
 

EXAMENSARBETE 
Lantmäteriingenjörsprogrammet 
 
Institutionen för ingenjörsvetenskap, Högskolan Väst 

2018-07-05 
 
 
 
 
 
 
  
En studie av Lantmäteriets beaktande av strandskyddet 
och samråd i fastighetsbildning för bostadsfastigheter 
inom strandskyddsområden 
 
 
Oscar Karlsson  
 
 
 
 
 



En studie av Lantmäteriets beaktande av strandskyddet och samråd i fastighetsbildning för 
bostadsfastigheter inom strandskyddsområden 

 i 

Sammanfattning 
Lantmäteriet tog beslut under 2017 att avskaffa principsamråd med Länsstyrelsen. Syftet 
var att korta ner handläggningstiderna och minimera antalet onödiga samråd som sker. 
Detta arbete har avsett att undersöka hur frekvent det sker samråd för fastighetsbildning av 
bostadsfastigheter inom strandskyddsområden. För att kunna undersöka detta har en 
kartläggning av var fastighetsbildnings har skett i Västra Götalands län för 
bostadsfastigheter. Arbetet har gjorts i samarbete med Plan- och bygg avdelningen på 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Materialet som legat till grund för undersökningen är de ärenden i form av underrättelser 
som inkommit till denna avdelning. I undersökningen har en geografisk kartläggning skett 
för denna typ av förrättningar i Västra Götaland. De ärenden som berör denna typ av 
förrättningar har sedan granskats i syfte att undersöka hur frekvent någon typ av samråd 
har skett med kommunen eller Länsstyrelsen.  

Kartläggningen visade tyngdpunkter av var fastighetsbildning för bostadsfastigheter skett 
inom Västra Götalands län för 2017 års förrättningar. 

Undersökningen visar på att det samråddes i 31 % av fallen för bostadsfastighetsbildning 
inom strandskydd av ärenden av 2017 års inkomna underrättelser. Undersökningen visade 
också på att förrättningslantmätarna inte har motiverat strandskyddet för 
förrättningsåtgärden alls eller bristande i förrättningsprotokollet i 23 % av inkomna 
underrättelser. Resultatet visade att förrättningslantmätarna gjorde ett eget beslut i 46 % av 
ärenden för 2017. Resultaten av undersökningen ger en indikation om att detta är något 
som behöver undersökas ytterligare och öppnar upp för många nya frågeställningar som 
behöver besvaras.  
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A study of the Swedish Land surveys consideration of 
national shorelines and consultation for residential 
properties in areas of protection for the Swedish 
shoreline 

Abstract 
Lantmäteriet decided during 2017 to cancel principle consultation with Länsstyrelsen 
(county administrative board). The goal was to shorten the time for each case and reduce 
the number of unnecessary consultations. The purpose of this paper was to examine how 
frequently consultation takes place for residential properties in areas of protection of the 
Swedish shoreline. To examine this subject a mapping of this type of residential properties 
were made for Västra Götalands län. This study has been in cooperation with Plan- och 
bygg avdelningen (The Department of Community Planning and Building) for county 
administrative board in Västa Götalands län. The data underlying this study consists of 
cases that have been sent to this department during 2017. In the examination of this study 
a mapping of this type of properties has been made. The reason for this is to examine how 
frequently at consultation have taken place with county administrative board or the specific 
county.   

The mapping showed that there was more of this type of cases in some parts of Västra 
Götalands län in 2017.  

The study showed that consultation took place in 31 % of the cases for this type of 
properties in protective shoreline areas. It also showed that in 23 % of the cases no 
consultation took place and/or the protection was not taken into account.  The result of 
the study showed that cadastral surveyors decide for them self without consolation in 46 % 
of the cases. The study showed an indication that this subject has to be further resourced, 
not only in this part of Sweden but in all of Sweden. 
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• LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
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• MÖD – Mark- och miljööverdomstolen  
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1 Inledning 
En kombination av strandskyddet och allemansrätten ger allmänheten möjlighet att 
nyttja Sveriges stränder till rekreation och friluftsliv. Strandskyddet är ett av de många 
allmänna intressena i Svenskt rättssystem som Länsstyrelsen ska bevaka.1  

Ibland vid förrättningar påträffar förrättningslantmätaren något av de allmänna 
intressena. Exempel på allmänt intresse kan vara strandskydd eller fornminnen. När 
förrättningslantmätaren påträffar ett allmänt intresse måste denna göra en prövning 
mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset. Det enskilda intresset är 
fastighetsägarens intresse av förrättningen. Det allmänna intresset är att bevara det 
intresset har i avsikt att skydda. Vid en prövning av strandskyddsfrågan i en 
förrättning ska förrättningslantmätaren innan år 2018 samråda med Länsstyrelsen och 
eller kommunen för att få ett utlåtande om hur denna myndighet ställer sig till 
förrättningen. Syftet med samrådet är att underlätta för förrättningslantmätaren att 
göra en välinformerad prövning av det enskilda och allmänna intresset.2 

När en förrättningslantmätare avslutar en förrättning som på något sätt berör ett 
allmänt intresse som Länsstyrelsen bevakar ska denna förrättning skickas till 
Länsstyrelsen för underrättelse. Förrättningslantmätaren kan även under 
förrättningens gång begära in ett samrådsyttrande som beskrivits ovan.  

Under år 2017 inkom det 1 433 ärenden med avslutade förrättningar från 
Lantmäterimyndigheten till Plan- och byggavdelningen på Länsstyrelsen i Västra 
Götaland län. Förrättningarna inkom till Länsstyrelsen för granskning och eventuellt 
överklagande eller godkännande. Länsstyrelsen ska överklaga förrättningen i de 
ärenden som de anser att förrättningslantmätaren inte gjort en korrekt avvägning 
mellan det allmänna och enskilda intresset i förrättningen. Innan årsskiftet 2017/2018 
har flera av dessa förrättningar varit inne på samråd hos Länsstyrelsen. Det är 
förrättningslantmätarens roll att göra en avvägning mellan det allmänna och enskilda 
intresset samt att genomföra förrättningen. Länsstyrelsens roll är att bevaka att 
kommunerna och Lantmäteriet beaktar de allmänna intressena och gör en korrekt 
avvägning mellan allmänt och enskilt intresse. Gör inte kommunerna och 
Lantmäteriet detta har Länsstyrelsen rätt att ingripa för att säkerställa de allmänna 
intressena. Ingripande från Länsstyrelsen kan bland annat göras via överprövningar 
och överklaganden.  

1.1 Bakgrund 
Under år 2017 genomfördes ett arbete i syfte att ändra samrådsrutinen mellan 
Lantmäterimyndigheten och Länsstyrelserna. Ändringen avsåg en omarbetning i 

                                                 
1 Strandskydd. Boverket. 
2 Ibid 
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Lantmäterimyndighetens ansvar att samråda med andra myndigheter som till exempel 
Länsstyrelsen.   

En grund till ändringen var att det fanns olika avtal på regionalnivå mellan 
Lantmäterimyndigheten och Länsstyrelsen angående bland annat hur samråd skulle 
hanterats.  Ändringen resulterade i att en ny rutin arbetades fram i en utvald grupp 
från tre olika Länsstyrelser och Lantmäteriet. I samband med att den nya rutinen 
trädde i kraft vid årsskiftet 2017/2018 har samtliga tidigare avtal blivit uppsagda.   

Syftet med uppsägningen av de gamla avtalen och rutinerna var att Länsstyrelsen och 
Lantmäteriet hade som mål att skapa en enhetlig rutin som skulle gälla för hela 
Sverige. Lantmäteriets nya rutiner kring samråd innebär att förrättningslantmätaren 
inte ska samråda med annan myndighet om detta inte bedöms nödvändigt för 
prövningen i ärendet. Istället ska förrättningslantmätaren i första hand utnyttja den 
kompetensen som finns internt inom myndigheten. Under arbetet för uppsägning av 
tidigare rutiner har representanter från Länsstyrelsen i Västra Götalands län uttryckt 
brister i det material som Lantmäteriet byggde sina beslut på. De brister som påpekats 
av Länsstyrelsen är att det saknas underlag för den grund Lantmäteriet hävdat att 
andelen onödiga samråd var för hög samt hur Lantmäteriet avser att lösa en eventuell 
kompetensbrist angående dessa frågor.  

1.2 Problembeskrivning  
Bostadsfastigheter som är belägna inom strandskyddsområden och i närheten till 
vattenområden kan i många fall medföra en avhållande effekt på allmänhetens tillträde 
till området. Detta är en av många aspekter som motverkar syftet med det allmänna 
intresset för strandskydd. Syftet med strandskydd är bland annat att säkra 
allmänhetens tillgång till strand och vattenområden för friluvsändamål. Den 
avhållande effekten ökar då fastighetsägarna börjar ta strandskyddsområde i anspråk 
till tomtmark för att utöka en hävdad hemfridszon dit allmänheten inte har tillträde. 
Genom bildandet av stora bostadsfastigheter inom strandskyddat område medför det 
en ökad risk för att strandskyddad mark tas i anspråk och allmänheten förlorar 
möjligheten att nyttja området för friluftsliv. Stora bostadsfastigheter med möjlighet 
till mindre djurhållning och/eller odling skapas inom strandskyddsområden medför 
det i många fall att strandskyddet släcks ut. Detta beror på att allmänheten har svårare 
att passera djurhagar och avstängslingar. Dessutom finns risken att fastighetsägarna 
kontinuerligt utökar sin hemfridszon vilket i längden medför att allmänhetens tillgång 
till området helt och hållet släcks ut. Detta är något som även bekräftats i rättspraxis 
flertal gånger, bland annat i MÖD domen 2016, mål nr F 10213-15. 

Processen med ändringen med samrådsrutinen skedde under en kortare tidsperiod. 
Detta resulterade i tidsbrist för att höja kompetensen internt på 
Lantmäterimyndigheterna innan de regionala avtalen slutade gälla efter uppsägningen. 
En snabb ändring utan en kompetenshöjning kan resultera i ett kompetensglapp hos 
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vissa förrättningslantmätare som enligt tidigare rutin hade samrått med Länsstyrelsen. 
Alltså medför det att förrättningslantmätaren som tidigare skulle samrått med 
Länsstyrelsen angående avvägning och prövning av allmänt intresset får efter 
ändringen ett ansvar att göra denna prövning själva i större utsträckning än tidigare. 

Denna ändring kan komma att påverkar strandskyddet, Länsstyrelsen och 
förrättningslantmätaren. Utöver dessa påverkas även samhället i en stor utsträckning. 
Den stora inverkan på samhället kommer troligtvis att vara att Länsstyrelsen kan 
komma att behöva överklaga fler ärenden. En överklagan innebär att det dras igång en 
rättsprocess i domstol som kostar både fastighetsägarna och samhället mycket pengar. 
En utdragen och kostsam rättsprocess är inget positivt i dagens samhälle med 
bostadsbrist. Denna problematik med rättsprocess hade troligtvis kunnat undvikas 
genom att förrättningslantmätaren samråder om strandskyddet i förrättningen.  

Det finns ett problem med att Länsstyrelsen inte har möjlighet att yttra sig i ett 
samråd vilket är att denna myndighet måste överklaga en annan myndighets beslut. 
Anledningen till att Länsstyrelsen måste överklaga förrättningslantmätarens beslut är 
för att få möjlighet att föra sin talan i ärendet. Länsstyrelsen ska fungera som den sista 
delen i ett skyddsnät för allmänna intressen. Ifall fler förrättningar kan komma att 
behöva överklagas medför detta en risk av strandskyddet skadas i någon utsträckning.  

