha fokus på praktisk tillämpning av regelverk och
bedömningar i fält.

Ny översyn av strandskyddsreglerna
Enligt budgetproppen ska 23 miljoner kr årligen avsättas under 3 år för att Naturvårdsverket
och Boverket ska kolla igenom strandskyddsreglerna. Se nedan utdrag ur proppen.
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”Översyn av strandskyddet”
”Det finns indikationer som tyder på att den ändring av strandskyddsreglerna som trädde ikraft 2009
och 2010, med syfte att bland annat underlätta för viss byggnation i strandnära lägen, inte har fyllt
sitt syfte, har tillämpats olika över landet och har lett till oavsedda effekter. Under tre år avsätts 23
miljoner kronor per år för att underlätta för attraktivt boende på landsbygden. Regeringen avser att ge
Boverket och Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av utfall och tillämpning av det nya
regelverket och vid behov föreslå förändringar. Förslaget innebär även en informations- och
kompetensinsats vad gäller strandskyddsreglerna, kompletterat med ett planeringsstöd till
landsbygdskommuner.”

Slutsatser och erfarenheter
Slutsatser och erfarenheter
Strandskyddsfrågorna är komplexa frågor som berör många olika discipliner inom
myndighetsutövande och kommunal förvaltning. De innefattar både miljölagstiftning, plan
och bygglag, men lika ofta de lokala kommunala strategierna för utveckling på landsbygd,
bebyggelse i orört land samt medborgarnas önskan av att få bygga i ett attraktivt läge med
närhet till vatten.
Den nya strandskyddslagstiftningen som kom den 1 juli 2009 förde med sig stora
förhoppningar hos allmänhet och politiker om att den skulle stödja möjligheten till attraktivt
byggande i strandnära läge. Det uttalade syftet med lagförändringen var att underlätta
byggnation i strandnära läge, men samtidigt dämpa i redan hårt exploaterade områden.
Kanske var det dessa förhoppningar som bidrog till den stora klyfta som blev mellan praktik
och teori.
Från ett kommunalt perspektiv så blev dessutom klyftan extra stor då en låsning uppstod
mot Länsstyrelsen som är den överprövande myndigheten för strandskyddfrågorna. Om det
var bristen på vägledning eller enbart en osäkerhet/övernitiskhet i tolkningen av de nya
regelverken från både kommuner och länsstyrelsen får vara osagt. Helt klart är att den
prioritering som fanns då det gällde att syna kommunernas handläggning/beslut i
strandskyddsärenden inte stod i proportion till det stöd och den brist på vägledning som
fanns till kommunerna. I uppföljande studier som både Boverket, SKL och Naturvårdsverket
gjort av Länsstyrelsernas hantering faller Norrbotten ut extra mycket i den statistik som
redovisas. En orsak till detta kan bero på osäkerhet i hur reglerna skulle tolkas, eller brist på
gemensam mötesplats för dialog mellan Länsstyrelsen och kommunerna. Med stor säkerhet
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bidrar nog också Länsstyrelsen egen otydlighet i hur frågorna ska tolkas till att en stort klyfta
uppstod mellan tjänstemän, beslutsfattare och allmänhet.
En styrka med detta projekt har varit att Länsstyrelsen medverkat och att det har öppnat upp
för en ökad dialog mellan myndigheterna (tjänstemän/beslutsfattare). Det har också visat på
behovet att ha dialog och samsyn i frågan, både mellan kommuner och mellan de andra olika
aktörerna i samhällsplanering och miljöfrågor. Detta är extra viktigt för att säkra kvalitén i
den rättstillämpning som möter den enskilda individen/verksamhetsutövaren.
Projektet har på ett positivt sätt bidragit till att vi som kommuner blivit bättre på att hantera
strandskyddsfrågorna och att vi lyckats etablera ett gemensamt nätverk som stödjer våra
handläggare i arbetet. Det har också bidragit till att lyfta fram problem som finns i
tillämpningen av det nya regelverket och visat på områden som måste förbättras både då det
gäller regelverk, samverkansformer och dialog med alla aktörer inom området.
Den positiva dialogen med Länsstyrelsen har bland annat lett till en förändrad attityd till hur
frågorna ska tolkas. Det innebär nödvändigtvis inte att inställningen till
