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Sammanfattning 
År 2009 kom en ändring av strandskyddslagen, där bland annat 7 kap. 14 § miljöbalken 
(MB) fick en ny formulering. Den nya lydelsen innebar en skärpning av kravet för att få 
utvidga strandskyddet. I samband med lagändringen gav regeringen i uppgift till 
Länsstyrelsen att utföra en översyn av de utvidgade strandskydden i Sverige och ta nya 
beslut i de fall som behövdes. Länsstyrelsen fick fram till 31 december 2014 på sig att 
genomföra översynsarbetet. Eftersom arbetet nyligen är avslutad, finns ännu ingen 
sammanställning av resultatet på nationell nivå. Naturvårdsverket rekommenderar i sin 
handbok ”Utvidgat strandskydd – en vägledning till underlag och beslut” att Länsstyrelserna tar 
hjälp av kommunerna vid översynsarbetet. Handboken är dock frivillig för Länsstyrelserna 
att följa och de kan ha använt sig av olika arbetssätt under översynsarbetet.  

Studien syftar till att kartlägga hur det utvidgade strandskyddet i Sverige har förändrats 
under tiden för översynen, samt kartlägga vad kommunerna anser om Länsstyrelsernas 
arbete med översynen av det utvidgade strandskyddet. De frågeställningar som besvaras i 
studien är: 

• Hur har det utvidgade strandskyddet i Sverige förändrats efter Länsstyrelsens 
översyn? 

- Hur skiljer sig förändringarna åt i olika delar av Sverige? 
• Hur ser kommunerna på det utförda arbetet och dess resultat? 

En kvantitativ metod har använts, där arealer för utvidgat strandskydd har bearbetats för 
kartläggningen samt en enkät skickats ut för att besvaras av kommunerna. Resultatet av 
studien visar att det utvidgade strandskyddet i Sverige över lag har minskat. För enstaka län 
har en ökning, eller ingen förändring av strandskyddsarealen skett. För hela strandskyddet, 
det vill säga strandskyddet på land och i vatten sammanräknat, har totalt sett en minskning 
av arealen skett i 13 län. För två län gäller en ökning och för ett län ingen förändring. 
Resterande fem län har inte rapporterat in resultatet av översynen och ingår därför inte i 
kartläggningen. Trots minskningen av arealerna har omkring hälften av Länsstyrelserna 
beslutat om nya områden för utvidgat strandskydd. Enkätundersökningen visade på 
blandat resultat. Av 290 kommuner valde 179 att besvara enkäten. Av de svarande var 
majoriteten, ungefär två tredjedelar nöjda med Länsstyrelsens samarbete, medan ungefär en 
tredjedel av kommunerna inte var inte nöjda.  
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Abstract 
In 2009, an amendment was added to the Shore Act, which included a new formulation for 
14 § Environmental Code in chapter 7. This reformulation meant a tightening of the 
requirements to obtain expanded shore protection. In connection with the amendment, the 
Swedish government tasked the county governments to conduct a review, which would 
involve extended shore protection in Sweden and take new decisions regarding the shore 
protection in the cases that where needed. The county governments were given until 
December 31 2014 to conduct and implement this review process. Since the review 
recently has been completed, there is yet no compilation of the results. In their manual, 
”Utvidgat strandskydd – en vägledning till underlag och beslut”, the Environmental Protection 
Agency recommends that each individual county government collaborates with the town 
governments for further help during the review process. The manual for this process is 
optional for the county governments to follow; therefore, the county governments may 
have conducted the review process in various ways. This study aims to identify how the 
expanded shore protection in Sweden has changed during the time of the review. 
Furthermore, it identifies the opinions of the town municipalities regarding the county 
governments review. The issues addressed in the study include: 

•  Based on the Swedish county governments’ review, how has the expansion of 
shore protection changed? 

-   How do the changes show in the different parts of Sweden? 

•  What is the town governments’ opinion about the changes and results?   

Within this study a quantitative method was used. Areas for expanding the shore 
protection were processed for the survey and a questionnaire was developed and sent to 
town governments to be answered. In general, the results of the study concluded that the 
expanded shore protection in Sweden overall has declined. Whereas some counties 
experienced an increase, others have shown no change at all. The shore protection study, 
which includes the protection on land and in water, demonstrated a reduction of acreage in 
13 counties. Two counties reported an increase in acreage, and one county reported no 
change. The remaining five counties have not reported the results of their review and 
therefore were not included in the survey. Despite reduction in area, approximately fifty 
percent of the participating county governments decided on new areas for extending their 
shoreline. The survey has showed mixed results. Sweden consists of 290 town 
governments, and 179 chose to answer the questionnaire. About two-thirds of the 
respondents were satisfied with the cooperation of the county governments, and about 
one-third was not satisfied. 
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Nomenklatur 
MB  Miljöbalk (1998:808) Syftet med balken är framför allt att skydda 

människors hälsa och miljön, värdefulla natur- och kulturmiljöer och den 
biologiska mångfalden. 

PBL  Plan och bygglag (2010:900) I lagen finns bestämmelser om byggande 
och planläggning av mark och vatten.  

LIS-områden  Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kommunerna har 
möjlighet att i översiktsplanen peka ut sådana områden. Syftet är att 
långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på 
landsbygden. 

ÖP  Översiktsplan. Alla kommuner ska ha en aktuell kommuntäckande 
ÖP. I den redovisas bland annat hur mark- och vattenområden i 
kommunen bör användas i framtiden. 

SKL  Sveriges kommuner och landsting. En arbetsgivar- och 
intresseorganisation, där alla kommuner, landsting och regioner är 
medlemmar. 

Rödlistade arter Arter som är utrotningshotade, riskerar bli utrotningshotade eller på något 
sätt är missgynnade. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Rötterna till dagens strandskyddslag sträcker sig tillbaka till 1940-talet, då tillgängligheten 
till stränderna minskade i och med att den strandnära byggnationen ökade allt mer. Nya 
bestämmelser i dåvarande byggnadslag (1947:385) infördes därför, vilka gav Länsstyrelsen 
möjlighet till att förbjuda strandnära bebyggelse utanför stads- eller byggnadsplan. 
Förbudet kunde införas om området behövde skyddas på grund av bland annat 
naturskönhet, växtlighet eller andra särskilda naturförhållanden.1 1950 kom den första 
versionen av vad som idag utvecklats till strandskyddslagen, en provisorisk strandlag 
(1950:639). Anledningen till att en provisorisk strandlag infördes var att det fanns en 
uppenbar risk för att en explosionsartad fritidsbebyggelse snabbt skulle kunna ta stränderna 
i anspråk och därmed försämra allmänhetens tillgång till bad och annat friluftsliv. Man 
ansåg det därför nödvändigt att skydda stränderna med den provisoriska lagen under tiden 
som utredningen med den permanenta lagen fortskred.2 1952 antogs den permanenta 
strandlagen (1952:382). 1965 inkluderades strandlagen i den då nya naturvårdslagen 
(1964:822).3 Lagarnas syfte var att trygga allmänhetens tillgång till bad och friluftsliv, men 
de gällde endast i vissa, av Länsstyrelsen utpekade områden. Inom sådana områden som 
Länsstyrelsen beslutat om att strandskydd skulle gälla, gällde tillståndsplikt för byggande 
och vissa andra åtgärder. Systemet med utpekande av områden för strandskydd fortsatte att 
gälla fram till 1975, då lagen skärptes och ett generellt strandskydd för hela Sverige istället 
infördes. Anledningen att ett generellt strandskydd infördes var att de tidigare lagarna varit 
otillräckliga i avseendet att hejda bebyggelse i strandnära lägen, och då främst 
fritidsbebyggelse. Den nya lagen innebar generellt byggförbud längs med stränderna såväl 
längs med kusten som i inlandet. Genom lagen gavs möjlighet att söka dispens ifrån 
byggförbudet.4 Skillnaden mellan tillståndsplikt och dispenskrav är hårfin. Tillståndsplikt 
innebär att det är förbjudet att utföra en åtgärd utan att ha fått tillstånd för den. Dispens 
innebär att ett undantag kan sökas för en åtgärd som är förbjuden.5 1994 trädde en ändring 
av naturvårdslagen i kraft. Ändringen innebar att strandskyddets syfte, utöver tryggande av 

                                                
1 Björn Segrell, Den attraktiva kusten: synsätt, konflikter och landskapsnyttjande, 
Doktorsavhandling, Linköpings universitet, 1995, s. 79 
2 Segrell, 1995, s. 80 
3 Segrell, 1995, s. 80-81 
4 Proposition 2008/09:119, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, Stockholm: Miljö- 
och energidepartementet, s. 28 
5 Länsstyrelsen Dalarna, Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-

