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Kommer Östergötlands skärgård bebyggas mer? Foto Klas Sandell  

I januariöverenskommelsen 2019 mellan MP, S, C och L finns en punkt om att det ska bli 
möjligt att leva och bo på landsbygden. En del i denna punkt anger att 
strandskyddslagstiftningen behöver göras om i grunden så att det blir betydligt enklare att 
bygga strandnära i landsbygdsområden med lågt exploateringstryck. Samtidigt skrivs i 
januariöverenskommelsen att ett fortsatt starkt, och om behov finns, förstärkt strandskydd 
ska finnas för obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och områden som 
redan är starkt exploaterade. 

En utredning tillsattes som blev färdig i december 2020. Utredning är på remiss fram till 3 
maj 2021. Enligt planen ska en proposition läggas fram under hösten 2021 och en ny 
lagstiftning ska vara på plats 1 januari 2022. Många anser dock att tidplanen inte kommer att 
hålla. 

Utredningen föreslår bland annat: 

 Strandskyddet ska tas bort vid sjöar som är mindre än 1 ha, vattendrag som är 
smalare än 2 meter och sjöar som anlagt efter 1975. 

 Kommuner ska kunna ansöka hos länsstyrelserna, eller i översiktsplanerna peka ut, 
landsbygdsområden där det ska bli möjligt att lättare få dispens för strandnära 
bebyggelse. 

 Följande tre villkor måste uppfyllas för ett landsbygdsområde  

1. tillgången på obebyggd mark är god 
2. efterfrågan på mark för bebyggelse inte är stor 
3. området inte är av särskild betydelse för strandskyddets syften (som är 

allemansrättsligt tillgänglig och skydd av naturen). 

I de nya landsbygdsområdena ska man kunna bygga strandnära bostäder och 
näringsverksamheter. Något som inte är tillåtet med dagens lagstiftning. Idag kan LIS-



områden (Landsbygdsutveckling I Strandnära läge) pekas ut i kommunernas översiktsplaner. 
Där kan nya strandnära hus byggas. Men i kust och skärgårdar från Forsmark till Strömstad 
är det inte möjligt att utse LIS-områden. 

Förslagen till ny lagstiftning har fått kritik för att närmare definition av ”god tillgång” och 
”efterfrågan på mark inte är stor” saknas, vilket öppnar för godtyckliga bedömningar. 
Mycket information och stor kunskap krävs också för att avgöra om det tänkta området ”inte 
är av särskild betydelse för strandskyddets syften”. Men troligtvis kan inga 
landsbygdsområden pekas ut i södra Sveriges kuster och skärgårdar eftersom efterfrågan på 
mark är stor där. I Östergötlands skärgård har stora delar utökat strandskydd, vilket också 
omöjliggör att utse landsbygdsområden där. Strandskyddsdispens vid mjukbottnar är inte 
heller möjligt. En stor del av Sankt Anna och Arkösunds skärgård har känsliga mjukbottnar. 

Ytterligare hinder för att ge strandskyddsdispens i skärgården är Havsmiljöförordningen och 
Vattenförvaltningsförordningen som anger att vattenkvalitén inte får försämras. 

I debatten kring ändring av strandskyddslagstiftningen framförs behovet av att kunna få 
dispens för satsningar på besöksnäring. Fastboende i skärgården lever alltmer på 
besöksnäring och service. Villkoren för det areella undantaget vill en del lätta på också. Idag 
krävs att en stor del av näringsverksamheten kommer från areella näringar om bodar och 
bryggor i strandskyddade områden ska kunna byggas utan dispens, men skärgårdsboende 
har många ben att stå på. 

Miljöorganisationerna är kritiska till att strandskyddet tas bort för mindre sjöar och 
vattendrag eftersom strandmiljön även vid dessa vatten är betydelsefull och den biologiska 
mångfalden måste värnas. Sammantaget anser Naturskyddsföreningen att förslagen till 
ändrat strandskydd är den största avvecklingen av naturskyddad mark i modern tid.   

Under fliken ”Om” finns grundläggande fakta om strandskyddet. 

 