En stor problembild i det hela är att det kan vara svårt för oerfarna 
förrättningslantmätare att fatta ett beslut om fastighetsbildning inom 
strandskyddsområden. Då rutinerna för samråd ändras innebär det att en nyanställd 
och oerfaren förrättningslantmätaren kan ha svårare att göra en välgrundad 
bedömning av prövningen. Samrådet för denna blir på så sätt en vägledning och hjälp 
i beslutet mellan strandskyddet och det enskilda intresset.  

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur strandskyddet har beaktats och i vilken 
omfattning detta har skett i bostadsförrättningar inom strandskyddsområden. Detta 
ställs sedan i perspektiv till huruvida förrättningslantmätaren har samrått med 
länsstyrelsen angående fastighetsbildningen eller inte. 

1.4 Frågeställningar 

Följande frågeställningar är de som arbetet har avsett att undersöka:  

• Hur många förrättningar som avser bostadsfastigheter inom strandskydds 
områden i Västra Götalands län som inkommit till Länsstyrelsen under år 
2017? 

• På vilket sätt har förrättningslantmätaren samrått med länsstyrelsen och/eller 
kommun angående strandskyddet för fastighetsbildningen?  
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1.5 Avgränsningar 
Avgränsning har gjorts utifrån att undersöka fastighetsbildningar som gjorts för 
bostadsfastigheter helt eller delvis inom strandskyddsområden i Västra Götalands län. 
Avgränsning avser att enbart beakta denna typ av förrättningar som inkommit till 
samhällsbyggnadsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län under år 2017. 
För undersökning av hur strandskyddet beaktas i förrättningen har avgränsning gjort 
till att undersöka om detta är dokumenterat i förrättningsprotokollet. Där med har 
inte andra delar i förrättningen granskats för att se om strandskyddet har beaktats eller 
inte. Anledningen till denna avgränsning är att det materialet som finns att tillgå utan 
att begära ut förrättningsakterna från Lantmäteriet är förrättningsprotokollet, 
beskrivningen och kartan.  

2 Metod 
Kapitel två innehåller information om urvalsprocessen och tillvägagångssättet för 
studien. Kapitlet avser att förklara hur urval, kategoriseringar och övriga beslut har 
tagits. För schematisk bild över urvalsprocessen se Figur 1.  

Arbetet och tillvägagångssättet har utgått från en induktiv process och metod3 vilket 
innebär att en sökande process har använts. Arbetet är en totalstudie som bygger på 
en stor mängd ärenden som har observerats och granskats. Det ligger till grund för 
slutsatser och diskussionen i arbetet. Med en totalstudie menas att materialet är det 
totala materialet eller allt material som ligger till grund för undersökningen. Materialet 
har bearbetats utifrån de avgränsningar som är definierade för studien och 
urvalsprocessen som presenteras i detta kapitel.  

Arbetet har följt en kvantitativ metod för bearbetning av underlagsmaterialet som 
ligger till grund för studien i form av förrättningar. Detta har kombinerats med en 
kvalitativ texttolkningsmetod för att utläsa hur frekvent samråd skett i förrättningarna. 
Det dokument som legat till grund för texttolkningen är förrättningsprotokollet från 
varje enskild förrättning.  

För att säkerställa validitet4 och reliabilitet5 av det slutgiltiga resultatet av studien har 
underlagsmaterialet kontrollerats en extra gång av författaren och enstaka stickprov 
har gjort på kategoriseringen. Denna självkontroll har genomförts i syfte att säkerställa 
kvalitén i undersökningen.  

                                                 
3 David Matthew och Sutton Carole D. Samhällsvetenskaplig metod. Upplaga 1:2. Lund. Studentlitteratur 
AB. 2011. Sid 83-84.  
4 Nationalencyklopedin, validitet.  
5 Nationalencyklopedin, reliabilitet. 
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2.1 Urval 

 
Figur 1 - Flödesschema för urvalsprocessen 
 

Materialet som undersökningen baseras på är alla inkomna ärenden i form av 
underrättelser för avslutade förrättningar som inkommit till Plan- och 
byggavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län under år 2017. Totalt har 
1 433 ärenden inkommit till Länsstyrelsen under år 2017 för granskning. Av dessa 
ärenden har ett första urval genomförts baserat på om förrättningen på något sätt 
påverkar strandskyddet. Utifrån detta har ärenden som berör andra allmänna intressen 
valts bort. Underrättelser som saknade dokument i form av karta och protokoll har 
även valts bort. Efter det första urvalet kvarstod 304 stycken ärenden som avser 
förrättningar som berör strandskyddsområden. 

Då studien avsåg att undersöka fastighetsbildning för bostadfastigheter inom 
strandskyddsområden har andra typer av fastigheter och förrättningar valts bort i 
urval två. Exempel på det som valts bort är: 

• Gemensamhetsanläggningar 

• Ledningsrätter 

• Skogs- och jordbruksfastigheter 

• Scoutgårdar 

Inkomna ärenden till 
Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län

Urval 1

Förrättningen inte 
belägen inom 

strandskyddsområde

Förrättningen berör 
strandskyddsområdet

Urval 2

•Bostads fastigheter 
belägna helt eller 

delvis inom 
strandskyddsområde

Urval 3

Förrättningslantmätaren 
har inte beaktat det 
allmänna intresset

Förrättningslantmätaren 
har samsått med 

Länsstyrelsen

Förrättningslantmätaren 
har samrått med 

kommunen

Förrättningslantmätaren 
har samrått med 
Länsstyrelsen och 

kommunen

Förrättningslantmätaren 
har gjort en egen 

bedömning

Förrättningslantmätaren 
har följt principsamråd

Bortsortering av andra 
typer av förrättningar

Bristande material 
eller inkomna 

handlingar
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• Campingar och fastigheter för naturvårdsändamål 

Anledningen till att dessa punkter valts bort är de inte följer avgränsningarna och 
syftet med studien. 

Därmed kvarstår efter andra urvalet förrättningar som avser fastighetsbildning eller 
fastighetsregleringar där ändamålet är att bilda en lämplig bostadsfastighet delvis eller 
helt inom strandskyddsområde. Resultatet av det andra urvalet medförde att det 
kvarstod 117 stycken inkomna ärenden.  

För tredje urvalet har en sammanslagning av de 117 stycken inkomna ärenden gjorts 
för att göra statistiken anonym. Urval tre avser att granska kvarstående ärendena för 
att se om förrättningslantmätaren har beaktat strandskyddet i förrättningen. Det är i 
kategoriseringen som merparten av texttolkningen tar plats för att undersöka hur 
förrättningslantmätarens beaktandet av strandskyddet har skett. Vad som avses med 
beaktandet av strandskydd är om förrättningslantmätaren har tagit med motivering 
eller syftet med strandskyddet för de aktuella delarna i beslutsprotokollet. Där med 
finns det en motivering till varför syftet med att strandskyddet inte motverkas eller 
vem har förrättningslantmätaren samrått med eller har denna tagit ett eget beslut 
utifrån samråd eller dispens. I flödesschemat ovan (Figur 1) har följande 
kategorisering skapats av författaren för urval 3: 

1. Förrättningslantmätaren har inte alls eller bristfälligt skrivet i 
förrättningsprotokollet om prövningen för strandskyddet eller samråd.  

2. Förrättningslantmätaren har samrått med Länsstyrelsen. 

3. Förrättningslantmätaren har samrått med kommunen. 

4. Förrättningslantmätaren har samrått med Länsstyrelsen och kommunen.  

5. Förrättningslantmätaren har gjort en egen bedömning. 

6. Förrättningslantmätaren har följt principsamråd. 

Syftet med att skapa dessa sex kategorier för kategorisering är för att kunna utläsa hur 
förrättningslantmätarna har beaktat strandskyddet i förrättningsprotokollet.  

För punkt ett avser ärenden som förrättningslantmätaren inte har skrivit något om 
strandskyddet i protokollet eller inte har skrivit något om strandskyddet för vissa delar 
av förrättningen. 

Ärenden som hamnar under punkt två är ärenden där förrättningslantmätaren har 
skrivit i protokollet att denna har samrått med Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. 

Ärenden som hamnar under punkt tre är ärenden där förrättningslantmätaren har 
skrivit i protokollet att denna har samrått med den aktuella kommunen för 
förrättningen.  
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Ärenden som hamnar under punkt fyra är ärenden där förrättningslantmätaren har 
skrivit i protokollet att denna har samrått med Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 
och den aktuella kommunen. 

Ärenden som hamnar under punkt fem är ärenden där förrättningslantmätaren har 
skrivit i protokollet att det finns en dispens men det står inget om samråd med någon 
myndighet. Det kan även vara ärenden där förrättningslantmätaren skriver att 
strandskyddets syfte inte motverkas eller att pågående markanvändningen inte ändras 
och påverkar därför inte strandskyddets syfte. Kategori fem är ärenden där 
förrättningslantmätaren skrivit ett ställningstagande som denna gjort själv utan att 
benämna samråd med någon kommun eller med Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Ärenden som hamnar under punkt sex är ärenden där förrättningslantmätaren har 
uttryckligen skrivit att förrättningen stämmer överens med principsamråd och att det 
är principsamrådet som ligger till grund för förrättningen. 

Kategoriseringen i urval tre har utgått ifrån vad och hur förrättningslantmätaren har 
beaktat strandskyddet och eventuellt samråd i förrättningsprotokollet. Som grund för 
detta har förrättningsprotokollet granskats. Detta beror huvudsakligen på att viktig 
information om förrättningen ska finnas med i förrättningsprotokollet och protokollet 
var tillgängligt utan att begära ut hela förrättningsakten. 

2.2 Tillvägagångssätt 
De handlingar som inkommit till Plan- och bygg avdelningen på Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län har sorterats utifrån vilka kommuner dessa är belägna i. Detta är 
en sortering som följer med i delar av urvalsprocessen för att kunna presentera ett 
material som är uppdelat i kommuner i länet.  

Första urvalet gjordes genom granskning av förrättningarna och lokalisering av 
berörda fastigheter i Länsstyrelsens interna geografiska informationssystems databas. 
Utifrån förrättningskartan, protokollet och Länsstyrelsen interna webbdatabas har 
bedömning gjorts om fastigheterna och förrättningsåtgärden är lokaliserad inom 
eventuellt strandskyddsområde. Ligger fastigheterna inom strandskyddsområden har 
lokalisering skett genom förrättningskartan och protokoll för att lokalisera vart 
fastighetsbildning skett på fastigheterna. När lokalisering av förrättningsåtgärden skett 
jämfördes detta med om det berörda området ligger inom strandskydd eller om 
fastigheten delvis ligger inom strandskyddat område.  

För ett andra urval har förrättningar med ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar, 
jord- och skogsbruksfastigheter med mera från första urvalet valts bort. Detta gjordes 
för att få fram förrättningar som avser fastighetsbildning för bostadsfastigheter som i 
någon aspekt motverkar strandskyddsintresset. Har fastighetsbildningen varit i syfte 
med att tillföra mer mark till en bostadsfastighet eller fastighetsbilda en ny 
bostadsfastighet med mycket mark inom strandskydd har dessa ärenden gått vidare till 
för vidare granskning och urval. 
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För det tredje urvalet har kategoriseringen gjorts utifrån förrättningsprotokollet. Här 
har återigen förrättningskartan och protokollet jämförts med Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län interna GIS databas med strandskydd i syfte att dubbelkolla ärendena.  
Huvudfokus har varit att läsa förrättningsprotokollen för att se hur 
förrättningslantmätaren har beaktat strandskyddet. För tredje urvalet har 
kommunsorteringen brutits för att kategorisera utifrån de sex kategorierna som kan 
utläsas i flödesschemat i Figur 1. 