2 Segrell, 1995, s. 80 
3 Segrell, 1995, s. 80-81 
4 Proposition 2008/09:119, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, Stockholm: Miljö- 
och energidepartementet, s. 28 
5 Länsstyrelsen Dalarna, Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-
natur/skyddad-natur/Naturturism/tillstånd-dispens-skydd-natur.pdf, s. 1 
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allmänhetens tillgång till bad och friluftsliv, även skulle omfatta skydd för växt- och 
djurlivet. 6 

Den 1 januari 1999 trädde Miljöbalken (1998:808) (MB) i kraft. Den ersatte 16 tidigare 
lagar, där naturvårdslagen var en av dem.7 Det innebar att strandskyddslagen, som tidigare 
varit en del av naturvårdslagen, efter 1999 ingick i MB.8 Strandskyddet finns numera 
reglerat i 7 kap. MB.9 

Under 2009 och 2010 gjordes ändringar av strandskyddslagen i MB. Tanken med 
lagändringarna var att uppnå ett större lokalt och regionalt inflytande över strandskyddet. 
Kommunerna gavs ansvar och möjlighet att redovisa områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS-områden) i översiktsplanen (ÖP).  Redovisningen av sådana områden 
ska vara vägledande i frågor om dispensansökningar och upphävande av strandskyddet i 
detaljplaner. Kommunerna fick även huvudansvaret att pröva dispensärenden och 
upphävande av strandskyddet. Genom den nya lagen har Länsstyrelsens roll stärkts. Rollen 
har blivit, att vid kommunal planering, bevaka strandskyddets intressen samt att överpröva 
kommunernas beslut om dispens och upphävande av strandskyddet. Tidigare hade 
kommunen ansvar för kommunal planläggning med stöd av Plan och bygglagen (2010:900) 
(PBL) och Länsstyrelsen ansvarade för upphävande av strandskydd. Tanken med den nya 
lagen är således att samordna beslutsfattande om strandskyddet vid planläggning genom 
PBL och MB till en och samma instans, kommunen, för att förenkla arbetet.10  

Som grund till lagändringarna ligger ett antal utredningar och rapporter som gjorts om 
strandskyddet. En av rapporterna, ”Kartläggning m.m. av strandskydds-bestämmelserna”, 
upprättades av Naturvårdsverket 2002. Genom kartläggningen framkom att det inte gick att 
redovisa de utökade strandskydden för Sverige som helhet eftersom information om det 
utvidgade strandskyddets omfattning saknades i flera av länen. Flertalet av besluten om 
utvidgning var också tagna innan 1994, det vill säga det år då skydd för djur och natur 
inkluderades i strandskyddets syfte.11 Det framgår även av rapporten, att för stora områden 
som omfattas av utvidgade strandskyddsområden, har skälen för utvidgningen inte 
klargjorts.12 

På grund av de osäkra grunderna till de utvidgade strandskydden i landet, beslutades i 
samband med de övriga lagändringarna av strandskyddet, att en översyn av utvidgade 
strandskydd behövde utföras. Det resulterade i en övergångsbestämmelse, där 
                                                
6 Prop. 2008/09:119, s. 28 
7 SFS 1998:811, Lag om införande av miljöbalken, Stockholm: Miljö- och energidepartementet, 
1 § och 2 § 
8 Daniel Halvardsson, Strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Masteruppsats, 
KTH, 2012, s. 6 
9 Proposition 1997/98:45, Miljöbalk, Stockholm: Miljö- och energidepartementet, 
 s. 1-3 
10 Prop. 2008/09:119, s. 34-35 
11 Naturvårdsverket, Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna: rapport 5185, 2002, s. 24 
12 Prop. 2008/09:119, s. 38 
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strandskyddet efter 31 december 2014 endast skulle gälla i ett utvidgat strandskyddsområde 
om nytt beslut om utvidgning kommit till stånd. Länsstyrelsen blev den myndighet som av 
regeringen fick i uppdrag att genomföra översynen och på nytt besluta om utvidgade 
strandskydd.13  

1.2 Problembeskrivning 
I samband med ändringar av strandskyddslagen 2009 fick Länsstyrelsen, genom en 
övergångsbestämmelse, i uppgift av regeringen att utföra en översyn av de utvidgade 
strandskydden i Sverige och fatta nya beslut i de fall som behövdes. Länsstyrelsens arbete 
med översynen av utvidgningen har nyligen avslutats. Därför finns ännu ingen 
sammanställning på nationell nivå av hur strandskydden förändrats genom nya beslut som 
fattats i samband med översynen. För att möjlighet ska finnas att i framtiden utvärdera 
2009 års lagändringar av strandskyddslagen, behöver en sammanställning av materialet från 
översynen göras. Som hjälp för Länsstyrelsen i arbetet med översynen av det utvidgade 
strandskyddet, har Naturvårdsverket tagit fram en handbok som behandlar en möjlig 
arbetsmetod. I handboken poängteras vikten av kommunernas deltagande i 
Länsstyrelsernas arbetsprocess. Eftersom handboken varit frivillig att följa för 
Länsstyrelserna, kan olika arbetssätt ha tillämpats och kommunerna involverats i olika grad 
i arbetet. För att klargöra hur Länsstyrelserna samarbetat med kommunerna i 
strandskyddsfrågan samt vad kommunerna anser om arbetet, behöver en sammanställning 
av kommunernas tankar om Länsstyrelsens arbete upprättas. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Studien omfattas av två delsyften. Första delsyftet är att kartlägga det nyligen avslutade 
strandskyddsarbetet med avseende på hur det utvidgade strandskyddet förändrats genom 
Länsstyrelsens översyn och nya beslut av skyddet. Andra delsyftet är att kartlägga vilken 
uppfattning Sveriges kommuner har om Länsstyrelsens genomförda översyn av 
strandskyddet. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 
 

• Hur har det utvidgade strandskyddet i Sverige förändrats efter Länsstyrelsens 
översyn? 

- Hur skiljer sig förändringarna åt i olika delar av Sverige? 
• Hur ser kommunerna på det utförda arbetet och dess resultat? 

1.4 Avgränsningar 
I studien ska det utvidgade strandskyddet i Sverige behandlas, vilket innebär att det 
generella strandskyddet och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) lämnas 

                                                
13 Ibid, s. 38  
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utanför studien. Materialet som ska användas till kartläggningen av det utvidgade 
strandskyddet är det som vid studiens genomförande finns tillgängligt genom att det 
inrapporterats av Länsstyrelsen till Naturvårdsverket. En enkätundersökning ska göras med 
fokus på kommunernas och Länsstyrelsernas samarbete i frågan om översynen av det 
utvidgade strandskyddet. Samarbete eller upplevelser mellan parterna som ligger utanför 
det berörda ämnet – utvidgat strandskydd – kommer inte behandlas i enkäten.     
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2 Metod 
I den inledande delen av kapitlet redogörs för olika typer av metoder och arbetssätt, följt av 
vilka metodval och urval som gjorts specifikt för den här studien. Avslutningsvis beskrivs 
hur arbetet gått till i de olika momenten, samt en diskussion om de olika delarna i kapitlet.  

2.1 Metodteori 
Inom metodteorin kan man skilja mellan två grupper av undersökningar – kvalitativa och 
kvantitativa. Vilken undersökningsmetod som lämpar sig bäst att använda beror på vilken 
typ av undersökning som ska utföras. Eftersom metoderna skiljer sig kraftigt åt, är vikten 
av att välja rätt metod för studien stor. Kvantitativa metoder används vanligen inom 
naturvetenskapen och kännetecknas av, som namnet antyder, kvantitet av något slag. 
Metoden utgår ifrån att det som ska studeras går att observera och mäta. I det inmätta 
materialet försöker man sedan hitta olika samband.14 För den kvalitativa metoden är det 
den positivistiska vetenskapsteorin som ligger till grund. Kvalitativa metoder kan i motsats 
till kvantitativa inte mätas numeriskt. Istället klassificeras materialet i undersökningen 
utifrån egenskaper. Det man vill komma åt med metoden är subjektiva data. För att få fram 
sådan information står förståelse i centrum. Man måste på något sätt kunna sätta sig in i 
hur personen uppfattar sig själv och sin omgivning. Insamling av sådan information kan 
exempelvis ske genom intervjuer. Den kvalitativa metoden används främst inom samhälls- 
och beteendevetenskap.15 

2.1.1 Induktiv och deduktiv metod 
Arbetsmetoden kan delas in i induktiv och deduktiv metod. Den induktiva kännetecknas av 
att man utför observationer som ska ske teorineutralt, alltså utan att det finns några 
förutfattade meningar om resultatet. När observationerna sedan är färdiga, kan det hända 
att man genom att analysera materialet upptäcker samband mellan några av 
observationerna. Detta samband bildar då en hypotes, som vidare studier får visa om den 
stämmer eller ej. Induktiv metod används ofta vid kvalitativa studier.16 Till skillnad från den 
induktiva metoden, utgår den deduktiva ifrån att inga teorineutrala observationer kan göras. 
Det innebär att hypotesen för studien måste vara färdig innan observationerna kan inledas. 
Hypotesen styr därmed över vilka observationer som ska göras. Deduktiv metod används 
ofta vid kvantitativa studier17   

