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Förord 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla de vid kommuner och länsstyrelser som 
hjälpt oss genom att svara på frågor och försett oss med material. Speciellt vill vi tacka de 
tjänstemän som ställt upp på intervjuer – utan er hade denna studie inte varit möjlig att 
genomföra. Vi vill också tacka vår handledare Anna Bratt som bidragit till en positiv 
inställning under arbetsprocess samt knuffat oss i rätt riktning då det behövts. Människor i vår 
närmaste omgivning vill vi också tacka då dessa fungerat som både bollplank och klagomur 
under studiens gång. Slutligen vill vi tacka varandra för de erfarenheter arbetet med studien 
bidragit till.  
 
Norrköping den 26 maj 2008 
 
Sophie Forsberg & Maria Fransson 
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Sammanfattning 
I Sverige är hållbar utveckling ett övergripande mål för regeringens politik. Alla politiska 
beslut som fattas ska i ett längre tidsperspektiv ta hänsyn till ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter. Hållbar utveckling återkommer i Miljöbalkens första paragraf. 
Miljöbalkens syfte är i första hand att generellt skydda människors hälsa, främja tillkomsten 
eller bevarandet av stabila ekosystem och att ge förutsättningar för att naturresurser ska kunna 
användas på ett sätt som är hållbart. Strandskyddet regleras i miljöbalkens 7 kapitel 13-18 §§ 
och dess syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.  
 
Strandskyddsbestämmelserna gäller på samma sätt i hela Sverige och innebär att det är 
förbjudet att bygga inom 100 meter från strandlinjen vid hav, sjöar samt vattendrag. Dock kan 
dispens från dessa bestämmelser sökas om särskilda skäl föreligger. De flesta kommuner i 
Sverige har via delegation från länsstyrelsen ansvar för prövning av dispensärenden gällande 
strandskyddsbestämmelserna. 
 
Syftet med denna studie är att ge en inblick i hur kommuner idag tolkar och fattar beslut om 
dispens utifrån strandskyddsbestämmelserna samt att diskutera hur aspekterna inom hållbar 
utveckling påverkas av kommunernas tolkningar och beslut. För att uppnå studiens syfte har 
textanalyser genomförts på Miljöbalkens 7 kapitel, 13–18 §§, propositionen till Miljöbalken 
(1997/98: 45) samt dispensbeslut från fyra utvalda kommuner. För att ta reda på hur lagen 
används i praktiken genomfördes kvalitativa intervjuer med tjänstemän från samma 
kommuner.    
 
Under studien framkom det bland annat att det finns en problematik i och med att 
strandskyddsbestämmelserna gäller på samma sätt i hela Sverige samt att det finns svårigheter 
vid bedömning och tillämpning av särskilda skäl.  
 
De slutsatser som dras är bland andra att strandskyddsbestämmelserna ger utrymme för 
tolkningar vilket leder till att de kan användas för att passa olika intressen i samhället och 
därigenom gynnar samt missgynnar olika aspekter inom hållbar utveckling.  
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1. Inledning 
Hållbar utveckling ska vara ett övergripande mål för regeringens politik och alla politiska 
beslut som fattas ska i ett längre tidsperspektiv på ett balanserat sätt ta hänsyn till 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter (Skr. 2005/06:126 sid. 1). Hållbar utveckling 
har som begrepp använts i miljösammanhang sedan 1980, men fick sitt internationella 
genombrott 1987 då rapporten ”Our common future” publicerades av FN (WCED, 1987). 
Rapportens definition av hållbar utveckling kan mycket kortfattat beskrivas som att 
ekonomisk- och social utveckling ska ske inom ramarna för vad naturen tål i ett långsiktigt 
perspektiv. Nuvarande generationers behov ska tillgodoses utan att kommande generationers 
möjlighet att tillgodose sina behov äventyras. I regeringsformen som behandlar Sveriges styre 
står det i 1 kapitlet 2 § att: 
 

”Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god  
miljö för nuvarande och kommande generationer.” (SFS 1974:152)