3 Teori 
Ett allmänt intresse är ett begrepp som förekommer i Miljöbalken, 
Fastighetsbildningslagen, Kulturmiljölagen, Plan och Bygglagen m.m. Det allmänna 
intresset omfattar bland annat växter, djur, natur, riksintressen, framkomligheten till 
friluftslivet (allemansrätten bl.a.), fornlämningar, strandskydd, naturreservat för att 
nämna några.6 
 
Det är länsstyrelsernas uppgift att skydda och bevara det allmänna intresset för 
kommande generationer. Detta är ett ansvarsområde som framgår i 
länsstyrelseinstruktionen.7 

3.1 Vad är strandskydd? 
Strandskydd är ett skydd som har två huvudsakliga uppgifter enligt Miljöbalken, 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Boverket. Strandskyddets uppgifter är att skydda 
allmänhetens tillgång till strand och vattenområden långsiktigt och att säkerställa och 
bevara en god förutsättning för bra livsmiljöer för djur- och växtliv. Strandskyddet 
gäller generellt i hela landet vid sjöar, vattendrag och hav. Det finns självklart 
undantag från denna generella regel. Bland annat är ett undantag från regeln är där 
dispens finns eller att strandskyddet är upphävt. Det finns även speciella krav för 
strandskydd och dispens för områden kartlagda för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge, även kallade LIS-områden.  
 
Strandskyddet sträcker sig 100 meter ifrån strandkanten åt båda håll om strandskyddet 
inte är av den utökade varianten för då sträcker sig skyddet max 300 meter åt varje 
håll, se Figur 2 för illustration. Dessa avstånd gäller på land så som i vatten. Kravet för 
att utökat strandskydd ska gälla är att ett ökat avstånd behövs för att säkerställa 
strandskyddets syfte.8  
 

                                                 
6 Allmänt och enskilt intresse. Länsstyrelsen Stockholm. 
7 SFS 2007:825 
8 Strandskydd. Boverket. 
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Figur 2 – Utsträckningen av generellt och utökat strandskydd. Illustration: Ulrika Åkerlund 
/Boverket.9 
 

3.1.1 Strandskyddets historia 
På 1940-talet fick Länsstyrelsen sitt bemyndigande från regeringen om att förbjuda 
bebyggelse och bebyggelsemiljö i strandnära områden utanför de då kallade stads- och 
byggnadsplanerna. Stads- och byggnadsplanerna kallas idag för detaljplan efter PBL 
ikraftträdande 1987.10  

Det var först år 1950 som det kom en renodlad strandskyddslagstiftning. Denna 
kallades Strandlagen och den reglerade strandskyddsområden för tillgängligheten för 
allmänheten och friluftslivet.  År 1975 utökades strandskyddslagstiftningen efter 
många års exploatering och byggrush under 50- och 60-talet. Det var i ändringen från 
år 1975 som det generella skyddet tillkom som vi har idag. Här förbjöds alltså all 
bebyggelse vid stränder men möjligheten gavs att söka dispens för bebyggelse vid 
stränder både vid kust och inland. I och med införandet av Miljöbalken år 1999 
skapades möjligheten med intermistiskt förbud. Detta är ett skydd enligt Miljöbalken 
som används för att tillfälligt skydda ett naturområde. Det är en tidsbegränsad 
tillståndsplikt som förhindrar att fastighetsägaren till exempel avverkar skogen eller 
exploaterar naturmiljön. Syftet med intermistiskt förbud är att myndigheter som 
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen ska ha möjlighet att snabbt 
skydda ett markområde i väntan på vidare utredning för till exempel naturreservat, 
N2000-område eller utvidgat strandskyddsområde. År 1994 tillkom en utökning av 
strandskyddets syfte med att även omfatta skydd för djur och växter.11 

Miljöbalken träde i kraft 1 januari år 1999 och där med mycket av dagens lagstiftning 
angående strandskydd.  

                                                 
9 Utsträckningen av generellt och utökat strandskydd. Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverket 
10 MÖD 2006:67 
11 Strandskyddets historia. Länsstyrelsen Stockholm. 
 

https://www.boverket.se/imagevault/publishedmedia/15lx78hen1ku2j54s87s/strandskydd-fig1.jpg
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Det har även tillkommit ändringar år 2009. Med denna lag ändring tillkom nya regler 
kring landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS-områden). Vid samma ändring 
fick kommunerna även möjlighet att i det enskilda fallet besluta om dispens från 
strandskyddet. Det är Länsstyrelsens roll att granska kommunernas dispensbeslut.  
Det är även vid denna ändring som reglerna kring tomtplatsavgränsning tillkom.12 

År 2010 tillkom en ändring om att ett område med strandskydd som omfattas av en 
detaljplan enligt PBL. Ett upphävande av strandskydd kan ske av kommunen förutsatt 
att det finns särskilda skäl för detta. Det tillkom även bestämmelser om att 
strandskyddet ska återinträda om detaljplanen upphävs eller ersätts med ny 
detaljplan.13 

År 2011 kom en ändring i from av förtydligande av vad som menas med MB 7:18 d i 
form av MB 7:18 e. Syftet med ändringen var att förtydliga vad som var lämpliga LIS 
områden.14 

3.1.2 Vad säger lagen?  
Reglerna kring strandskydd regleras i Miljöbalkens andra avdelning: Skydd av natur, 7 
kapitlet 13-18h §§.15 Dessa paragrafer omfattar bland annat var strandskyddet gäller, 
dess omfattning och krav för utvidgat strandskydd. Paragraferna behandlar även 
dispensskälen och kriterier för upphävande av strandskyddet.  
13 § anger den generella regeln för var strandskyddet gäller och vad syftet med 
strandskyddet är.  

14 § anger omfattningen på strandskyddet med 100 meter för land och vattenområden 
och även det utvidgade strandskyddet på 300 meter. Vid mätning av 
strandskyddsområdet ska detta utgå ifrån normalt medelvattenstånd.  

15 § reglerar vad som inte får göras inom strandskyddsområde. 

16 § reglerar vad och när förbuden i 15 § ska gälla eller inte baserat på dess syfte och 
användningsområde. En viktig formulering i lagtexten är i 1 pkt ”om de behövs för”, 
vilket är den prövning som avgör om det omfattas av förbudet i 15 §. 

17 § omfattar regler för kompletteringsåtgärder som görs på byggnader inom 
strandskyddsområde.  

18 § regler kring upphävande av strandskyddet. Strandskyddet kan bland annat 
upphävas i detaljplan eller byggande av allmän väg. Strandskyddet kan även upphävas 
för vattendrag som är smalare än 2 meter i bredd och sjöar som har en vattenyta på 
mindre en 1 hektar.  

18 a § ger Länsstyrelsens rättighet att besluta om dispens från 15 § i det enskilda fallet. 

                                                 
12 SFS 2009:532. Lag om ändring i miljöbalken. 
13 SFS 2010:902 Lag om ändring i miljöbalken.  
14 SFS 2011:393 Lag om ändring i miljöbalken. 
15 SFS 1998:808. T.o.m. 2017:1274. Miljöbalken.  
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18 b § ger kommunerna rättighet att besluta om dispens från 15 § i det enskilda fallet. 

18 c § omfattar skäl för att få dispens från strandskyddet eller få det upphävt. 
Exempel på sådant som kan medför dispens eller upphävning är att området redan är 
i anspråkstaget, strandlinjen är skild av en stor barriäreffekt, kan inte tillgodoses på 
annat område, avsikt att tillgodose ett viktigt allmänt intresse eller annat angeläget 
intresse och att utvidga en pågående verksamhet som inte kan utvidgas på annat 
område. För vissa av dessa punkter finns det omfattande rättspraxis om vad som kan 
anses uppfylla något av dessa kraven.  

18 d § anger dispens och upphävandekraven för LIS-områden. Paragrafen omfattar 
även kravet att det ska vara bidragande till landsbygdsutvecklingen.  

18 e § definierar vilka områden som får pekas ut som LIS-områden och att det är 
kommunens översiktsplan som ska ligga till grund för detta.  

18 f § är den paragraf som reglerar tomtplatsavgränsning. Paragrafen reglerar även 
avståndet mellan strandlinjen och byggnader och anläggningar för att säkerställa 
allmänhetens framkomlighet och goda livsförhållanden för djur och natur.  

18 g § reglerar vad som sker med strandskyddet om detta har blivit upphävt i en 
detaljplan eller områdesbestämmelse om dessa inte genomförs eller ersätts med ny 
plan respektive bestämmelse.  

18 h § paragrafen tids reglerar inom vilket tid åtgärden som dispensen avser måste 
påbörjats respektive avslutats.  

Strandskyddet får även upphävas med stöd av PBL 4:17 inom en detaljplan förutsatt 
att syftet med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Detta gäller förutsatt att 
det inte finns några andra områden som är bättre lämpade för åtgärden vilket även 
brukar benämnas som lokaliseringsprövning. Men för att upphävande ska kunna 
genomföras måste något av dispensskälen uppfyllas i Miljöbalken 7:18 c-d. 

Lokaliseringsprövning är ett begrepp som förekommer då kommunen ska pröva 
ansökan om förhandsbesked för bygglov. Prövningen innebär att kommunen behöver 
pröva om lokaliseringen av byggnaden enligt ansökan sker på den mest optimala 
platsen. Det vill säga att byggnadens placering på fastigheten kommer placeras på ett 
sådant sätt att den får en lämplig placering. Vid en sådan prövning ska kommunen 
beakta riktlinjer från bland annat den kommunala översiktsplanen.16 

Hemfridszon är ett begrepp som förekommer i den svenska lagstiftningen i 
Brottsbalken 4:6 1 st. Vad som menas med hemfridszon är en zon på fastigheten som 
är avskild från allemansrätten och allmänhetens tillgång. Hemfridszon nämns ofta 
som begrepp i ärenden som är inom strandskyddsområden på grund av att 
strandskyddet är till för allmänheten att kunna nyttja naturen till friluftsliv. Om då en 
hemfridszon skapas i strandskyddsområdet medför det också att delar strandskyddet 
                                                 
16 Boverket. Förhandsbesked. Granskad 2014-08-29. 
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släcks ut på grund av att allmänheten inte har tillträde till hemfridszonen.  Storleken 
på hemfridszonen varierar beroende på placering i förhållande till strandlinjen, 
terrängen, storleken på byggnader osv.17 Om någon bryter mot hemfridszonen kan 
denna enligt Bertil Bengtsson dömas för olaga intrång enligt Brottsbalken 4:6 2 st. 
Vad som räknas som olaga intrång kan till exempel var att uppehålla sig på annans 
gårdsplan där hemfridszon råder.18 Hemfridszonen ska sammanfalla med 
tomtplatsavgränsning. 