 

                                                
14 Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori, 2. Uppl., Lund: 
Studentlitteratur, 2004 s. 15 och 205-206. 
15 Hartman, 2004, s. 15 och 272-273 
16 Hartman, 2004, s. 150-151 

17 Hartman, 2004, s. 160 
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2.1.2 Validitet och reliabilitet 
För att en undersökning och dess slutsatser ska vara trovärdiga, måste god validitet och 
reliabilitet uppnås. Validitet innebär att man mäter det man påstår att man mäter. Begreppet 
kan delas in i två grupper - extern och intern validitet. Med intern validitet menas att de 
slutsatser man drar av det insamlade materialet ska vara giltiga. Det vill säga att en analys 
inte kan gå längre än materialet räcker. Extern validitet syftar på hur långt det är möjligt att 
dra en generalisering. Det kan vara en generalisering från en urvalsgrupp till en population, 
eller från ett sammanhang till ett annat.18 Reliabiliteten i en undersökning handlar om i 
vilken grad den är pålitlig. För att reliabiliteten i en studie ska vara uppfylld, krävs att 
observationen ska vara möjlig att upprepa och att andra personer ska kunna utföra samma 
observation. Giltigheten, eller reliabiliteten har att göra med hur korrekt observationen är, 
det vill säga i vilken grad observationen visar verkligheten. Innan en mätning eller 
observation påbörjas, måste pålitligheten hos instrumentet kontrolleras. Det kan göras 
genom att använda det i en situation där man vet vad det borde visa, göra upprepade 
mätningar med instrumentet och låta någon annan använda det.19 

2.1.3 Enkät som undersökningsform 
Ordet enkät kommer från franskans enquête och betyder rundfråga. Enkäter är en typ av 
mätinstrument som kan mäta människors känslor, beteenden och åsikter.20 
Enkätundersökningar är en metod för att ta reda på hur vanligt förekommande ett visst 
svar är i den grupp, urvalsgrupp, som svarar på frågorna. Eftersom tanken är att 
urvalsgruppen ska föreställa en miniatyr av populationen, tar man i förlängningen reda på 
hur populationen sannolikt skulle svara på de olika frågorna. 21  

Vid utformandet av enkäter kan följande modell med punkterna 1-7 användas för att vara 
säker på att inte missa någon viktig del i arbetet och på så sätt öka kvaliteten på enkäten. 

1. Syfte och problemformulering 

För att avgränsningarna för enkäten ska kunna anges tydligt, är ett klart syfte med enkäten 
viktigt. Genom att skriva ner de problemområden enkäten ska behandla, skapas en grund 
som frågeställningarna kan växa fram ur.  

2. Population och urval 

För att uppnå största möjliga precision i undersökningen kan, om möjligt, hela 
populationen undersökas – en så kallad totalundersökning. Om populationen är så stor att 
det är en omöjlighet att skicka enkäten till alla, måste ett urval göras. Urvalet ska i statistisk 

                                                
18 Peter Esaisson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wägnerud, Metodpraktikan: 
Konsten att studera samhälle, individ och markand, 4. uppl. Stockholm: Nordstedts juridik, 2014, 
s. 56-58 
19 Hartman, 2004, s. 146-147 
20 Jan Trost, Enkätboken, 2. uppl, Lund: Studentlitteratur, 2001, s. 9 
21 Esaisson m.fl., 2014, s. 229 
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mening vara representativt för hela populationen. Det uppnås genom att göra ett statistiskt 
korrekt stickprov ur populationen. 

3. Frågor 

Arbetet med att ta fram enkätfrågor sker stegvis. Innan frågorna formuleras, ska syfte och 
problemformulering brytas ner till sina beståndsdelar, för att sedan kunna bygga upp frågor 
utifrån varje delområde av problemet. Viktigt är att frågor och svarsalternativ som byggs 
upp är tydliga och endast går att tolka på ett sätt. Exempelvis ledande frågor, 
enkätkonstruktörens egna värderingar eller flera frågor i samma fråga ska inte förekomma.  

4. Enkäten 

Enkäten ska ge ett professionellt intryck genom att vara estetiskt tilltalande och utstråla 
ordning och reda. För att underlätta för läsaren, ska samma struktur följas genom hela 
formuläret. Ett sätt att öka svarsfrekvensen kan vara att placera känsliga frågor mot slutet 
och mer neutrala frågor i början av enkäten. Däremot ska frågor som kan knytas till syftet 
med enkäten placeras i början.  

Ett följebrev ska skickas ut tillsammans med enkäten. I brevet ska syftet med 
undersökningen motiveras. En motivering ska även finnas till varför personen är utvald att 
delta i undersökningen samt vilka andra som valts ut. Motiveringen kan exempelvis vara att 
ett slumpmässigt urval har gjorts, om så är fallet. Det ska framgå att det är frivilligt att delta 
i undersökningen, men även att den enskildes svar är en viktig del av undersökningen. Om 
svarsuppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt eller anonymt, ska det tydligt framgå.  

5. Datainsamling 

Val av bearbetningsprogram bör göras innan enkäten utformas. Möjlighet finns då att 
anpassa formuläret till programmet och på så vis underlätta inmatningsprocessen av svaren.  

6-7. Bearbetning, analys och publicering 

En osäkerhetskälla vid bearbetning av materialet är om inmatningarna i programmet gjorts 
på fel sätt. Sådana fel kan vara svåra att upptäcka. I redovisningen av materialet ska det 
interna bortfallet framgå. Det vill säga enstaka frågor som svarspersonerna valt att inte 
besvara. Genom att göra en ordentlig materialbeskrivning, där antalet deltagande i 
undersökningen anges, kan det interna bortfallet redovisas fråga för fråga.22 

2.2 Metodval för studien 
Studien har dels utgjorts av en kartläggning, där siffror för olika arealer sammanställts och 
visats på olika sätt i diagram och kartor. Andra delen av studien har utgjorts av en 
enkätundersökning, där frågorna ställts i sluten form för att svaren skulle kunna analyseras 
                                                
22 Evelina Tollesson, Metod för utformning av enkäter, från kursen Vetenskaplig metod och 
teori, VMT 400.  
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statistiskt. Det innebär att en kvantitativ metod använts i båda delarna av studien. Eftersom 
urvalet av observationer redan från början varit fastställt till utvidgat strandskydd, var 
ingången i arbetet av deduktiv art.     

2.3 Urval 
Studien har genomförts på tio veckor under våren 2015. För studien har den information 
om det utvidgade strandskyddet som funnits tillgänglig hos Naturvårdsverket 2015-04-27  
använts. Södermanlands län har inte rapporterat in några arealer och ingår därför inte i 
kartläggningen av strandskyddet. Länsstyrelserna i Blekinge-, Dalarna- och Skåne län är 
ännu inte färdiga med översynen och har därför rapporterat in uppskattade slutliga arealer. 
Av den anledningen ingår inte heller dessa län i kartläggningen av strandskyddet.   

Litteratur som använts för att genomföra studien är propositionen ”Strandskyddet och 
utvecklingen av landsbygden”,23 Naturvårdsverkets handbok ”Utvidgat strandskydd - en 
vägledning till underlag och beslut”24 samt avhandlingen ”Den attraktiva kusten”.25 

2.4 Tillvägagångssätt 
Eftersom studien dels skulle utgöras av en kartläggning av det utvidgade strandskyddet, 
startade arbetet med att undersöka var det material som behövdes till kartläggningen fanns 
tillgängligt. Efter efterforskningar och olika mailkontakter, lokaliserades materialet till 
Naturvårdsverket, vilka efter kontakt skickade materialet via mail. Materialet utgjordes av 
en Excel-fil från varje Länsstyrelse, där olika arealer för det utvidgade strandskyddet 
redovisades. För att få en överblick och kunna arbeta vidare med informationen, 
sammanställdes filerna från de olika Länsstyrelserna till en och samma Excel-fil (Bilaga A). 
Ur materialet framställdes kartor och tabeller som visade olika aspekter, så som arealer för 
ökning och minskning av det utvidgade strandskyddet. 