strandskyddfrågorna har ändras avsevärt, men resultatet har uppfattats av kommunerna
som att det skett en förändring i synen på frågorna och en ökad förståelse uppnåtts.
Vårt projekt har varit unikt genom att det involverat länets samtliga kommuner och att det
involverat tjänstemän från både små och stora kommuner. Samverkan mellan en så stor
mängd aktörer är inte alltid lätt, men den har uppfattats som positivt från alla medverkande
i projektet. Som alla samverkan så bygger den på att det finns en full acceptans för uppgiften
samt en hängivenhet bland projektdeltagarna. Eftersom projektarbetet gjorts av tjänstemän
vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter, så uppstår ibland frågan hur uppgifter ska
prioriteras. Den drivkraft som funnits bland processledarna i de olika delprojekten har varit
en viktig faktor för att få arbetet att fungera.
Finns det då något att lära av detta projekt som kan var till nytta för kommande
gemensamma projekt? En viktig faktor för att lyckas är att uppslutningen och projektet
prioriteras av alla medverkande partners. En annan viktig faktor är mängden resurser som
projektet har. I detta projekt har resurserna bestått av personal som ställts till förfogande
samt finansiering från alla deltagande. Med facit i hand så går det också att konstatera att
många av de tunga frågorna i projektet hade koppling till juridik och att vi kanske borde fått
med denna kompetens på ett bättre sätt i det arbete som gjorts. Då många av frågorna
handlar om samhällsbyggnad och landsbygdsutveckling borde kanske också dessa
kompetenser varit med på ett tydligare sätt i arbetet.
Projektets ursprungliga mål var att ta fram en manual för kommunernas arbetet med
Strandskyddfrågor. Allt eftersom tiden gått förändrades detta behov i och med att
Naturvårdsverket kom med ny handbok och att projektdeltagarna generade kunskap.
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Projektets mål att ta fram stöd till handläggning, höja kompetensen, skapa nätverk för
samverkan samt öka dialogen med Länsstyrelsen får dock anses vara uppnått.
En stor styrka för att driva projektet fram har varit den styrgrupp som funnits till
förfogande. Den har på ett bra sätt gett stöd och värdefulla synpunkter till styrning,
prioritering och förankring av det arbete som gjorts.
Den avslutade frågan är då kanske – Har vi nått en samsyn i strandskyddets tillämpning.
Svaret på frågan är kanske inte så lätta att besvara? Det vi med stor säkerhet kan säga är att
vi alla har fått en ökad förståelse för regelverket och de behov som finns för förändringar. Vi
har också fått en ökad insikt i hur viktigt det är med samverkan och att vi skapar en
gemensam syn på frågor som berör oss alla.
En annan insikt är att det i vårt stora län skiljer sig avsevärt mellan kommunernas egna
förutsättningar för att hantera frågorna och de geografiskt givna förutsättningarna för den
enskilda kommunen.
En av de viktigaste slutsatserna av projektet är att denna typ av ”samverkan” mellan
kommuner i länet och Länsstyrelsen är ett arbetssätt som vi förordar starkt och att det bör
ses som en framgångsrik arbetsmodell för samverkan i kommande komplicerade frågor.
Med dessa avslutande ord vill projektledningen framföra ett stort tack till alla
projektdeltagare, beslutsfattare och experter som bidragit till projektets genomförande

Kommunförbundet Norrbotten,
Luleå, 2013-04-25

Björn Eriksson

Ulf Hedman

Sture Sundquist
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Checklista vid beslut om strandskyddsdispens

31

Beslut
Rubrik
Namnet på fastigheten

Aktuella lagrum
Den åtgärd (byggnad, anläggning, anordning eller åtgärd) som dispensen avser.
Hänvisning och motivering

Åtgärder som avses
Storlek/omfattning åtgärderna har samt på vilken/vilka fastigheter åtgärder önskas
vidtas

Tomtplatsavgränsning
Beskrivning av tomtplatsavgränsning, tidigare eller nu aktuell. Avgränsa på tillhörande
situationsplan om vilket område som får tas i anspråk, s.k. tomtplats alt villkor om att
endast yta byggnaden/anläggningen upptar får användas för ändamålet.