Tomtplatsavgränsning är ett begrepp som förekommer i samband med 
strandskyddsdispens för bostadsfastigheter. I samband med att ett beslut om dispens 
från strandskyddet ges för en bostadsfastighet ska en viss zon på fastigheten avgränsas 
för iordningsställande av uteplats, planteringar, parkering osv. 
Tomtplatsavgränsningen ska sammanfalla med hemfridszonen på fastigheten. En 
tomtplatsavgränsning och hemfridszonen kan inte vara större än fastigheten i sig.19 
Vid beslut om utbredningen av tomtplatsen ska även beaktande tas till växt- och 
djurlivet. Syftet med att en sådan avgränsning görs för att förhindra fastighetsägaren 
att ianspråktaga mark inom strandskyddet till sin tomtplats och hemfridszon. 
Storleken på tomtplatsavgränsningen varierar i dess omfattning men 
strandanläggningar så som bryggor eller vattenområden ska inte ingå i en 
tomtplatsavgränsning.20 En sådan avgränsning görs i samband med 
dispensprövningen hos kommunen. Syftet med en tomtplatsavgränsning är att skilja 
på vart allmänheten får beträda fastigheten och inte. I vissa fall får 
tomtplatsavgränsningen markeras till skillnad från övriga delar av fastigheten inom 
strandskyddsområde genom en avgränsning med staket eller häck för att skilja 
tomtplatsen från övrigt allemansrättsligt område på fastigheten.21 

Strandskyddet har två syften vilka är att säkra tillgången för allmänheten till 
strandområden och säkerställa goda levnadsmiljöer för djur och natur. Anledningen 
till att allmänheten har rättighet att beträda en fastighetsägares mark bygger på att vi 
har allemansrätten i Sverige. Allemansrätten bygger på att en person får besöka och 
vistas på en fastighetsägares mark förutsatt att denna inte inskränker hemfridszonen, 
skräpar ner eller skadar naturen och dess ägares mark. Den som utnyttjar 
allemansrätten ska även visa respekt mot fastighetsägare och dess mark. 
Allemansrätten är en outtalad rättighet i svenskt rättssystem då den inte är definierad. 
Däremot omnämns den i Regeringsformens 2:15 4 st. Allemansrätten i kombination 
med strandskyddet ger allmänheten rätt att nyttja stränder med strandskydd till 

                                                 
17 Vanliga frågor om strandskydd. Länsstyrelsen Stockholm. 
18 Bengtsson Bertil, Naturvårdsverket. Allemansrätten? – Vad säger lagen?. Upplaga: 2000 ex. 
Tryckindustri, Solna, 2004. E-bok. Sid 15-16. 
19 Tomtplatsavgränsning vid strandskyddsdispens. Naturvårdsverket. 
20 Vanliga frågor om strandskydd. Länsstyrelsen Stockholm. 
21 Bengtsson Bertil, Bjällås Ulf, Rubenson Stefan, Strömberg Rolf. Miljöbalken (2017-06-05, Zeteo). 
Kommentar till MB 7:18 f 
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friluftsändamål och skyddar stränder från exploatering för att denna rättighet och 
möjlighet ska finnas kvar även i framtiden. 

 

3.1.3 Vem/vilka bevakar strandskyddet och dispenser 
Lagändringen i miljöbalken år 2009 medförde att kommunerna har huvudansvaret för 
strandskyddet. Det är kommunens ansvar att besluta om dispens från strandskyddet. 
Kommunerna ska även besluta om lokalisering av LIS-områden i sina 
översiktsplaner.22 

Kommunerna är också den myndighet som har tillsyn på ärenden då någon har 
genomfört en anläggning eller annan åtgärd i strid med strandskyddets syfte. Som till 
exempel svartbygge i form av en bastu vid stranden. Varje kommun har olika rutiner 
med hur de jobbar med strandskyddsärenden. Det som är gemensamt för 
kommunerna är att de ska besluta om dispens och om strandskyddet ska upphävas i 
en detaljplan. Om kommunens beslut om dispens överklagas görs detta till 
Länsstyrelsen för respektive län. Länsstyrelsen ska överpröva den kommunala 
dispensen inom tre veckor från beslutsdatum.23  

Bland annat kan det vara dispensen från kommunen som ligger till grund för 
förrättningen. Men det kan även vara ett förhandsbesked eller bygglov som ligger till 
grund för förrättningen. Förrättningslantmätaren får även genomföra 
fastighetsbildningen utan annat underlag som till exempel bygglov eller 
strandskyddsdispens förutsatt att fastighetsbildningen inte motverkar syftet med 
bestämmelserna. Exempel på bestämmelser som förrättningslantmätaren måste ta 
ställning till är områdesskydd enligt MB 7 kap. och bestämmelser enligt 
Kulturmiljölagen.24 

Det är förrättningslantmätarens uppgift att bevaka fastighetsbildningen för att det ska 
bli en varaktigt lämplig fastighet för dess ändamål. Finner förrättningslantmätaren att 
det behövs ett samråd för att få en klarhet i ärendet ska denna samråda med berörd 
myndighet enligt fastighetsbildningslagens bestämmelser.25 Om förrättningsbeslutet i 
någon aspekt strider mot samrådet med andra myndigheter ska denna motivering 
finnas med i förrättningen.26  

Det är Länsstyrelsens roll att granska kommunernas dispens och upphävande beslut. 
Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddet som ett långsiktigt intresse och har möjlighet 

                                                 
22 Vem gör vad?. Strandskyddsdelegationen. (Publicerad 2014-03-13) 
23 Vem kan överklaga? Strandskyddsdelegationen. Publicerad 2015-01-26.  
24 Lantmäteriet. Handbok FBL. Lantmäteriet Division fastighetsbildning, Gävle. Ändring t.o.m. 2017-
04-01. E-bok. Sid 161–163. 
25 Fastighetsbildning inom strandskyddsområden. Länsstyrelsen Stockholms Län. Publicerat 2010-06-
21, rev 2010-07-09. 
26 Bilaga 1 till beslut 2017/2782. Moderniserat arbetssätt mellan lantmäterimyndigheterna och länsstyrelserna. 
Beslutsdatum 2017-12-04. Sid 4.  
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att överklaga kommunernas beslut om de finner dessa felaktiga. Länsstyrelsen ska 
även bistå vid samråd till förrättningslantmätaren som anser att det behövs samrådas i 
ärendet. Om Länsstyrelsen avser att överklaga en förrättning eller dispens som givits 
görs detta via en anmälan om överklagan till mark och miljödomstolen.27 
Länsstyrelsen kan överklaga förrättningslantmätarens beslut om fastighetsbildning, 
anläggning och ledningsrätt förutsatt att området som förrättningen ske inom inte 
omfattas av någon detaljplan. Om området är planlagt ska Länsstyrelsen gör detta vid 
granskning och överklagande av planen.28 

 
Figur 3 – Process schema för fastighetsbildningsärende för bostadsfastigheter inom 
strandskyddsområden. Illustration: Oscar Karlsson. 

3.2 Fastighetsbildningslagens aktuella paragrafer 
Fastighetsbildningslagens 3:e kapitel innehåller villkor om allmänna villkor för 
fastighetsbildning.  

1 § omfattar det allmänna lämplighets villkor som all fastighetsbildning måste 
uppfylla. 

2 § 2st säger att fastighetsbildning inte får ske i strid mot naturvårdsföreskrifter eller 
särskilda bestämmelser för marken. Fastighetsbildningen får ske i strid mot 
föreskrifter eller bestämmelser förutsatt att dispens för detta har getts. Exempel på 
bestämmelser är bland annat Natura 2000-områden, strandskyddsområden, 
naturreservat och djur- och växtskyddsområden.29 

                                                 
27 Vem kan överklaga? Strandskyddsdelegationen. Publicerad 2015-01-26.  
28 Lantmäterimyndigheterna och Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götalands län. GRÖNA 
HÄFTET 2010. Reviderat januari 2010.  
29 Lantmäteriet. Handbok FBL. Lantmäteriet Division fastighetsbildning, Gävle. Ändring t.o.m. 2017-
04-01. E-bok. Sid 161-163.  
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9 § är en undantagsparagraf som gör att en förrättning kan undantagsvis accepteras 
trots motstridighet med bestämmelser i 3:e kapitlet fastighetsbildningslagen förutsatt 
att denna medför en bättre fastighetsindelning.30  

25 § är paragrafen som reglerar förrättningslantmätarens utredningsplikt och även 
förfarande kring samråd. Förrättningslantmätaren har en samrådande plikt om denna 
finner det nödvändigt för förrättningen. Samrådet ska enligt Lantmäteriet 
huvudsakligen omfatta förutsättningarna för fastighetsbildningen. Det är 
förrättningslantmätaren som har beslutanderätt i förrättningen oavsett om samråd 
skett eller inte.31 

15 kap 18 § ger Länsstyrelsen rätten att överklaga ett fastighetsbildningsbeslut eller 
tillståndsbeslut som de finner strider mot syftet med det allmänna intresset. Denna 
överklagan ska ske inom sista svarsdatum på underrättelsen. Länsstyrelsen ska inte 
enligt paragrafens andra stycke överklaga fastighetsbildningar som sker inom planlagt 
område på grund av att denna prövning ska ha gjorts i planarbetet.32 

3.3 Rättspraxis från Mark- och miljööverdomstolen på 
typfall 

I rättsfallet Mål nr F 10213-15 från Mark- och miljööverdomstolen år 2016 har en 
fastighetsägare förvärvat tre stycken fastigheter som ligger i sin helhet inom 
strandskyddat område vid Mälaren. På grund av att det finns ett riksintresse som 
omfattar Mälaren för främjande av friluftslivet medför det att fastigheterna omfattas 
av ett utvidgat strandskydd. På den ena av dessa fastigheter som företaget förvärvat är 
bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader belägna och både fastighetsägare och 
Länsstyrelsen är överens om att hemfridszonen för denna fastigheten är belägen i 
fastighetsgränsen för denna bostadsfastigheten. De övriga två fastigheterna är 
obebyggda men upptas till största delen av hagar för djurhållning. Fastighetsägaren 
har ansökt om en fastighetsreglering för att reglera in de två obebyggda fastigheterna 
till bostadsfastigheten. Förrättningslantmätaren finner inget hinder för detta och 
genomför förrättningen med stöd av att markanvändningen inte ändras för de berörda 
fastigheterna inom strandskyddsområdet. Länsstyrelsen i Stockholms län har 
överklagat förrättningen till Mark- och miljööverdomstolen för att upphäva denna. 
Länsstyrelsen yrkar att det inte är en lämplig fastighetsbildning enligt 
Fastighetsbildningslagen på grund av att fastighetsbildningen motverkar 
strandskyddets syfte på grund av en ökad risk för privatisering av 

                                                 
30 Ibid. Sid 234.  
31 Lantmäteriet. Handbok FBL. Lantmäteriet Division fastighetsbildning, Gävle. Ändring t.o.m. 2017-
04-01. E-bok. Sid 354-355.  
32 Ibid. Sid 916-917. 
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strandskyddsområdet och utökad hemfridszon. Fastighetsägaren möter denna talan 
med att marken är i anspråkstagen och där av minst sin betydelse för strandskyddet.33  

Mark och Miljödomstolen ansåg att fastighetsbildningen sker i strid mot det allmänna 
intresset med strandskydd och upphäver Lantmäteriets beslut. I domskälet skriver 
domstolen, ”Det bör inte till en bostadsfastighet läggas mer mark än som väsentligen 
har karaktär av en bostadstomt”.34 Med detta menar domstolen att 
förrättningslantmätaren inte ska reglera in mer mark till en bostadsfastighet än vad 
som kan användas som tomt av fastighetsägarna. Domstolen förtydligar att det även 
går att bilda så kallade överstora bostadsfastigheter med möjlighet till mindre 
djurhållning på landsbygden förutsatt att det inte strider mott något annat starkt 
motstående intresse.35 Detta omnämns även i propositionen 1989/90:151.36 Syftet 
med denna proposition var att ge möjligheten att på landsbygden skapa en 
bostadsfastighet med mark för mindre djurhållning eller likande aktiviteter för minde 
näringsverksamhet eller hobbyverksamhet. Domstolen gör det tydligt att 
strandskyddet som allmänt intresse är ett starkt sådant motstående intresse. Det får 
göras undantag från detta fall men domstolen finner inte att detta fallet uppfyller 
kriterierna för undantaget ska uppfyllas. Mark och Miljödomstolen tillägger även att 
fastighetsbildning som sker inom strandskyddsområde inte finner att marken förblir 
allemansrättsligt tillgängligt om marken regleras samman med en bostadsfastighet. 
Därmed strider förrättningen med FBL 3:2 2 st. Då syftet med strandskyddet är att 
främja och bevara allemansrättens tillträde till strandområdet spelar det ingen roll att 
det sällan beträds av allmänheten då skyddet ska ses ur en större tidsaspekt framåt i 
tiden. Utav samma anledning tas inte heller någon hänsyn till fastighetsägaren och 
dess avsikter.37  

Mark och Miljödomstolen lämnade ärendet öppet för prövning i Mark- och 
miljööverdomstolen som även tog upp ärendet till prövning.  