 
Ett långsiktigt tänkande och en helhetssyn behövs för att kunna jobba mot en hållbar 
utveckling (Stadsrådsberedningen, 2007). Många av naturens lagar är inte förhandlingsbara, 
människan underordnar sig dem och accepterar dem (Hydén, 2004 sid. 159-161). Några typer 
av naturlagar som har med naturens resurser att göra respekteras dock inte och naturen 
exploateras trots vetskapen om att det inte går att göra ogjort. Jordens resurser och olika 
miljöer exploateras i många fall på ett sätt som i längden inte är hållbart. Miljörätten 
kännetecknas av relationen mellan människans rättsregler och naturens lagar dvs. 
förhållandena i den yttre miljön (Michanek & Zetterberg, 2008, sid. 39-40). Syftet med 
miljörätten är idag i första hand att generellt skydda människors hälsa, främja tillkomsten eller 
bevarandet av stabila ekosystem och att ge förutsättningar för att naturresurser ska kunna 
användas på ett sätt som är hållbart. Ofta måste ekonomiska, sociala och/eller ekologiska 
intressen vägas mot varandra i olika situationer (Mebratu, 1998, sid. 493). Att sätta sig själv 
och sin egen lycka i första rum kan få konsekvenser för andra i framtiden (Hydén, 2004 sid. 
159-161). I Sverige regleras en stor del av miljörätten i Miljöbalken (Michanek & Zetterberg, 
2008, sid. 101). Miljöbalkens sjunde kapitel tar upp olika områdesskydd och ett av dessa 
skydd rör stränderna. 
 
Historiskt sett har någon form av strandskydd existerat i Sverige sedan 1940-talet, dock har 
dess syfte ändrats ett antal gånger för att tillgodose olika intressen (Ds 2008:21, sid. 41-42). I 
början var det främst för att tillgodose människors tillgång till bad- och friluftsliv medan det 
idag även handlar om att skydda djur- och växtliv vid strandzonerna.  
 
Strandskyddet regleras idag i miljöbalkens sjunde kapitel 13-18 §§ och dess syfte är just att 
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i 
vatten för djur- och växtlivet (Miljöbalken 1998:808, 7 kap., 13 §). För att syftet med 
strandskyddet skall upprätthållas är det förbjudet att vidta vissa åtgärder inom 
skyddsområdena t.ex. uppföra byggnader (Ds 2008:21, sid. 42). Det finns möjlighet att söka 
dispens från strandskyddsbestämmelserna och länsstyrelsen är den myndighet som får medge 
undantag inom strandskyddat område i enskilda fall om det finns särskilda skäl 
(Naturvårdsverket, 2002, sid. 22). På flera ställen i Sverige är det kommunerna som har denna 
befogenhet då länsstyrelsen har delegerat uppgiften. Det har riktats kritik mot strandskyddet 
under hela dess existens på grund av brister och oklarheter i regelverket vilka försvårar 
tillämpningen (Ds 2008:21, sid. 47).  
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Studien syftar till att ge en inblick i hur kommuner idag tolkar strandskyddsbestämmelserna, i 
Miljöbalkens 7 kapitel, och fattar beslut utifrån dessa. Detta diskuteras utifrån hur aspekterna 
inom hållbar utveckling påverkas av kommunernas tolkningar och beslut. För att uppnå syftet 
har följande frågeställningar använts: 
 

- Vilket tolkningsutrymme finns det i strandskyddsbestämmelserna?  
- Vilka aspekter inom hållbar utveckling ger lagtexten möjlighet att främja?  
- Hur gör kommunerna bedömningar utifrån strandskyddsbestämmelserna? 
- Hur påverkar kommunernas bedömningar och tolkningar utifrån 

strandskyddsbestämmelserna den ekologiska aspekten inom hållbar utveckling? 
- Vilka aspekter inom hållbar utveckling gynnas/missgynnas beroende på hur 

kommunerna tolkar strandskyddsbestämmelserna?  
 