Ev. villkor
T ex staket längs tomtplatsavgränsning, rivning av befintlig byggnad som ska ersättas,
begränsning av tidsperiod för när ett arbete får utföras i vatten

Upplysningar
Giltighetstid
Dispensen upphör om den åtgärd dispensen avser inte har påbörjats inom två år och
inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Överklagan
Om dispens medges informera om att beslutet kan komma att överklagas till
länsstyrelsen samt att LSt kan överpröva beslutet. Tiden för överprövning räknas tre
veckor från den dag dispensbeslutet kommer in till LSt. Sökanden bör därför avvakta
utgången av överklagandetiden innan åtgärder påbörjas när dispens givits.

Andra beslut etc. som kan behövas
Ex om det rör sig om vattenverksamhet informera om att anmälan eller tillstånd kan
krävas enligt MB 11 kap eller t ex vara anmälningspliktigt om det rör sig om upplägg
av muddermassor. I vissa fall kan även MB 12:6 vara tillämplig.

Bakgrund och förhållanden
Sökanden
Sökandens namn och adress.

Ändamålet
Ändamålet med byggnadsföretaget, anläggningen eller åtgärden, dess storlek samt
information om besök på platsen skett.

Befintliga byggnader, anläggningar etc.
Beskrivning och historik över befintliga byggnader, anläggningar etc. på fastigheten
och hur de är tagna ”lagligen i anspråk”.

Mark- resp. vattenområdet
Ange vilken sjö, vattendrag eller havsområde som berörs. Beskrivning av
naturtyper/biotoper och ev. förekomst av hotade arter. Redovisning av den
allemansrättsliga tillgängligheten och områdets värde för friluftslivet och naturvården.
Redovisning av ev. forn- och kulturminnen.

Detaljplanelagt område
Om det strandskyddade området är planlagt bör det framgå och relevanta

Anm.
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planbestämmelser anges.

Översiktsplan samt andra ev. berörda intressen
Ange vad som gäller för området enligt översiktsplanen och ev. berörda riks-, länseller kommunala intressen på land och i vatten som kan ha betydelse för ärendet (t ex
för naturvård – naturreservat/Natura 2000 etc., friluftsliv, kulturmiljö, totalförsvar,
sjöfart)

Bedömning
Utvecklad motivering
De särskilda skäl som ligger till grund för dispensen och i förekommande fall
motivering till LIS. Beskrivning av hur syftet med strandskyddet påverkas.
Konsekvenser för växt- och djurlivet samt den allemansrättsliga tillgängligheten
beskrivs och en vägning mellan allmänna och enskilda intressen görs.

Fri passage enl. MB 7:18 f
Beskriv hur fri passage säkerställs för allmänheten och hur goda livsvillkor för djuroch växtlivet bevaras. Ange i vilken utsträckning mark får tas i anspråk för ändamålet.

Detaljplan
Bedömning om åtgärden är förenlig med detaljplan eller om ev. avvikelser endast är
små, se MB 2:6.

MB allmänna hänsynsregler och hushållningsbestämmelser
m.m.
Redovisning om åtgärden är förenlig med MB kap 3 och 4 samt övriga regionala och
lokala intressen (inkl. ÖP).

Till beslutet bifogas
Översiktskarta
Fastighetens läge i förhållande till strandlinjen anges och närliggande fastigheter med
byggnader framgår.

Situationskarta
Kart- eller måttskala anges, där befintlig bebyggelse på aktuell fastighet redovisas och
den önskade åtgärdens läge samt ev. tomtplatsavgränsning anges.

Besvärshänvisning
Om beslutet går någon emot.

Delgivningskvitto
Vid avslag eller då villkor meddelas – till sökanden.
Om beslutet går sakägare emot – till denne.
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