Fastighetsägaren förlorade målet i första instans och yrkade på att Mark- och 
miljööverdomstolen skulle upphäva Mark och Miljödomstolens dom. 
Fastighetsägarna gjorde ett tilläggsyrkande om att allemansrätten inte påverkas av att 
de tre fastigheterna regleras samman till en fastighet på grund av att 
markanvändningen inte ändras. Fastighetsägaren yrkade även på att det skulle främja 
strandskyddsintresset om det även i fortsättningen skulle finnas djurhållning på 
fastigheten. Fastighetsägaren ville förtydliga att ändringen av gränserna inte kommer 
påverka området i praktiken utan det är enbart är på pappret den ändras. Denna 
fastighetsreglering skulle även medföra en skattelättnad för företaget.38  Länsstyrelsen 

                                                 
33 MÖD 2016 Mål nr F 10213-15. Utveckling av talan i MMD. Bilaga A, Sid 2-6.  
34 MÖD 2016 Mål nr F 10213-15. Domskäl i MMD. Bilaga A, Sid 7. 
35 MÖD 2016 Mål nr F 10213-15. Domskäl i MMD. Bilaga A, Sid 8. 
36 Proposition. 1989/90:151. om fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m. Sid. 18, 21-25. 
37 MÖD 2016 Mål nr F 10213-15. Domskäl i MMD. Bilaga A, Sid 8-9. 
38 MÖD 2016 Mål nr F 10213-15. Utveckling av talan i MÖD. Sid 2-3. 
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bemötte detta yrkandet med att belysa problematiken med att fastighetsreglera de 
berörda fastigheterna till en bostadsfastighet. Därmed hävdade Länsstyrelsen att en 
sådan reglering har långsiktigt negativa aspekter för strandskyddet då hemfridszonen 
utvidgas successivt för bostadsfastigheten vilket medför en avskräckande effekt för 
allmänheten att beträda området. Länsstyrelsen lyfte även att det saknas 
tomtplatsavgränsning och hemfridszons illustration i handlingarna.39 

Mark- och miljööverdomstolen fastställde Mark och Miljödomstolens dom då ingen 
ny information har framkommit som skulle kunna leda till en annan bedömning än 
vad som gjort i tidigare instans.40 

3.4  Riktlinjer och policydokument 
Detta kapitel avser att lyfta de dokument och avtal som styr samrådsprocessen, 
förrättningsbeslut och riktlinjer utöver vad som är reglerat i lagstiftningen.  

3.4.1 Gröna häftet 
Gröna häftet är ett dokument som har sammanställ råd, riktlinjer, rutiner för samråd 
och rekommendationer för fastighetsbildnings ärenden i Västra Götalands och 
Värmlands län. Detta dokument är framtaget i samarbete mellan Statliga och 
kommunala lantmäterimyndigheten och Länsstyrelsen för Västra Götalands och 
Värmlands län.41 Det togs ur bruk 2017-12-04 i samband med beslut 2017/2782 på 
grund av ändrade rutiner kring denna typ av ärenden. Den stora fördelen med Gröna 
Häftet var att det var väletablerat i länen och hos handläggare och 
förrättningslantmätare. Den innehöll bland annat checklistor och rekommendationer 
kring hur ärenden ska prövas.  

3.4.2 Regionala avtal 
De gamla avtalen på regional nivå styrde rutiner kring samråd, underrättelser och 
utformningen av dessa. Efter beslut av upphävande av principsamråden mellan 
Länsstyrelsen och Lantmäteriet ska ett nytt arbetssätt tas vid. Detta arbetssätt går ut 
på att effektivisera samrådsrutinerna och skapa en rättssäkrare process och beslut.42 I 
detta beslut framgår de nya rutinerna för hur kommunikation och underrättelse ska 
ske mellan myndigheterna, samrådstid och en formulering kring samarbete mellan 
Lantmäteriet och Länsstyrelsen angående kompetenshöjande åtgärder inom 
myndigheterna.43 

                                                 
39 Ibid. Sid 3-4.  
40 MÖD 2016 Mål nr F 10213-15. Domskäl i MÖD. Sid 3-4 
41 Lantmäterimyndigheterna och Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götalands län. GRÖNA 
HÄFTET 2010. Reviderat januari 2010. 
42 Bilaga 1 till beslut 2017/2782. Moderniserat arbetssätt mellan lantmäterimyndigheterna och länsstyrelserna. 
Beslutsdatum 2017-12-04.  
43 Ibid. Sid 5-6.  
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3.4.3 De nya riktlinjerna 
Lantmäteriet har tagit fram nya riktlinjer angående samrådsförfarandet som ska gälla 
för Lantmäteriet från och med årsskiftet 2017/2018. Dessa riktlinjer är en del av deras 
handbok för att handleda förrättningslantmätaren i dess arbete angående de nya 
samrådsrutinerna. Detta dokument redogör vad lagen säger om samrådsskyldigheten 
hos förrättningslantmätaren, Lantmäteriets och Länsstyrelsens ansvarsuppgifter, lokala 
överenskommelser, svarstider m.m.44 

De nya riktlinjerna omfattar delar där samråd i första hand ska ske internt på 
Lantmäterimyndigheten via så kallade samrådscoacher. Dessa samrådscoacher har 
som uppdrag att bistå förrättningslantmätarna vid avvägning om samråd ska tas eller 
inte. Det ingår även i samrådscoachernas arbetsbeskrivning att de ska etablera det nya 
arbetssättet, utveckla samrådsförfarandet och stötta förrättningslantmätarna i att själva 
ta ställning i förrättningarna.45 

3.4.4 Kompetens och personalombyte 
Lantmäteriet har sedan år 2012 påtalat att det finns ett underskott på ca 150–200 
tjänster som arbetar med förrättningar och har lantmäterikompetens. Anledningen till 
detta är att det inte utbildas tillräckligt många lantmätare för att fylla efterfrågan på 
arbetsmarknaden. Den höga efterfrågan på marknaden har även resulterat till att 
Lantmäteriet har svårt att bibehålla erfaren personal vilket i sin tur förlänger 
handläggningstiderna. Lantmäteriet har en av de högsta procentuella omsättningen av 
medarbetare inom den statliga sektorn där de nyanställda oftast är nyexaminerade.46 

                                                 
44 Handbok för Enhetligt arbetssätt, Samrådsförfarandet. Lantmäteriet. Giltig från 2018-04-03. Version 
4.0.   
45 Uppdragsbeskrivning - Enhetsansvarig för införande av nytt arbetssätt berörande samråd, underrättelse och 
godkännande av lantmäteriförrättning. Lantmäteriet, Division fastighetsbildning, Region Sydöst. Beslutat 
2017. Sid. 1–2.  
46 Delat ansvar för fastighetsbildning. Statskontoret. 2017:18. Sid. 72.  
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Figur 4 - Antal förrättningslantmätare på Lantmäteriet som har slutat respektive rekryterats 
2012–2016.47 
Grafen i Figur 4 visar en tydlig trend som bekräftar personalbristen hos det Statliga 
Lantmäteriet på grund av den negativa differensen mellan åren 2012–2016.48 

Rekrytering av nyanställda oerfarna lantmätare medför en extra kostnad för 
Lantmäteriet i from av utbildning och inlärningsprocess. Rekryteringskostnaderna 
uppgick till 828 miljoner kronor under åren 2011–2015 för Lantmäteriet.49 Då 
Lantmäteriets omsättning på personal är stor och det är en negativ differens på 
nyanställd personal och personal som slutat medför att det blir en ökad 
arbetsbelastning på kvarvarande erfarna förrättningslantmätare.50 

”Var sjätte av Lantmäteriets förrättningslantmätare har ännu inte tillräcklig erfarenhet 
för att få fatta beslut.”.51 

Detta citat visar en betydande siffra som är en del av resultatet av omsättningen av 
avställda. En stor skillnad mot förut är att i dagsläget konkurrerar Lantmäteriet med 
kommunerna och privata aktörer om personal med lantmäterikompetens. Samtidigt 
visar Sveriges Ingenjörers lönestatistik en tydlig trend på att de ingenjörer som byter 
anställning med några års mellanrum får en högre lönestegring än de som inte byter 
anställning.52 En sådan trend kan också vara en bidragande faktor till att det är svårt 
för Lantmäteriet att bibehålla sin personal, både erfaren och nyanställda. Anledningen 
är att Lantmäteriet inte har samma möjligheter att möta dessa lönekrav som trenden 
sätter. På grund av en ökad konkurrens om kunniga förrättningslantmätare har detta 
även lett till konkurrens mellan det statliga och de kommunala Lantmäteriet.53 

                                                 
47 Antal förrättningslantmätare på Lantmäteriet som har slutat respektive rekryterats 2012–2016. Figur 
10. Delat ansvar för fastighetsbildning. Statskontoret. 2017:18. Sid. 73.  
48 Ibid. Sid. 73.  
49 Ibid. Sid. 74.  
50 Delat ansvar för fastighetsbildning. Statskontoret. 2017:18. Sid. 75.  
51 Ibid. Sid. 75. 
52 Byt jobb och höj din lön!. Virgin, Karin. Ingenjören. Publicerad 2018-03-29. 
53 Delat ansvar för fastighetsbildning. Statskontoret. 2017:18. Sid. 77. 
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I en utredning gjord av Statskontoret för Regeringskansliet har det framkommit vid 
granskning av förrättningar att det gjordes fler brister i förrättningar år 2017 gentemot 
åren 2009-2012. År 2001 var det en höjdpunkt i antal brister per förrättning som kan 
utläsas i Figur 5. Utav de brister som framkommit vid Statskontorets granskning har 
den största delen varit angående prövningen av ett ärende.54 

 
Figur 5 - Antal brister per granskad förrättning 2001–2017.55 
Grafen i Figur 5 visar att under 2017 har ungefär en bristfällighet påträffats per 
granskad förrättning vilket är betydligt högre än år 2012 då resultatet blev ungefär 0,6 
bristfälligheter per förrättning.56 Undersökningen år 2017 har visat att trenden mot en 
bättre kvalité har brutits och bedöms bero på kompetensbrist hos 
förrättningslantmätarna.57 Detta är något som kan utläsas i Figur 5 samtliga tre 
kategorier vilket visar på att bristfälligheterna per förrättning har ökat för både 
Kommunala och Statliga Lantmäteriet.  