Enkäten till den enkätundersökning som skulle utföras, arbetades fram under de första 
veckorna av studien med hjälp av Surveymonkey, ett nätbaserat enkätprogram. 
Utgångspunkten för enkäten var det problemområde gällande kommunernas och 
Länsstyrelsernas samarbete som presenterats under rubrik 1.2 Problembeskrivning. Frågor 
kring hur kommunerna uppfattat Länsstyrelsernas arbete var centrala i enkäten. Enkäten 
med dess frågor och svarsalternativ konstruerades utifrån den modell som presenteras 
under avsnitt 2.1.3 Enkät som undersökningsform. När den var färdigställd testades den på 
olika personer, dock inte verksamma inom området för studien. Det gjordes för att kunna 
upptäcka fel eller brister i den, exempelvis hur tolkningsfriheten för frågorna ansågs vara. 
Mindre justeringar av svarsalternativen gjordes innan den skickades ut via mail till samtliga 

                                                
23 Prop. 2008/09:119  
24Utvidgat strandskydd – en vägledning till underlag och beslut: Handbok 2010:4, Naturvårdsverket 
2010 
25 Segrell, 1995 
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kommuner i Sverige, genom den adresslista som finns att beställa hos Sveriges kommuner 
och landsting (SKL). Efter en vecka hade svarsfrekvensen avtagit och därför skickades en 
påminnelse ut till de kommuner som inte besvarat enkäten. Efter ungefär två veckor efter 
första utskicket avslutades enkäten, för att kunna göra en sammanställning av svaren.   
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3 Teori 
Kapitlet inleds med en presentation av strandskyddet, följt av vad som gör skyddet till en 
viktig del av Sverige. I avsnitt 3.2 redogörs för hur översynen har utförts. Slutligen 
presenteras strandskyddet utifrån ett hållbarhetsperspektiv.    

3.1 Strandskyddet 
Strandskyddet är ett generellt områdesskydd i Sverige, som gäller vid hav, sjöar och 
vattendrag. Det generella strandskyddet sträcker sig, från strandkanten, 100 meter ut i 
vattnet och 100 meter upp på land, vid normalt vattenstånd. Strandskyddet kan, om det 
krävs för att säkerställa dess syfte, utökas till maximalt 300 meter i vatten och 300 meter på 
land, det vill säga totalt 600 meter. Beslut om en sådan utökning tas av Länsstyrelsen, enligt 
MB 7 kap. 14 §. Strandskyddet innehåller två syften som regleras i MB 7 kap. 13 §.  

”Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet på land och i vatten.” 

Ofta sammanfaller värden för de båda syftena i ett strandskyddsområde, det vill säga att 
både nyttjande av friluftslivet och biologisk mångfald finns i området. De båda syftena 
väger lika tungt och strandskyddet gäller även i de områden där endast värdet enligt ett av 
syftena är uppfyllt.26  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Illustration av strandskyddet 
Illustration: Ulrika Åkerlund, Källa: Boverket 
 

För att tillgodose strandskyddets syften, är det enligt MB 7 kap. 15 §, förbjudet att vidta 
vissa åtgärder inom strandskyddat område. Till dessa åtgärder hör bland annat att uppföra 
nya byggnader. Det är inte heller tillåtet att ändra eller bygga ut befintlig byggnad, om det 
innebär ett hinder för människor att färdas fritt på platsen. 

                                                
26 Prop. 2008/09:119 s. 31-32 
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3.1.1 Varför behövs strandskyddet? 
Strandskyddet har bidragit till att allmänheten i Sverige har tillgång till stränder och 
vattenområden. Utan strandskyddet hade Sverige med stor sannolikhet sett ut som många 
andra länder, med hög exploateringsgrad längs med stränderna, som därmed hindrar 
allmänhetens tillgång. Strandskyddet har varit och är en viktig del av allemansrätten, 
eftersom lagen motverkat privatisering och avstängning av stränderna och främjat den 
allemansrättsliga tillgången. Strandskyddet är också, utöver den allemansrättsliga delen, 
viktig för de djur som lever i vattennära områden. 2010 fanns 4261 rödlistade arter på art-
databanken. 1797 av dessa arter var knutna till strand- eller vattenmiljöer.27  

3.2 Proposition 
I och med att strandskyddslagen ändrades genom antagandet av regeringens proposition 
2008/09:119 - Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, fick kravet på att få utvidga 
strandskyddsområdet i 7 kap. 14 § MB en ny formulering. I paragrafen bytte man ut ordet 
tillgodose mot ordet säkerställa, vilket innebar en skärpning av kravet att få utvidga ett 
strandskyddsområde. Den nya formuleringen lyder enligt följande:  

”Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet 
till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av 
strandskyddets syften.”28  

Omformuleringen innebär att ett utökat strandskydd måste vara uttalat viktigt för att få 
införas.29 Behovet av ett utvidgat strandskydd ska även vara tydligt och långsiktigt.30 

I propositionen utnämns Länsstyrelsen till ansvarig för översynen av de utvidgade 
strandskydden i Sverige. Tiden de fick på sig att genomföra arbetet var fram till årsskiftet 
2014/2015.31  

3.3 Länsstyrelsens arbete med det utvidgade strandskyddet 
Till hjälp och stöd för Länsstyrelserna i arbetet med översynen, har Naturvårdsverket, på 
uppdrag av regeringen tagit fram en vägledande handbok, Utvidgat strandskydd – en vägledning 
till underlag och beslut.32  I handboken ges råd om lämpliga tillvägagångssätt för beslut om 
utvidgat strandskydd. Handboken ger exempel på viktiga aspekter att tänka på genom 
beslutsprocessen och vilka värden som kan beaktas i en bedömning av området. 

                                                
27 Johanna Cornelius och Oscar Alarik, Kretshandledning – bevaka strandskyddet, 
Naturskyddsföreningen, s. 2 Tillgänglig: 
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-
media/handledning/handledning-bevaka-strandskyddet.pdf 
28 Ibid, s. 99 
29 Naturvårdsverket, Utvidgat strandskydd – en vägledning till underlag och beslut, 2010, s. 33 
30 Prop. 2008/09:119, s. 38 
31 Ibid, s. 38 
32 Utvidgat strandskydd – en vägledning till underlag och beslut, 2010, s. 3 
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Handboken utges för att vara ett instrument att ta hjälp av och inget som Länsstyrelserna är 
tvungna att följa.  

Länsstyrelserna har tre olika potentiella sätt att behandla strandskyddet på.                                           

• Låta det fortsätta vara utvidgat (ingen förändring, men nytt beslut krävs)                                                          

• Öka eller minska det utvidgade området (nytt beslut krävs)                            

• Ta bort det utvidgade området (skyddet återgår till generellt om 100 meter, inget 
nytt beslut krävs) 

Vid beslut om vilken av åtgärderna som ska vidtas för strandskyddet, är utgångspunkten 
vad som är reglerat genom strandskyddslagen. Lagen anger att ett utökat strandskydd inte 
får sträcka sig längre än att det säkerställer något av strandskyddets syften. Det ska också 
finnas ett tydligt och långsiktigt behov av ett utvidgat strandskydd för att det ska få införas. 
För att kunna ta beslut som rör ett utvidgat strandskydd, måste det finnas underlag till 
beslutet. Enligt Naturvårdsverkets handbok, kan dessa underlag vara undersökningar eller 
inventeringar som gjorts vid ett tidigare tillfälle. Om befintligt underlag ska användas, ska 
en aktualitetsprövning göras för att försäkra sig om att materialet fortfarande är relevant 
och att fakta stämmer.33   

Kommunerna nämns i handboken som en viktig informationskälla, som under arbetets 
gång kan bidra med viktig information och underlag och på så sätt underlätta 
Länsstyrelsernas arbete. Vikten av att kommunerna involveras så tidigt som möjligt i 
processen poängteras.34 

Naturvårdsverket har av regeringen fått i uppdrag att redovisa och analysera resultatet av 
Länsstyrelsernas översyn av det utvidgade strandskyddet. Enligt regleringsbrevet ska 
redovisningen lämnas till regeringskansliet senast 1 juni 2015.35  

3.4 Hållbarhetsperspektivet 
År 1981 myntade för första gången den amerikanske miljövetaren Lester Brown uttrycket 
”hållbar utveckling”. Genom Brundtlandskommissionen och deras rapport ”Vår 
gemensamma framtid”, som 1987 skrevs på uppdrag av Förenta Nationerna (FN), blev 
uttrycket allmänt känt. I rapporten menade man att för att uppnå social hållbarhet och 
ekonomisk tillväxt, måste miljön förvaltas och bevaras. Följande definition av hållbar 
utveckling gjordes i rapporten:  

                                                
33 Ibid, s. 20 
34 Ibid, s. 9 
35 Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturvårdsverket, Stockholm: 
Miljödepartementet, Tillgänglig: http://www.esv.se/Verktyg--
stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=16253, s. 2-3 
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”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

Hållbar utveckling brukar delas in i tre dimensioner, som samspelar och stödjer varandra. 