4 Resultat 
Kapitel fyra presenterar det resultat som har framkommit från studiens granskning av 
inkomna ärendena till Plan- och bygg avdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län utifrån de urval och avgränsningar som tidigare beskrivits. Resultatet presenteras 
som diagram både i löpande text och som bilagor. I resultatet ingår det även kartor 
som ligger som bilagor till arbetet.  

                                                 
54 Ibid. Sid. 87.  
55 Antal brister per granskad förrättning 2001–2017. Figur 13. Delat ansvar för fastighetsbildning. 
Statskontoret. 2017:18. Sid. 88. 
56 Delat ansvar för fastighetsbildning. Statskontoret. 2017:18. Sid. 88. 
57 Ibid. Sid. 121–122.  
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4.1 Urval 1 
Urval ett innebär en utsortering av de inkomna underrättelserna som berör andra 
allmänna intressen än strandskydd. Detta medförde att det kvarstod 304 av 1433 
stycken ärenden som berör strandskydd. Dessa ärenden avser alla typer av 
förrättningar som berör strandskyddet i någon utsträckning. För kommunvis 
uppdelning av ärenden se bilaga A. Resultatet från urval ett visar hur många ärenden 
som i någon utsträckning görs delvis eller helt inom strandskyddsområde. Det som 
går att utläsa i detta diagram i bilaga A är fördelningen på kommunnivå i länet. Den 
visar även andelen ärenden som berör strandskyddsområden i förhållande till totalt 
inkomna ärenden från respektive kommun och andelen ärenden som berör övriga 
allmänna intressen.    

4.2 Urval 2 
Av de underrättelser som kvarstod från urval ett har de underrättelser som avser 
fastighetsbildning för bostadsfastigheter helt eller delvis inom strandskyddsområden 
valts ut. Resultatet för urval två kan ses i bilaga B för kommunvis uppdelning. Av de 
304 stycken ärendena från urval ett var det 117 stycken ärenden som uppfyller dessa 
kriterier. Det är alltså ca 8,2 % av totala antalet underrättelserna som avser 
lantmäteriförrättningar för bostadsfastigheter inom strandskyddat område av det 
totala antalet underrättelser. Grafen i bilaga B visar att det är en stor spridning på 
antalet förrättningar för detta ändamål. 

Kartbilaga C. visar den geografiska spridningen i länet för resultatet av urval två. Av 
denna karta kan det utläsas att kommunerna Borås, Begtsfors, Mark, Alingsås, Tjörn, 
Strömstad och Tanum har ett större antal förrättningar från resterande kommuner. Av 
dessa nämda kommuner utmärker sig Borås, Begtsfors och Tjörn i antalet ärenden. 
Den den procentuella andelen bostadsförrättningar av det totala antalet förrättningar 
inom strandskyddsområden för respektive kommun har vissualiserats i Kartbilaga D. 
Resultatet i Kartbilaga D. visar att det är andra några kommuner som utmärker sig när 
man ser till den procentuella andelen förrättningar inom strandskyddsområden. 
Kartbilaga D. visar att Mölndal, Bollebygd, Herrjunga, Grästorp, Tibro och Åmål som 
framförallt utmärker sig i antalet ärenden.  

 

4.3 Urval 3 
Resultatet för urval tre baserar sig på de sex kategorierna och visualiseras i följande 
cirkeldiagram. För kriterierna av kategorierna för urval tre kan läsas i avsnitt 2.1 Urval.  

Resultatet bygger på de 117 stycken ärendena som kvarstod från urval två. Resultatet 
av kategoriseringen för dessa ärenden visas med procentuell fördelning i 
cirkeldiagrammet för Figur 6. Detta resultat visar att i en stor andel av ärendena har 
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förrättningslantmätaren gjort en egen bedömning utifrån dispenser eller bygglov. Vi 
kan också utläsa från cirkeldiagrammet att i 31 % av fallen har förrättningslantmätarna 
samrått med den aktuella kommunen eller Länsstyrelsen i Västra Götaland. Resultatet 
visar även att i 23 % av fallen har förrättningslantmätaren inte beaktat strandskyddet i 
förrättningsprotokollet. Resultatet visar även att det är en liten andel med två procent 
av fallen som det står i protokollet att förrättningen följer principsamråd. Diagrammet 
i Figur sex visar att förrättningslantmätarna har i 46 % av förrättningarna gjort en 
egen bedömning utifrån dispenser, bygglov eller en egen prövning om att 
strandskyddets syfte inte motverkas.  

 
Figur 6 - Kategorisering i urval 3. Oscar Karlsson. 
 

4.4 Resultatanalys 
En stor begräsning i arbetet var att jag manuellt behövde sortera ut de ärendena som 
avser bostadsfastigheter och strandskydd. Hade denna sortering kunnat genomföras 
på ett enklare sätt hade detta kunnat frigöra tid för att eventuellt granska ytterligare 
län. Detta hade kunnat leda till en eventuell indikation om hur det ser ut i hela eller 
delar av Sverige än enbart Västra Götalands län som jag avgränsade mig till.  

Utifrån de avgränsningar och sållningar som gjorts i urvalet har diskuterats med 
handledare på både Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Högskolan Väst för att 
uppnå ett bra resultat utifrån frågeställningarna och belysa eventuella brister i 
arbetssättet. Studien bygger på ett statistiskt underlag för strandskyddsstatistik. Det 
kan vara svårt att tillämpa resultatet för Västra Götalands län på andra län på grund av 
att de geografiska förhållandena skiljer sig. Däremot skulle resultatet kunna ge en 
indikation att samma sakfråga bör undersökas i respektive län. 
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Genom noggranna avgränsningar och strukturering av urval ledde detta till att 
undersökningen svarar på frågeställningarna. Resultatet på frågeställningarna väcker 
fler frågor och framtida studier för att uppnå en total bild av situationen i Sverige.  

För att säkerställa att statistiken stämmer har denna dubbelkollats. Sedan har ytligare 
en kontroll gjorts med stickprov av ärenden i urval tre för att säkerställa resultatet. 
Det som hade ytterligare kunnat säkerställa resultatet hade varit om arbetet hade två 
författare som oberoende av varandra gjort urvalen och resultatet har sedan jämförts 
med varandra.  

5 Slutsatser 
Genom denna studie är det möjligt att konstatera att det finns några enskilda 
geografiska samband i Västra Götalands län på antalet förrättningar som avser 
bostadsfastigheter inom strandskyddade områden. Studien visar på att samråd inte 
sker i den utsträckningen som den borde utifrån de regionala avtal som funnits.  

För den geografiska kartläggningen går det att dra slutsatsen att det finns geografiska 
samband av något slag med för att fastställa dessa behövs det närmare undersökning. 
Studiens kartläggning har lett till är att visa på var det finns tyngdpunkter av denna typ 
av förrättningar i länet.  

Genom denna studie kan slutsatsen dras att det är en stor andel förrättningslantmätare 
som gör egna bedömningar och prövningar mellan det allmänna och enskilda intresset 
för strandskyddsfrågan.  Slutsatsen kan även dras att samråd sker i en mindre andel av 
fallen ställt till hur stor andel de andra kategorierna är i cirkeldiagrammet. Det är 31 % 
av fallen som någon typ av samråd har skett trots att samråd ska skett till 100 % under 
2017 års rutiner mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Lantmäteriet. 
Resultatet av studien visar alltså att förrättningslantmätarna antingen inte samråder en 
stor andel av ärendena eller inte dokumenterar detta i förrättningsprotokollet.  

 

6 Diskussion och framtida studier 
Utifrån den kartläggning som skett i arbetet framgår det inte någon direkt koppling 
mellan de kommuner som har flest eller minst av denna typ av förrättningar i länet. 
Kartläggningen har inte heller kunnat redovisa något samband mellan storleken på 
kommunerna. Däremot kan ett samband noteras i kommunerna Strömstad och 
Tanum nära norska gränsen. Här är det fler förrättningar som skett i jämförelse med 
intilliggande kommuner. Detta skulle kunna bero på närheten till Norge och Oslo 
med att norrmännen jobbar och bor i Norge men har sommarställe i Sverige och 
troligt kommunerna närmast gränsen. Utifrån mina iakttagelser är det troligt att denna 
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kategori av fastighetsägare är intresserade av stora bostadsfastigheter i nära anslutning 
till vatten och strandområde vilket skulle resultera till denna typ av förrättningar.  

För denna typ av förrättningar finns det till antalet en tyngdpunkt i södra delen av 
länet också för Borås, Mark och Svenljunga kommun. För dessa har inte en lika tydlig 
iakttagelse som tidigare kunnat göra till varför dessa tre har fler antal ärenden. Mina 
funderingar är att dessa kommuner är utanför de större städerna och det finns ett 
stort intresse av hästar och ridning. Detta intresse kan kräva hästgårdar eller 
bostadsfastigheter med möjlighet till mindre djurhållning för hobbyverksamhet. 
Därmed kan det finnas en intressegrupp för hästgårdsfastigheter för i utkanten av 
tätbebyggda kommuner eller intilliggande kommuner.  

Det finns två till kommuner som har fler antal förrättningar och dessa är Bengtsfors 
och Tjörns kommun. En trolig anledning till att dessa två har fler förrättningar skulle 
kunna vara att det är två kommuner som har avsikt att växa i antalet invånare. 
Bengtsfors har många vattendrag och sjöar medan Tjörn har en lång kuststräcka. Då 
kommuner vill växa i invånarantal gör det att dessa kan locka med attraktiva 
fastigheter där det är mycket möjligt att dessa ligger i strandnära lägen och kommer 
omfattas av strandskyddsbestämmelserna. Exempel på en sådan kommun är Tjörn 
som är en sommarkommun där det är många som har sommarställe, vilket ofta kan 
vara bostadsfastigheter med lite mark för hobbyodling eller liknande ändamål.  

Alingsås kommun har fler förrättningar jämfört med grannkommunerna. Anledningen 
till detta skulle kunna att det är just Alingsås fastighetsbildningskontor som behandlar 
förrättningarna som sker inom Alingsås kommun. Det skulle kunna vara att det är 
bristande kompetens av just strandskyddet för detta kontor vilket skulle kunna 
resultera till ett högre antal förrättningar inom strandskydd. Detsamma gäller även för 
andra kommuner som har egna lantmäterikontor. 

 Det är också högst troligt att det är en tillfällighet som avgör att vissa kommuner har 
fler antal ärenden än andra kommuner då undersökningen avser enbart 2017 års 
ärenden. Hade undersökningen gjort för ett annat årtal hade resultatet för 
kartläggningen kunnat vara annorlunda från 2017 års resultat.  

Något som är väldigt intressant är att jämföra det två kartorna från urval två, se bilaga 
C-D, för dessa pekar inte på att det är samma kommuner som är tyngdpunkterna i 
länet. De två kommunerna som stämmer relativt bra överens i de två kartorna är Mark 
och Tjörns kommun.  Däremot får vi på vissa områden ett helt annat resultat vilket 
till stor del bero på att vissa kommuner har få ärenden inom strandskydd och en hög 
procentuell andel av dessa är just ärenden som avser bostadsfastigheter inom 
strandskyddade områden. Detta resulterar då i att dessa framhävs som tyngdpunkter i 
länen vilket också måste tas med i beaktningen av denna karta.  

I urval tre om hur förrättningslantmätaren har beaktat strandskyddet i 
förrättningsprotokollet har det visat sig att det är en liten andel förrättningslantmätare 
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som har valt att samråda med både den aktuella kommunen och Länsstyrelsen för 
Västra Götalands län. Däremot har det visat sig att förrättningslantmätarna har i en 
stor andel av fallen gjort en egen bedömning utifrån dispenser eller bygglov osv. Jag 
har inte i detta arbete lagt något fokus på att undersöka om förrättningslantmätarna 
har gjort en korrekt bedömning eller prövning av allmänna och enskilda intresset. 
Men jag finner det väldigt intressant att det var 46 % som gjorde en egen bedömning 
utan att samråda med varken kommun eller Länsstyrelsen då syftet med ändrade 
rutiner kring samråd var på grund av att det skedde för många onödiga samråd enligt 
Lantmäteriet. Ifall detta kombineras med att förrättningslantmätarna i 23 % av fallen 
inte har skrivit något om strandskydd i protokollet utgör detta tillsammans 69 % av 
denna typ av ärenden som inkommit till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Alltså är 
det enbart 31 % av fallen där förrättningslantmätaren har samrått med någon extern 
myndighet berörande strandskyddet vilket stark motsäger de grunderna som 
Lantmäteriet har grundat ändringen av rutinerna på. Alltså kan man ifrågasätta 
Lantmäteriets undersökning kring att samråden tar för lång tid i förrättningen och 
därmed behöver ändra på dessa rutiner. 

Det är en stor osäkerhet med resultat som visar på att i 23 % av fallen har 
förrättningslantmätaren inte gjort en prövning eller kanske inte utrett strandskyddet i 
förrättningen som är dokumenterad i protokollet. Syftet med förrättningsprotokollet 
är att beskriva i text vad som skett i förrättningen och vilka prövningar som 
genomförts med motivering till beslutet i dessa. Det är svårt att veta vad som gör att 
det är en stor del ärenden som det inte framgår i skrift i protokollet att 
förrättningslantmätaren beaktat strandskyddet. Det skulle till exempel kunna vara 
möjligt att förrättningslantmätaren har utrett strandskyddet och gjort en prövning 
men inte dokumenterat denna i skrift. Men det skulle också kunna vara att 
förrättningslantmätaren har glömt bort att utreda strandskyddet i denna förrättning. 
För att ta reda på varför det inte finns något eller bristfälligt dokumenterat i 
protokollet angående strandskyddet skulle en intervju krävts med de aktuella 
förrättningslantmätarna för varje enskilt ärende.  

Något som skulle kunna vara missvisande i cirkeldiagrammet för urval tre är andelen 
principsamråd. Detta kan bero på att förrättningslantmätarna har använt sig av bland 
annat principsamråd med Gröna Häftet vid en egen bedömning av ärendet men inte 
tagit med detta i protokollet. Ifall detta är fallet skulle det innebära att resultatet har ett 
mörkertal på andelen principsamråd. 

I utredningen från Statskontoret uppmärksammade Stadskontoret för Lantmäteriet 
för konsekvenserna av en stor personalomsättning och att antalet brister per 
förrättning har ökat. Detta är något som väcker följdfrågan på hur det kommer att se 
ut efter år 2018 då Lantmäteriet i första hand ska utnyttja den kompetensen som finns 
internt på myndigheten. Om den kompetensen som finns internt på Lantmäteriet är 
bristfällig skapar detta problem för förrättningslantmätaren i dess beslut. I 
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förlängningen medför detta att fastighetsägaren drabbas av ett beslut som skett på 
bristfällig kunskap och ärendet riskera att överklagas av Länsstyrelsen. Om vi istället 
förutsätter att kunskapen internt på Lantmäteriet är bra medför den stora 
personalomsättningen problematiken med att kunskapen inte hinner utbytas mellan 
personalen innan denna byter arbetsplats. Detta leder till en kunskapsförlust som kan 
vara svår att ersätta och kommer i längden att leda till fler bristfälligheter i 
förrättningarna om inte någon åtgärd görs för att bibehålla kunskapen och 
vidareutbilda. Det jag kan se som ett alternativ för Lantmäterimyndigheten är att 
anställa personal från Länsstyrelsen som är kunnig inom sakfrågan för att utbilda 
förrättningslantmätarna eller bistå dessa i expertis kunskap i förrättningarna. Detta 
skulle kunna ses som ett internt samråd på myndigheten som skulle leda till en 
långsiktig kompetenshöjning. Om ändringen skulle innebära en sådan ändring skulle 
det fortfarande vara stor anledning att samråda med både kommunen och 
Länsstyrelsen då dessa har en annan roll än vad Lantmäteriet har dessutom skiljer sig 
deras syfte och arbetsuppgifter åt.   

Undersökningen Delat ansvar för fastighetsbildning av Statskontoret visade på att det 
fanns en stor bristfällighet av prövningar vid granskandet av förrättningar vilket är 
något som styrker resultatet att förrättningslantmätaren inte har beaktat strandskyddet 
i förrättningsprotokollet eller i delar av denna. Undersökningen visade på att det var 
under år 2017 var minst en bristfällighet i genomsnitt per förrättning av de granskade 
ärendena. Detta resultat som framkommit i Statskontorets rapport är något som 
styrker resultatet i min undersökning avseende hur strandskyddet beaktas. Att det 
finns i genomsnitt en bristfällighet i varje ärende är något som påverkar 
rättssäkerheten i förrättningarna och motsäger ändringen samt uppsägandet av 
principsamråd. Anledningen till det är att det blir svårare för en mindre rutinerad 
förrättningslantmätare att göra en prövning angående strandskydd utan möjligheten 
till den vägledning som principsamråd medför och ett reducerat antal samråd 
generellt. Samråden är till för kunskapsutbyte eller rådgivning från en annan 
myndighet. Det är denna rådgivning som ska ligga till grund för 
förrättningslantmätaren att fatta ett beslut utifrån sin beslutsfrihet. Samrådet är en 
utmärkt möjlighet för förrättningslantmätaren att utvidga sin kunskapsbas och 
möjlighet att få ett expertutlåtande. Det är nästintill omöjligt för en enskild 
förrättningslantmätare att ha samma kunskap som representanter från olika 
avdelningar på Länsstyrelsen eftersom dessa kan vara utbildade arkeologer, 
naturvetare, biologer, samhällsbyggare och vattenvårdsexperter för att nämna några. 
Vid ett samråd med Länsstyrelsen kan det beroende på ärendets karaktär involveras 
experter från olika delar av Länsstyrelsen. Denna rådgivning är inte bara viktig för 
förrättningslantmätaren i dess beslut utan även för fastighetsägarna. Lantmäteriet har 
som syfte att korta handläggningstiden vilket de gör genom att avstå från 
Länsstyrelsens samrådsyttrande. 



En studie av Lantmäteriets beaktande av strandskyddet och samråd i fastighetsbildning för 
bostadsfastigheter inom strandskyddsområden 

 31 

Att en fastighetsägare lämnar in en ansökan om en fastighetsbildningsåtgärd till 
Lantmäteriet skulle detta kunna ses som en beställning. För denna beställning 
förväntas fastighetsägaren att betala förrättningskostnaderna. I motprestation ska 
självklart fastighetsägaren förvänta sig att få en välgjord förrättning som är väl utredd. 
Missar förrättningslantmätaren att utreda vissa aspekter av förrättningen eller gör en 
bristfällig utredning av dessa uppfyller inte denna det kravet som ställs på hen i sin 
myndighetsroll. I vardagliga livet hade nog inte många betalat ett fullpris för att få 
något slarvigt eller bristfälligt utfört och jag ser därför inte varför detta plötsligt skulle 
anses vara tillåtet i förrättningar. Som fastighetsägare gör du en beställning eller 
ansökan om en åtgärd och denna regleras av en omfattande lagstiftning som innebär 
en lång uppförsbacke för den som försöker sätta sig in i denna. Vid ansökan förväntar 
du dig att den förrättningslantmätare som ska handlägga ditt ärende ska genomföra 
detta på ett korrekt sätt. Vad som är korrekt är till stor del styrt av rättspraxis och 
lagtext. Har inte förrättningslantmätaren den kompetensen som krävs för ett beslut i 
ärendet förväntas denna att samråda med de som sitter på kompetensen för att ett 
korrekt beslut ska fattas.  

Om en förrättningslantmätare genomför en förrättning i strid mot samrådsyttrande 
från Länsstyrelsen eller från kommunen medför det att dessa myndigheter måste 
överklaga förrättningen till domstol. Alltså dras en rättsprocess igång vilket medför att 
fastighetsägaren får avvakta med att nyttja fastigheten som förrättningen avsåg vilket 
resulterar i en tidsödande och kostsam rättsprocess. Det blir även tidsödande och 
kostsamt för Länsstyrelsen och domstolen. Denna tid och pengar hade kunnat sparats 
genom att lyfta eventuell problematik med ärendet i ett samråd och eventuellt 
korrigera förrättningen efter detta genom nytt/korrigerat yrkande eller genom 
inställandet av förrättningen.  

Med den aktuella lagstiftningen för strandskydd finns det ingen större möjlighet att 
återinföra eller nyskapa områden med strandskydd. Om strandskyddsområden 
kontinuerligt påverkas genom att bostadsfastigheter bildas inom skyddsområdet 
medför det långsiktigt att strandskyddsområdena kommer att reduceras till 
omfattning. Ser man denna problematik långsiktigt kommer strandskyddet att 
reduceras om inte en attitydändring sker. En slapp attityd mot strandskyddet medför 
att Länsstyrelserna får en större uppgift än att vara den sista delen av skyddsnätet för 
allmänna intressen. Som det belysta rättsfallet nämner ska inte en bostadsfastighets 
tillägnas mer mark än vad som kan utgöra hemfridszonen för fastigheten. Det räcker 
enligt Mark- och miljööverdomstolen i detta fall att det finns en risk för att 
hemfridszonen utökas så ska fastighetsregleringen avstyrkas.  

Som nämnt flera gånger i arbetet släcker en hemfridszon ut allemansrätten vilket 
resulterar till en begränsning i rörligheten för friluftslivet inom strandskyddsområdet. 
Genom att skapa stora bostadsfastigheter inom strandskydd medför detta en större 
skada på strandskyddet på grund av att ett större område släcks ut. I många fall bildas 
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en tomtplatsavgränsning vilket kan vara användbart vid en prövning om övertramp på 
strandskyddet vid en eventuell framtida granskning från kommunen som 
tillsynsmyndighet. Trots detta är det ett faktum att det är lättare att ianspråkta mark 
genom att hävda en utvidgad hemfridszon för bostadsfastigheten än vad det är för 
andra typer av fastigheter. I den tidigare beskrivna domen från Mark- och 
Miljööverdomstolen skrivs det att en stor bostadsfastighet får en avhållande effekt på 
allmänheten att beträda fastigheten och att på lång sikt gör att hemfridszonen utökas 
vilket skadar strandskyddet. En skada strandskydd är inte enbart en tillfällig skada utan 
en skada som kommer att påverka under en lång tid framåt om den inte åtgärdas. 
Sverige är unik med sin lagstadgade rättighet med relativt obegränsad rörelse för 
friluftslivet som vi kallar i vardagsspråk allemansrätten. Genom att överstora 
bostadsfastigheter med eventuella synonymer bildas i förrättningar medför en 
kontinuerlig skada på allmänheten möjligheter att ta del av Sveriges stränder genom 
allemansrätten och strandskyddet. Förrättningslantmätaren har undersökningsplikt 
och ska i en prövning mellan allmänt och enskilt intresse särskilt beakta utpekade 
allmänna intressen som strandskyddet är. Strandskyddsområdena är skyddade i 
Miljöbalken som skyddsområde och i Fastighetsbildningslagen som ett särskilt krav 
för lämplig fastighetsbildning. Om inte detta skulle räcka som skäl för att samråd 
borde ske för denna typ av förrättningar vet jag inte vad som skulle berättiga att 
samråd borde ske.  