• Ekologisk hållbarhet 

• Ekonomisk hållbarhet 

• Social hållbarhet 

Under åren som gått sedan rapporten skrevs, har flera viktiga milstolpar för den hållbara 
utvecklingen upprättats. Tre av dessa, Agenda 21, Skogsprinciperna och Riodeklarationen, 
kom till stånd under Rio-konferensen i Rio de Janeiro 1992.36 Agenda 21 skulle vara en 
gemensam arbetsplan för världens regeringar, kommuner, andra viktiga samhällsgrupper 
samt enskilda individer, med långsiktiga mål för att undanröja hot mot miljön, utrota 
fattigdomen och skapa en hållbar utveckling. Tanken med Agenda 21 är att förankra tankar 
om hållbar utveckling på det lokala planet, det vill säga att vi var och en har ett ansvar. 
Substitutionsprincipen i Agenda 21 innebär att i valet mellan en, ur miljösynpunkt bättre 
eller sämre produkt, ska den bättre väljas. Det är ett exempel på hur tanken är att vi alla ska 
ta vårt ansvar för den hållbara utvecklingen.37 Riodeklarationen innehåller 27 principer för 
hur vi ska gå tillväga med utvecklings- och miljöarbete. Exempel på principer från 
Riodeklarationen är ”förorenaren betalar” och ”försiktighetsprincipen”, vilka togs in i 
Miljöbalken när den trädde i kraft 1999.38  

3.4.1 Ett ekologiskt hållbart strandskydd 
I april 1999 beslutade regeringen om att införa 15 miljökvalitetsmål i Sverige. Ett 16:e mål 
om biologisk mångfald tillkom 2005. Syftet med miljökvalitetsmålen var att lägga fokus på 
den miljömässiga aspekten av hållbar utveckling.39 Arbetet med att uppfylla 
miljökvalitetsmålen ligger till grund för den svenska miljöpolitiken.40 Som övergripande mål 
finns ett generationsmål, vilket ska vara vägledande för arbete med miljön på alla nivåer i 
samhället. Regeringens definition av målet lyder enligt följande:  

                                                

36 Maria Håkansson, Kompetens för hållbar utveckling: Professionella roller i kommunal planering. 
Doktorsavhandling, KTH, 2005, s. 74-75 

37 Agenda 21 – en sammanfattning, Tillgänglig: 
http://www.hu2.se/hu2old/agenda21/index.htm, Senast uppdaterad 1999-12-29, (hämtad 
2015-05-14) 
38 FN, FN & hållbar utveckling, Rio+20, Tillgänglig: http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-
fn/utveckling/hallbar-utveckling-/, Senast uppdaterad: 2012-08-27, (hämtad 2015-04-08)  
39 Miljömål.se, Mljömålssystemets historia, Tillgänglig: 
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Miljomalssystemets-historia/, Senast uppdaterad: 
2014-03-03, (hämtad 2015-04-09) 
40 Proposition 2004/05:150, Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag, Stockholm: Miljö- och 
energidepartementet, s. 14  
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”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över 
ett samhälle, där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.2 Miljökvalitetsmålen 

Illustratör: Tobias Flygar, Källa Miljömål.se 

För att nå flera av de uppsatta miljömålen, är tillämpningen av strandskyddet en viktig, 
bidragande del.42 Det beror på att exploateringen och byggnationen längs med Sveriges 
stränder behöver minska för att flera av målen ska uppnås.43 I en analys och bedömning 
som Naturvårdsverket gjort av de 16 miljökvalitetsmålen, anges i en prognos för år 2020 att 
få av målen kommer att uppnås. För målet ”hav i balans samt levande kust och skärgård”, 
anges bland annat att exploatering av känsliga livsmiljöer påverkar möjligheterna att nå 
målet negativt samt att ”konflikter mellan bevarande och nyttjande i kustområden kräver ökad tillsyn, 
planeringsunderlag och vägledning kring strandskydd och vattenverksamhet”44  

                                                
41 Miljömål.se, Generationsmålet, Tillgänglig: 
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Generationsmalet/, Senast uppdaterad: 2012-02-
24, (hämtad 2015-04-09) 
42 Miljömål.se, Västmanlands läns miljömål, Tillgänglig: 
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?eqo=8&t=Lan&l=19, Senast 
uppdaterad: 2015-02-16, (Hämtad 2015-04-10) 
43 Miljömål.se, Strandnära byggande vid havet, Tillgänglig: 
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=123&pl=1, 
senast uppdaterad: 2013-11-18, (hämtad 2015-05-14) 
44 Naturvårdsverket, Mål i sikte – Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad 
utvärdering, 2015, Rapport 0000, s. 18-19 
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Ur regeringens definition av målen kan likheter med strandskyddslagstiftningen och 
strandskyddets syfte i MB 7 kap. 13 § utläsas. 

Regeringens definition av miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”: 

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas”45 

Regeringens definition av miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård”: 

”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och 
den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av 
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, 
rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en 
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp 
och andra störningar”46 

Regeringens definition av miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”:  

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång 
till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för 
hälsa, livskvalitet och välfärd”47 

En ekologisk hållbarhet handlar om att bevara jordens, vattnens och ekosystemens 
produktionsförmåga på lång sikt.48 Miljömålen fungerar som riktmärken i arbetet för en 
bättre miljö och för att uppnå de mål som riksdagen beslutat om. 49 

                                                
45 Miljömål.se, Levande sjöar och vattendrag, Tillgänglig: 
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/8-Levande-sjoar-och-vattendrag/, Senast 
uppdaterad: 2015-05-04, (Hämtad 2015-04-10) 
46 Miljömål.se, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Tillgänglig: 
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/10-Hav-i-balans-samt-levande-kust-och-
skargard/, Senast uppdaterad: 2015-05-04 (Hämtad 2015-05-09) 
47 Miljömål.se, Ett rikt växt- och djurliv, Tillgänglig: 
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/, Senast uppdaterad: 
2015-05-04, (Hämtad 2015-05-09) 
48 GU Holding, Vad är hållbarhet, Tillgänglig: http://holding.gu.se/Erbjudande/id-
tavlingar/LIV+2011/Vad+är+Hållbarhet, Senast uppdaterad: 2011-12-19, (Hämtad 2015-
04-16) 
49 Naturvårdsverket, Sveriges miljömål, Tillgänglig: 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/, Senast 
uppdaterad: 2014-11-11, (Hämtad 2015-04-16) 
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3.4.2 Ett ekonomiskt hållbart strandskydd 
Strandskydd sammankopplat med ekonomisk hållbarhet kan behandlas från olika vinklar. 
Ur en aspekt kan strandskyddet bidra till en ekonomisk tillväxt för orten, med turismen 
som näringsgren. Stränderna är attraktiva och är därför en värdefull tillgång till 
turistnäringen.50 Att vara markägare där strandskydd gäller ger ett annat ekonomiskt 
perspektiv av strandskyddet. Strandskyddet innebär en inskränkning i äganderätten genom 
att markägaren bland annat inte får uppföra ny byggnad eller ändra befintlig byggnad. 
Andra åtgärder som är förbjudna inom strandskyddat område är att bygga anläggningar 
eller anordningar som avhåller allmänheten, exempelvis uppföra växthus.51 Markägare kan 
söka dispens för åtgärder inom strandskyddat område, men dispenser behandlas restriktivt. 
För att en dispens ska beviljas måste ett av de sex särskilda skäl som anges i MB 7 kap 18 c 
§ vara uppfyllda.52 En ansökan om dispens i strandskyddat område görs antingen till 
kommunen eller Länsstyrelsen, beroende på om området endast är strandskyddat eller 
också omfattas av exempelvis naturreservat eller Natura 2000. En dispensansökan omfattas 
av kostnader för den sökande.53 

3.4.3 Ett socialt hållbart strandskydd 
I Sverige finns allemansrätten, vilken finns inskriven i regeringsformen 2 kap. 15 §. 
Allemansrätten innebär en möjlighet för människor att kunna röra sig fritt i naturen. Med 
friheten följer också ett ansvar om hänsyn och varsamhet mot djur, natur, markägare och 
andra människor som vistas i naturen.54 Vissa delar av allemansrätten tros ha sitt ursprung 
så långt tillbaka som till medeltiden. Sverige var på den tiden ett glest befolkat land, och 
resande människor behövd färdas över annans mark och många gånger även övernatta där. 
På så sätt uppstod den hävd som idag har utvecklats till allemansrätten.55 

Allemansrätten är sammankopplad med strandskyddet genom att den finns omnämnd i 
strandskyddslagen, i MB 7 kap. 13 §. Strandskyddet ska innebära en allemansrättslig tillgång 
till strandområden. Det innebär bland annat att strandområden inte får spärras av, och att 