Det ska inte glömmas bort att kommunen är den myndighet som ska bevaka det 
allmänna intresset av strandskydd och är första samrådsinstans. Det stora problemet 
uppstår då kommunen inte bevakar det allmänna intresset och ger dispenser utan 
laglig grund eller bristfällig grund. Därmed ställs förrättningslantmätaren i en situation 
då denna måste kunna avgöra om dispensen har laglig grund eller inte. 

Syftet med strandskydd är att långsiktigt främja tillgängligheten till stränder för 
friluftsliv och säkerställa goda levnadsförhållanden för djur och växtliv. Det är 
strandskyddet som gör att vi i Sverige kan gå och bada vid stränderna på vackra 
sommardagar och ta båten ut till skärgården. Försvinner strandskyddet resulterar detta 
i att möjligheterna att bruka stränderna till bad, friluftsliv och rekreation gradvis 
försvinner. Försvinner dessa möjligheter skadas eller utrotas livsmiljöerna för djur och 
natur som trivs i strandnära miljöer. Detta är en omfattande skada på den biologiska 
mångfalden och den hållbara utvecklingen.  

 
Sveriges strandskyddadeområden står under ett hot som inte är ringa med åtanken på 
Lantmäteriets nya rutiner och dokumenterade kompetensbrist. 
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6.1 Framtida studier 
I detta avsnitt lyfts följdstudier till detta arbete eller övriga intressanta studier som har 
uppmärksammats som idéer och frågor under detta arbetes gång.   

• Vad har vunnits/gått förlorat med att regionala avtal har sagts upp? 
• Hur ser det ut efter ändringen vid årsskiftet 2017/2018? Studie om före 

respektive efter ändringen. Går det att få fram några skillnader? Har det blivit 
bättre eller sämre? En uppföljning av detta arbete som följer samma 
avgränsningar och urval för att få fram ett resultat av vad ändringen medfört.  

• Hur arbetar förrättningslantmätarna med avvägning mellan allmänt och enskilt 
intresse efter 1 jan 2018? En kvalitativ studie som kan omfatta intervjuer om 
hur förrättningslantmätare arbetar med fastighetsbildningsärenden inom 
strandskyddsområden. Har Lantmäterimyndighetens plan för utbildning av 
personal gett något utslag i praktiken?  

• En kvalitativ eller kvantitativ studie som avser att undersöka om 
förrättningslantmätarnas beslut har överklagat med en förändring före och 
efter att gröna häftet togs bort. Förslagsvis undersöka förrättningar och 
eventuella överklaganden med komplement av intervjuer av berörda 
förrättningslantmätare.   

• En rättsdogmatisk undersökning om vad som räknas vara ianspråktaget enligt 
Miljöbalken som ett av skälen till strandskyddsdispens. Här kan 
undersökningen ske utifrån rättsfall eller intervjuer med personal som sitter 
och handlägger denna typ av ärenden. Jämföra vad kommuner, lantmäteri 
(statliga och kommunala) och Länsstyrelsen har för tolkning på begreppet och 
prövningen. 

• Vissa kommuner jobbar reaktivt med tillsyn på svartbyggen inom 
strandskyddsområden vilket medför att de gör en granskning vid inkommen 
anmälan. Kan AI – Artificiell intelligens eller bildanalys användas som 
hjälpmedel av kommunerna för att peka ut områden som behövs göras tillsyn 
på inom strandskyddat område? Kan AI eller bildanalys användas för att leta 
reda på svartbyggen inom strandskyddsområden? Syftet med studien vore att 
undersöka om en sådant digitaliserat hjälpmedel kan användas som hjälpmedel 
för att underlätta för kommunerna i deras arbete som tillsynsmyndighet för 
strandskyddet. Som grundmaterial kan ortofoton från olika årtal användas och 
sedan jämföras med dispenser, bygglov, strandskyddslager osv.  

• En undersökning som avser att mäta hur förrättningslantmätarna finner att 
det nya rutinerna med samråd internt och extern fungerar jämfört med de 
tidigare rutinerna. I denna studie kan även undersökas om hur 
förrättningslantmätarna finner kunskapsutbytet mellan kommun, 
Länsstyrelsen och Lantmäteriet. Här kan en undersökning göras både med 
enkäter som skickas till alla lantmäterikontor (statliga och kommunala) eller 
med intervjuer med utvalda personer. 

• Det har visat stort intresse från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och 
Vänersborgskontoret att någon student gör en motsvarande undersökning för 
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ett likadant arbete som detta med en inriktning på kulturmiljö och 
fornlämningar. 
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A. Resultat diagram från urval 1 
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B. Resultat diagram från urval 2 
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C. Karta över geografiska fördelning för förrättningar 
som avser bostadsfastigheter 
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D. Karta med procentuella andelen förrättningar som 
avser förrättningsåtgärd för bostadsfastigheter av 
antalet förrättningar som berör 
strandskyddsområden 
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E. Uppdragsbeskrivning för samrådscoacher  

  
  

BESLUTAD 2017  

Uppdragsbeskrivning  
  

Enhetsansvarig för införande av nytt arbetssätt berörande 
samråd, underrättelse och godkännande av 
lantmäteriförrättning.  
  

Bakgrund och syfte  
Lantmäterimyndigheterna och länsstyrelserna har flera viktiga gemensamma 
beröringspunkter i sina roller som myndighet. Båda myndigheterna jobbar idag på olika sätt 
för att effektivisera sin verksamhet och få ner bland annat handläggningstider. En god 
dialog mellan myndigheterna är av stor vikt för att leva upp till förväntningarna från 
samhället med effektiva och rättssäkra beslut.  

Lantmäteriet har gjort stora organisatoriska förändringar senaste åren vilket förändrar 
momenten i förrättningarna. Ett område som identifierats är samråds-, underrättelse- och 
godkännandeförfarandet i en lantmäteriförrättning gentemot länsstyrelsen. Under februari 
2017 bildades en grupp med sakkunniga kring samrådsförfarandet. Gruppen har arbetat 
med målsättning att se hanteringen av samråd, underrättelser och godkännande ur ett nytt 
perspektiv som ger störst nytta för samhället och respektive myndighet.  

Till följd av projektets resultat har nytt arbetssätt beslutats om och ska införas för alla 
lantmäterimyndigheterna och på alla länsstyrelserna.   

Tidigare lokala överenskommelser (principsamråd) ska inte längre användas och har 
beslutats om att upphöra att gälla. Stora delar inom Lantmäteriet kommer på kort tid 
behöva förändra sitt arbetssätt. Idag utförs samråd i förrättningar där lantmätaren 
egentligen själv kan ta ställning i förrättningen. Genom ett ändrat arbetssätt kommer 
handläggningstiderna förbättras.  

Genom att tidigare överenskommelser inte längre ska användas finns behov av stöttning till 
lantmätare i sakfrågorna. Detta gäller framförallt i län där överenskommelser tidigare 
använts frekvent. Anledningen är att lantmätarna inom dessa områden inte behövt ta 
ställning själv i lika stor utsträckning som lantmätare vid orter där lokala överenskommelser 
saknas. Från årsskiftet behöver lantmätaren börja utreda mer och ta ställning själv i större 
utsträckning. Onödiga samråden kommer vid ett bra införande kunna minska. Samtidigt 
behöver lantmätare höja kvalitén på frågorna som ställs när väl samråd hålls.   

Det är av stor vikt att införandet blir effektivt och att arbetssättet förändras på kort tid. 
Bedömt handlar detta om ca 1000-1500 samråd per år och underrättelser i ca 7000 ärenden.  
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Lantmäteriet, Division fastighetsbildning, Region Sydöst  
  

LANTMÄTERIET  

  

För att möjliggöra förändringarna införs ett uppdrag i varje enhet till en samrådscoach.  
  
Samrådscoachens uppdrag är att:  

1. Säkerställa tillsammans med chefsleden i enheten att det nya arbetssättet används.  
2. Fånga upp förbättringsfrågor.  
3. Gemensamt med övriga samrådscoacher inom Lantmäteriet tillsammans med 

verksamhetsutvecklare verka för att utveckla samrådsförfarandet.  
4. I rollen ingår att vid behov vara ett stöd till förrättningslantmätare vid frågor om 

samråd. T.ex. delta i diskussion om samråd behövs eller inte i en 
lantmäteriförrättning.  

5. I rollen ingår att stötta och vägleda andra lantmätare att våga ta ställning i 
förrättningarna.  

6. Säkerställa att alla lantmätare i sin enhet har djupa juridiska kunskaper om 
samrådsförfarandet  

7. Genomföra aktivitet på enhetsträff/regionträff berörande samrådsfrågan.  
  
Tidplan  

1. Uppdraget gäller till 2018-12-31.  
2. Eventuell förlängning av tidsplanen görs efter dialog med chefsleden och när 

särskild uppföljning har genomförts av fastighetsbildningsstöd.  
  
Ekonomi  

1. Tiden för samrådscoachen sätts på förrättningsärendet.  
2. Övrig tid som behövs i rollen tas av den egna enheten.  

      2(2)  
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F. Uppsägning av principsamråd 

 LAN TMÄT E R I E T  

BESLUT 2017/2609 

BESLUTSDATUM: 2017-11-22 

Upphävande av principsamråd mellan Lantmäteriet och 
Länsstyrelserna 
Lantmäteriets beslut 
Lantmäteriet beslutar att inga av de befintliga s.k. principsamråden (överenskommelser om 
principer för samråd i lantmäteriförrättningar) mellan Lantmäteriet och länsstyrelserna ska 
tillämpas efter den 31 december 2017. 

Principsamråd som upphör att gälla Se bilaga 1. 

Skälen för beslutet 
Lantmäteriet har vid handläggning av lantmäteriförrättningar en utredningsskyldighet, 
vilket inkluderar såväl allmänna som enskilda intressen. Vid behov ska samråd ske med 
länsstyrelsen som också i stor del av förrättningarna underrättas om beslutet. 
Lantmäteriet hanterar idag samråd med länsstyrelserna på olika sätt i olika delar av landet. 
För cirka hälften av länsstyrelserna finns någon form överenskommelse med Lantmäteriet 
om hur samråden ska ske. Dessa överenskommelser är dock alla olika och för den andra 
hälften av länsstyrelserna finns ingen överenskommelse alls. Variationen i arbetssätt är 
således stor. Detta står inte i överensstämmelse med samhällets förväntningar i fråga om 
effektiva och enhetliga processer. 
Lantmäterimyndigheterna och länsstyrelserna (genom forum för hållbart 
samhällsbyggande) har tillsammans i projektform arbetat fram en modell för ett 
modernare arbetssätt som möjliggör en enhetlig och digital nationell handläggning och 
prövning hos respektive myndighet. Beslutet syftar till att ge utrymme för detta nya 
arbetssätt. En nationell gemensam grupp mellan lantmäterimyndigheterna och 
länsstyrelserna kommer till följd av ändringarna att bildas. Syftet med gruppen är bland 
annat att diskutera och fånga frågor på nationell nivå. Se utkast i bilaga 2. 
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sistnämnde föredragande. 
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