                                                
50 Ds 2005:23, Ett förnyat strandskydd, Stockholm, Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet, s.29 
51 Länsstyrelsen, Förbjudet och tillåtet inom strandskydd, Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-
natur/strandskydd/Pages/forbjudet_tillatet.aspx (hämtad 2015-05-14) 
52 Naturvårdsverket, Dispens från strandskyddet, Tillgänglig: 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-
omraden/Strandskydd/Dispens-fran-strandskyddet/, senast uppdaterad 2013-03-06, 
(Hämtad 2015-05-14) 
53 Länsstyrelsen Västra Götaland, strandskyddsdispens, Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-
natur/strandskydd/Pages/ansok_om_dispens.aspx, (hämtad 2015-05-14) 
54  Naturvårdsverket, Allemansrätten, Tillgänglig: http://www.naturvardsverket.se/Var-
natur/Allemansratten/, Senast uppdaterad: 2015-04-27, (Hämtad 2015-05-03) 
55 Lena Petersson Forsberg, Friluftsliv och Naturturism i kommunal fysisk planering, 
Doktorsavhandling, Blekinge Tekniska Högskola, 2012, s. 125 
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man som fastighetsägare inte får utöka sin hemfridszon genom att exempelvis anlägga 
rabatter, gräsmatta eller placera ut trädgårdsmöbler på sådan mark som allmänheten ska ha 
tillgång till (se figur 3.3 Hemfridszon).56 Till stor del handlar den sociala hållbarheten om 
rättvisa, välbefinnande, rättigheter, makt och välstånd.57 Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) har tillsammans med 20 kommuner och landsting tagit fram fem rekommendationer 
för att främja social hållbarhet. En av rekommendationerna är att ”skapa hälsofrämjande 
och hållbara miljöer och samhällen”, vilket strandskyddet kan bidra till.58   

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Hemfridszon 
Illustration: Ulrika Åkerlund, Källa: Boverket 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
56 Strandskydd – en skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket, Tillgänglig:  
http://www.strandskyddsdelegationen.se/wp-content/uploads/Strandskydd-en-skrift-om-
det-nya-strandskyddet-från-Boverket-och-Naturvårdsverket1.pdf, s.7 
57 Kungliga Tekniska Högskolan, Social hållbarhet, Tillgänglig: 
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-
utveckling/verktygslada/sustainable-development/social-hallbarhet-1.373774, Senast 
uppdaterad: 2014-05-07, (Hämtad 2015-04-16) 
58 Sveriges kommuner och landsting, Samling för social hållbarhet, Tillgänglig: 
http://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa/socialhallbarhetmotesplats/samlingforsocialhallbarh
et.1200.html, Senast uppdaterad: 2014-11-03, (Hämtad 2015-04-16) 
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4 Resultat  
Kapitlet inleds med förklaringar till det material som längre fram presenteras samt vilka 
osäkerheter som kan finnas i materialet som använts. I avsnitt 4.2 redogörs för vilka 
förändringar som skett med det utvidgade strandskyddet i och med den översyn som 
Länsstyrelserna har arbetat med fram till 31 december 2014. I avsnitt 4.3 presenteras 
resultatet av den enkätundersökning som genomförts i studien.  

4.1 Det utvidgade strandskyddet 
Studien innefattar bland annat en kartläggning av det utvidgade strandskyddet i Sverige. 
Den information som kartläggningen bygger på är sådan information om det utvidgade 
strandskyddet som Länsstyrelserna har inrapporterat till Naturvårdsverket. I redovisningen 
av strandskyddet nedan, anges för vissa län att information saknas. Anledningen är att 
dessa Länsstyrelser i skrivande stund inte rapporterat in kompletta arealer eller inga arealer 
alls för det utvidgade strandskyddet i sina län. För Södermanlands län finns inga 
inrapporterade arealer. Länsstyrelserna i Blekinge-, Dalarna- och Skåne län är ännu inte 
färdiga med översynen och har därför rapporterat in uppskattade slutliga arealer. De län 
som uppskattat sina slutliga arealer ingår inte i redovisningen.  

I de kartor som redovisas nedan anges i stora drag hur strandskyddet har förändrats genom 
översynen. Tabellerna som finns i anslutning till kartorna redovisar hur varje Länsstyrelse 
valt att förändra det utvidgade strandskyddet i länet, baserat på en differens mellan minskad 
och utvidgad strandskyddsareal. En tabell med samtliga arealer som Länsstyrelserna 
rapporterat ligger som bilaga till rapporten (Bilaga A).  

Ett utvidgat strandskydd kan gälla på land, i vatten eller både och. Det kan också gälla med 
olika antal meter på land och i vatten. Av den anledningen redovisas här det utvidgade 
strandskyddet separat för land och vatten.  

4.1.1 Osäkerhet i materialet 
En viss osäkerhet finns i materialet som redovisas. I samband med att Länsstyrelserna 
rapporterade in sina arealer till Naturvårdsverket, fanns möjlighet för dem att kommentera 
sitt material. Flera Länsstyrelser valde att kommentera den osäkerhet deras inrapporterade 
arealer omfattades av. Nedan följer de kommentarer som kompletterade de inrapporterade 
arealerna: 

Länsstyrelsen i Värmland: ”Areal utvidgat strandskydd i vatten före översynen är en uppskattning” 

Länsstyrelsen i Västerbotten: ”Vid beräkningarna har ingen hänsyn tagits till strandlinjens 
förändring över tid p.g.a. landhöjningen (tidigare beslut är tagna under perioden 1953-1976). 
Landhöjningen i AC-län är förhållandevis omfattande och kan ha viss effekt på beräknade arealer.” 

Länsstyrelsen i Jämtland: ”Jämtlands län har sedan tidigare endast haft ett område med utvidgat 
strandskydd… Siffra över ytan finns inte sedan tidigare. En grov beräkning av sjöns yta ger att den är 7 
km 2 ”. Det framkommer av kommentarerna att det gamla beslutet varit svårt att tyda. 
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Länsstyrelsen i Västra Götaland: ”Mycket grova uppskattningar av såväl gamla som nya 
strandskyddsarealer… Siffrorna ger en uppfattning om att utvidgat strandskydd i sin helhet inte förändrats 
särskilt mycket genom översynen. Skillnader mellan delar av länet finns dock, ökningar i 
kustkommunerna och minskning i inlandet.” 

4.1.2 Utvidgat strandskydd på land 
Här nedan, i figur 4.1 och tabell 4.1, redovisas det utvidgade strandskyddets förändring på 
land. Den röda färgen på kartan illustrerar de strandskydd som har minskat under 
Länsstyrelsernas översyn och den gula färgen visar de län där strandskyddet står oförändrat 
under samma tid. Av de 21 länen har det i 13 län skett en minskning av det utvidgade 
strandskyddet under översynsperioden. I tre län har det inte förändrats och för fem län 
saknas tillräcklig information för att kartlägga förändringen. 

Tabell 4.1 Utvidgat strandskydd på 
land, skillnad i areal mellan före och 
efter översynen  

 

 
Figur 4.1 Förändring av det utvidgade strandskyddet på land 

 



Strandskyddet i Sverige – en kartläggning av förändringar i det utvidgade strandskyddet  
 

 20 

4.1.3 Utvidgat strandskydd i vatten 
På samma sätt som på land kan strandskyddet i vatten utvidgas till 300 meter. Kartan i figur 
4.2 och tabellen 4.2 nedan visar att fyra Länsstyrelser har valt att öka arealen för 
strandskyddet, medan flertalet, likt föregående karta på land, valt att minska den utvidgning 
som sedan tidigare funnits i länet.   

Tabell 4.2 Utvidgat strandskydd i 
vatten, skillnad i areal mellan före och 
efter översynen 

 
Figur 4.2 Förändring av det utvidgade strandskyddet i vatten 
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4.1.4 Total förändring – i vatten och på land 
När förändringen som skett med strandskyddet på land och i vatten läggs ihop till en total 
förändring av strandskyddet, framkommer att det utvidgade strandskyddet generellt i 
Sverige har minskat genom den översyn som Länsstyrelserna har genomfört. Figur 4.3 visar 
att en ökning har skett i två av 21 län - Gotland och Halland. Kronobergs län är det enda 
län där ingen förändring skett.  

Tabell 4.3 Utvidgat strandskydd, total 
skillnad i areal mellan före och efter 
översynen  

 
Figur 4.3 Förändring av den totala utvidgade strandskyddsarealen 
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4.1.5 Ny strandskyddad areal på land 
Kartan i figur 4.4 och tabellen 4.4 nedan visar vilka Länsstyrelser som tagit beslut om att 
utvidga strandskyddet i områden på land där det tidigare inte funnits något utvidgat 
strandskydd. I tolv av 21 län har beslut om nya strandskyddsområden tagits och 
rapporterats in. Beslut kan även ha tagits i övriga län, men eftersom de arealerna inte finns 
inrapporterade, ingår de inte i redovisningen. 

Tabell 4.4 Ny areal på land som inte 
omfattades av utvidgat strandskydd 
före översynen 

 
Figur 4.4 Ny areal utvidgat strandskydd på land 
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4.1.6 Ny strandskyddad areal i vatten 
I likhet med kartan ovan, visar den här kartan i figur 4.5 och tabellen 4.5 län där beslut om 
nya utvidgade strandskyddsområden tagits. Skillnaden är att det här gäller nya områden i 
vatten. I elva av 21 län har utvidgat strandskydd tillkommit i nya områden, dock i 
varierande areal. I Gävleborg har nytt område bestående av 0,1 km² tillkommit, jämfört 
med Östergötland, där nya områden om 116 km² har tillkommit.  

Tabell 4.5 Ny areal i vatten som inte 
omfattades av utvidgat strandskydd före 
översynen 

 
Figur 4.5 Ny areal utvidgat strandskydd i vatten 
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4.2 Enkätundersökning 
En enkätundersökning har genomförts i syfte att kartlägga kommunernas uppfattning om 
Länsstyrelsernas arbete med översynen av det utvidgade strandskyddet. Undersökningen är 
en totalundersökning, där enkäten har skickats till Sveriges samtliga 290 kommuner.  

 I avsnitt 4.2.1 presenteras de osäkerheter som undersökningen omfattas av. I 
nästkommande avsnitt presenteras enkätfrågorna samt hur svarsstatistiken för varje fråga 
ser ut. Följebrevet samt enkätformuläret med frågor och svarsalternativ ligger som bilagor 
till uppsatsen (Bilaga B respektive C). 

4.2.1 Osäkerhet i materialet 
Under svarstiden för enkäten, har flera kommunanala tjänstemän hört av sig via mail med 
frågor och synpunkter på enkäten. Dessa svar har varit till stor hjälp när det kommer till att 
bedöma vad som hade kunnat göras bättre eller annorlunda med frågor och svarsalternativ.  

Fråga fyra handlar om ifall Länsstyrelsen tagit hänsyn till kommunernas synpunkter under 
översynen. Svarsalternativ fanns för ”ja”, ”nej” och ”vi har inte lämnat synpunkter”. 
Eftersom det i en kommun kan ha tagits många beslut om utvidgade strandskydd och olika 
synpunkter lämnats på dessa, borde ett svarsalternativ funnits för ”både ja och nej”. 

En annan osäkerhetsfaktor är att Länsstyrelsen för vissa län ännu inte är färdig med 
översynen, vilket betyder att beslut saknas i några kommuner. Dessa kommuner har då 
svårt att besvara vissa av frågorna i enkäten.   

4.2.2 Redovisning av enkätsvar 
Enkäten skickades till Sveriges 290 kommuner. Efter en vecka hade 109 besvarade enkäter 
inkommit. En påminnelse skickades ut till de kommuner som inte besvarat enkäten. Efter 
knappt en vecka hade ytterligare 70 enkäter besvarats. När enkäten avslutades, knappt två 
veckor efter första utskick, hade totalt 179 kommuner besvarat den. Det interna bortfallet 
redovisas för varje fråga nedan. Enkäten består av 8 frågor. För fråga 7 redovisas inte 
svaret eftersom syftet med frågan är att veta vilka kommuner som besvarat enkäten.  

Nedan finns tabell 4.6, vilken är en översikt över antal kommuner som har besvarat 
enkäten i varje län och hur stor procent de svarande kommunerna utgör i sitt län.   
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Tabell 4.6 svarsfrekvens bland kommunerna, per län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 1 – Fanns utvidgat strandskydd i kommunen innan översynen genomfördes? (Se diagram 4.1) 

Av de 179 kommunerna som besvarade enkäten, uppger drygt 76 % att utvidgat 
strandskydd fanns sedan tidigare i kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1 Enkätfråga 1 
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Fråga 2 – Har kommunen blivit tillfrågad av Länsstyrelsen om att bidra med material till översynen?  
(Exempelvis information rörande strandskyddade områden i kommunen) (Se diagram 4.2) 

Sex kommuner valde att inte besvara frågan. Av de 173 som svarade, uppger 63 % att de 
blivit tillfrågade av Länsstyrelsen att bidra med material till översynen. 37 % uppger att 
kommunen inte blivit tillfrågad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4.2 Enkätfråga 2 
 
 

Fråga 3 – Har Länsstyrelsen, under den tid översynen varat, beslutat om förändringar (utvidgning eller 
minskning) av något/några strandskydd i kommunen? (Se diagram 4.3) 

Av de 179 kommuner som besvarade enkäten, valde tre kommuner att inte besvara frågan. 
37,5 % uppger att Länsstyrelsen inte har förändrat något av strandskydden i kommunen. I 
27,3 % av kommunerna har både utvidgning och minskning av strandskydden utförts. 
Endast minskning har gjorts i 27,3 % av de svarande kommunerna och endast utvidgning 
har gjorts i 8 % av kommunerna som besvarat enkäten.  
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Diagram 4.3 Enkätfråga 3 
 
Fråga 4 – Anser ni att Länsstyrelsen har tagit hänsyn till de synpunkter ni som kommun lämnat 
angående det utvidgade strandskyddet? (Se diagram 4.4) 
 
På frågan valde fem kommuner att inte svara. 49,4 % svarade att de anser att Länsstyrelsen 
har tagit hänsyn till de synpunkter de lämnat. 28,3 % anser att Länsstyrelsen inte tagit 
hänsyn till synpunkterna och 22,4 % har inte lämnat några synpunkter.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 4.4 Enkätfråga 4 
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Fråga 5 – Har eller kommer kommunen att överklaga något av Länsstyrelsens beslut gällande det 
utvidgade strandskyddet? (Se diagram 4.5) 

Fem kommuner valde att inte besvara frågan. 75,9 % uppger att kommunen inte kommer 
att överklaga Länsstyrelsens beslut om utvidgade strandskydd i kommunen. 20 % av 
kommunerna har eller kommer att överklaga något av besluten och 4 % av kommunerna 
har inte bestämt sig angående överklagande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 4.5 Enkätfråga 5 

 
Fråga 6 – Hur anser ni att Länsstyrelsens samarbete med kommunen generellt sett varit under 
översynsprocessen? (Se diagram 4.6) 

På frågan valde nio kommuner att inte svara. Av de kommuner som besvarade frågan 
ansåg 52,4 % att Länsstyrelsens samarbete med kommunen varit bra, 24,7 ansåg att det 
varit mindre bra. 14,1 % ansåg samarbetet väldigt bra, medan 8.8 % tyckte att samarbetet 
inte alls varit bra.  
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Diagram 4.6 Enkätfråga 6 

4.3 Resultatanalys 

4.3.1 Utvidgat strandskydd 
Arbetsmetoden för studien har fungerat bra. Tack vare bra samarbete med 
Naturvårdsverket, har insamling av material gått snabbt, smidigt och helt enligt planerna. 
Något som troligtvis skulle ökat kvaliteten på studien, hade varit om material med 
strandskyddsarealer funnits tillgängligt för samtliga län. I och med att alla Länsstyrelser inte 
rapporterat in sådan information, var det ett omöjligt problem att lösa. De frågeställningar 
som den här delen av studien var ämnad att besvara var: ”hur har det utvidgade 
strandskyddet i Sverige förändrats efter Länsstyrelsens översyn?” och ”hur skiljer sig 
förändringarna åt i olika delar av Sverige?”  

Vid en snabb blick på resultatet av översynen i kapitel 4, syns att det utvidgade 
strandskyddet generellt i landet har minskat. Kartorna är nästan uteslutande röda, vilket 
symboliserar län där strandskyddet minskats under tiden för översynen. I materialet som 
ligger till grund för tabeller och kartor i studien, finns ett antal osäkerheter angivna. 
Framför allt verkar de arealer utvidgat strandskydd som funnits innan översynen startades, 
vara osäkra och uppskattade på olika vis, enligt vad Länsstyrelserna själva kommenterat i 
sitt inrapporterade material. Osäkerheten i grundmaterialet ger naturligtvis en osäkerhet åt 
arealerna i resultatet. Trots osäkerheterna syns en tydlig trend som går åt en minskning av 
det utvidgade strandskyddet, sett på en nationell nivå.  

Den minskande trend som kan urskiljas bland de län som studerats, kan inte generaliseras 
till landet i stort och appliceras på de län som saknar information om areal. Varje län är 
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unikt med olika värden i hav, sjöar och vattendrag, därför kan inga slutsatser om det 
utvidgade strandskyddet i Sverige som helhet dras innan arealerna för resterande län finns 
att tillgå.  

4.3.2 Enkätundersökning 
Arbetsmetoden för att utforma enkäten fungerade bra. Däremot kunde vissa av 
svarsalternativen utformats på ett annat sätt för att eventuellt öka svarsfrekvensen bland 
kommunerna ytterligare. Ingen hänsyn togs i enkäten till att alla Länsstyrelser inte var klara 
med översynen. Det ledde till att för de kommuner där beslut ännu inte tagits av 
Länsstyrelserna, blev vissa frågor svåra att svara på. Därför skulle ett svarsalternativ för de 
kommunerna funnits, för att kunna urskilja dessa från resterande kommuner. En annan 
osäkerhetsfaktor till resultatet är att de kommunala tjänstemännen som besvarat enkäten 
kan ha olika kunskapsnivå och olika bakgrund, vilket kan ha påverkat resultatet. Det är en 
osäkerhet som alltid följer en sådan här typ av enkät och som är svår att undvika. För att 
uppnå ett säkrare resultat, hade enkäten kunnat skickas ut tidigare, för att på så sätt uppnå 
en högre svarsfrekvens bland kommunerna. Risken med att skicka ut den tidigare hade 
varit att tillräcklig kunskap hos författaren inte hade hunnit erhållas om det ämne enkäten 
behandlar, vilket möjligen hade sänkt kvaliteten på enkäten. Frågeställningen för studien 
var: Hur ser kommunerna på det utförda arbetet och dess resultat? Enligt statistiken är merparten av 
kommunerna nöjda med Länsstyrelsens arbete och samarbete, men en relativt stor del är 
inte nöjd. Svarsfrekvensen mellan de olika länen är relativt jämnt fördelad och med 
anledning av det skulle resultatet kunna appliceras på de kommuner som inte besvarat 
enkäten. Man kan anta att varje Länsstyrelses arbetssätt ser liknande ut gentemot de olika 
kommunerna i länet. En stor osäkerhetsfaktor finns dock vid en generalisering av resultatet 
och det är att anledningen till att de kommuner som inte svarat är okänd. 
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5 Slutsats 
I studien har en kartläggning av det utvidgade strandskyddet i Sverige gjorts. Alla 
Länsstyrelser var inte färdiga med översynen och hade därför inte rapporterat in sina 
arealer till Naturvårdsverket vid den här studiens genomförande. Av den anledningen var 
en komplett kartläggning av de utvidgade strandskydden i Sverige inte möjlig att göra. Det 
resultat som framkommit utifrån de län som rapporterat in sina arealer, visar att den 
utvidgade strandskyddsarealen i Sverige över lag har minskat genom den översyn som 
Länsstyrelsen har genomfört. Vid utvidgat strandskydd på land, har arealen minskat i alla 
län förutom tre, där arealen är oförändrad. Även för utvidgat strandskydd i vatten står 
arealen i tre län oförändrad. Dock har en ökning av arealen skett i fyra län. I resterande nio 
län har arealen minskat. Vid en sammanläggning av arealerna för det utvidgade 
strandskyddet på land och i vatten, kan man se den totala förändringen i länen. Den visar 
på att en ökning har skett i två län, Halland och Gotland. För Kronobergs län är arealerna 
oförändrade och i resterande 13 län har det utvidgade strandskyddet över lag minskat. 
Minskningen av strandskyddet varierar dock kraftigt i storlek i de olika länen. Trots 
minskning av den utvidgade strandskyddsarealen i Sverige, visar kartläggningen att omkring 
hälften av Länsstyrelserna har valt att bestämma nya områden i länet för utvidgat 
strandskydd.  

Den enkätundersökning som genomförts i studien för att kartlägga hur kommunerna anser 
att samarbetet med Länsstyrelsen varit, visade på blandade resultat. Majoriteten av 
kommunerna är nöjda med hur samarbetet har sett ut, men en stor del av kommunerna 
tycker inte att samarbetet har fungerat bra. I enkätundersökningen gjordes inga länkar 
mellan svaren på frågorna och vilket län kommunen tillhör, därför kan inga slutsatser dras 
om vilka Länsstyrelser som hade nöjdast respektive minst nöjda kommuner i sitt län. En 
sådan frågeställning lämnas till framtida studier. Av de 290 kommunerna i Sverige, svarade 
179 stycken på enkäten, det motsvarar en svarsfrekvens på drygt 60 %. De kommuner som 
besvarat enkäten är relativt jämnt fördelade över länen, därför kan en generalisering av 
svarsalternativen göras. Generaliseringen omfattas dock av osäkerheter och kan därför inte 
anses helt tillförlitlig. Slutsatsen blir att ungefär en tredjedel av kommunerna inte är nöjda 
med Länsstyrelsens samarbete med kommunen under översynen, medan två tredjedelar är 
nöjda med samarbetet.  
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6 Diskussion och framtida studier 
De miljökvalitetsmål som Sveriges regering har satt upp, är gemensamma mål för hela 
Sverige att jobba mot. För att nå flera av målen krävs att strandskyddet fungerar som det 
ska. I Naturvårdsverkets rapport ”Mål i sikte”, som publicerades i maj 2015, nämns bland 
annat att bättre handledning kring strandskyddet behövs för att kunna nå målet ”Hav i 
balans samt levande kust och skärgård”. Efter att ha genomfört den här studien har jag fått 
uppfattningen om att det inte verkar finnas någon utarbetad plan för hur Länsstyrelserna 
ska arbeta med det utvidgade strandskyddet. Den handbok ”Utvidgat strandskydd – en 
vägledning till underlag och beslut”, som Naturvårdsverket givit ut, är för Länsstyrelserna frivillig 
att följa. I handboken omnämns kommunerna som en viktig källa till information och 
vikten av kommunernas deltagande i Länsstyrelsernas arbetsprocess poängteras också. Den 
enkätundersökning jag har gjort i studien visar att 64 av 173 kommuner inte hade blivit 
tillfrågade av Länsstyrelsen om att bidra med material till översynen. Anledningarna till att 
Länsstyrelserna för de 64 kommunerna valde att inte samarbeta med kommunerna när det 
gäller material till översynen av strandskyddet kan vara många och det är inget som 
behandlas i den här studien. Det man kan se är att de olika Länsstyrelserna verkar ha olika 
arbetsmetoder när det gäller utvidgat strandskydd och kanske behöver det arbetet 
samordnas för att gemensamt kunna jobba mot de nationella mål som finns uppsatta. 

Hållbarhet brukar diskuteras i olika sammanhang och så även i samband med 
strandskyddet. Indelning görs i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I 
strandskyddets syfte som anges i 7 kap 13 § MB, anser jag att två av hållbarhetsaspekterna 
tagits med – social och ekologisk. Den ekonomiska aspekten av ett hållbart strandskydd 
kan vara lite svårare att definiera. För vem ska det vara ekonomiskt hållbart? För 
fastighetsägaren som äger den strandskyddade marken, för samhället, för staten? Eftersom 
strandskyddet, och utvidgat strandskydd inskränker på äganderätten av marken, kan det 
vara svårt att se en ekonomisk hållbarhet för fastighetsägaren. För samhället kan eventuellt 
strandskyddet bidra till ökad turism och friluftsliv och på så sätt, genom den sociala 
hållbarheten, bidra till en ekonomisk hållbarhet. Jag har svårt att koppla den ekonomiska 
hållbarheten till ett utvidgat strandskydd, mer än indirekt. För att få en mer komplett och 
samlad bild av ett hållbart strandskydd ur dess tre aspekter, kan en komplett 
hållbarhetsdefinition av strandskyddet behöva arbetas fram.   

Genom ändringen av strandskyddslagen 2009, skärptes kravet för utvidgning av 
strandskyddet. I 7 kap 14 § MB byttes ordet tillgodose ut mot säkerställa. En utvidgning av ett 
strandskydd får alltså numera endast ske om det behövs för att säkerställa något av 
strandskyddets syften. Genom den kartläggning av det utvidgade strandskyddet jag har 
gjort i studien, visade det sig att det utvidgade strandskyddet har minskat i landet. 
Minskningen kan mycket väl förklaras av det skärpta kravet i strandskyddslagen, men 
eftersom jag inte har gjort någon djupstudie i hur besluten för de utvidgade strandskydden 
ser ut och på vilka grunder de fattats, är anledningen till minskningen svår att dra slutsatser 
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om. För att klargöra vad anledningen till minskningen av det utvidgade strandskyddet är, 
behövs vidare studier, vilka lämnas till framtida arbeten.   

6.1 Framtida studier 
Under studiens gång har flera områden som inte hunnits med att utreda dykt upp. Sådana 
problemområden är något som i framtiden skulle kunna bygga vidare på den här studien, 
genom att tas upp som ett nytt examensarbete. Nedan presenteras några exempel på 
möjliga fördjupningar inom ämnet.  

Denna studie har inte gått in på hur Länsstyrelserna rent praktiskt har arbetat med 
utvidgningen av strandskyddet. En kartläggning av de olika Länsstyrelsernas arbete skulle 
kunna leda till rutinförbättringar och att ett enhetligare arbete uppnås.  

En annan intressant inriktning är att göra en fördjupande studie i hur olika Länsstyrelser 
angivit skäl för de utvidgade strandskydd som beslutats om under översynen (både 
utvidgning och minskning) och om dessa skäl är tillräckliga i rättslig mening.   
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Bilaga A:1 

A. Förteckning över utvidgat strandskydd (areal) 
Arealer för det utvidgade strandskyddet som Länsstyrelserna rapporterat till 
Naturvårdsverket. I arealerna är det generella strandskyddet (100m) borträknat, det vill säga 
att arealerna endast representerar det utvidgade strandskyddet.  
 
Tabellen gäller de arealer som fanns inrapporterade hos Naturvårdsverket 2015-04-27  
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Bilaga B:1 

B. Följebrev till enkäten 
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Bilaga B:1 

C. Enkät 

 

 

 