För att se vilket tolkningsutrymme som finns i strandskyddsbestämmelserna har textanalys 
genomförts på miljöbalkens sjunde kapitel, 13-18 §§, samt förarbetena till balken. Detta för 
att få en djupare förståelse för lagtexten, hur den kan tolkas och hur det är tänkt att den ska 
tolkas. Argumentationsanalys av fyra kommuners dispensbeslut från år 2007 samt intervjuer 
med tjänstemän från dessa kommuner har också utförts. Analysen av dispensbesluten 
genomfördes för att få en inblick i hur lagen efterlevs. Intervjuerna genomfördes för att ge 
förståelse för hur lagen används i praktiken.  

1.1 Avgränsningar 
Strandskyddsbestämmelserna har på senaste tid varit aktuella i media då kritik riktats mot de 
nuvarande bestämmelserna (se t.ex. Dagens Nyheter, 26/2, 10/3 och 7/5, 2008). I ett nytt 
förslag som presenterats av Miljödepartementet om hur strandskyddsbestämmelserna kan 
förändras föreslås kommunerna överta ansvaret för dispensprövning enligt 
strandskyddsbestämmelserna från länsstyrelserna (Ds 2008:21, sid. 99). Med detta som 
utgångspunkt anser författarna att det är relevant att endast titta på kommuner som 
dispensgivande myndighet trots att även länsstyrelserna och regeringen prövar vissa särskilda 
ärenden.  
 
Som definition av hållbar utveckling har Brundtlandkommissionens och Sveriges regerings 
tolkningar valts eftersom Brundtlandkommissionens tolkning är den mest använda och 
Sveriges regerings tolkning är relevant då syftet med studien är att se hur 
strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken förhåller sig till hållbar utveckling.  
 
Den lagstiftning som är i fokus för studien är miljölagstiftning även om 
strandskyddsbestämmelserna berörs av andra lagar och bestämmelser, t.ex. Plan- och 
Bygglagen.  
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2.  Grund till studien 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av strandskyddsbestämmelserna och hållbar 
utveckling. Slutligen görs en koppling mellan dessa ämnen.   

2.1 Strandskydd 

2.1.1 Historik 

De första bestämmelser som liknar strandskyddsbestämmelserna infördes under 1940-talet i 
dåvarande byggnadslag (Segrell, 1995, sid. 79). Bestämmelser gav länsstyrelsen möjlighet att 
förbjuda byggnation i områden som ansågs behöva skyddas på grund av särskilda 
naturförhållanden (Ds 2008:21, sid. 41).  Anledning till detta var bland annat att allmänhetens 
tillgänglighet till stränderna höll på att försvinna på grund av en ökad exploatering i 
strandnära områden. Dessa bestämmelser följdes av en provisorisk strandlag (1950:639) som 
kom 1950, vilken blev permanent i och med strandlagen (1952:382) som antogs år 1952 
(Prop. 1997/98:45). År 1965 ersattes strandlagen av naturvårdslagen. Denna skärptes 1975 då 
detta ansågs nödvändigt för att hindra den ökande bebyggelsen av framför allt fritidshus. 
Skärpningen innebar ett generellt förbud mot att bebygga stränder både vid kusten och i 
inlandet. Lagens syfte under denna period var att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv (Naturvårdsverket 2002, sid. 18). År 1994 utvidgades lagens syfte till att även 
omfatta bevarande av goda livsvillkor för djur- och växtliv. När miljöbalken trädde i kraft 1 
januari 1999 upphävdes naturvårdslagen (Ds 2008:21, sid. 42). Bestämmelserna gällande 
strandskydd i miljöbalken motsvarar de i naturvårdslagens.  

2.1.2 Gällande rätt 

Strandskyddet regleras idag i miljöbalkens sjunde kapitel och är utformat som ett generellt 
områdesskydd (Ds 2008:21, sid. 42). Syfte är som tidigare nämnts att trygga förutsättningarna 
för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växter.  
 
Strandskyddet omfattar land- och vattenområden 100 meter i båda riktningarna från 
strandlinjen vid sjöar, vattendrag, kuster och öar (Naturvårdsverket, 2002). Länsstyrelsen har 
möjlighet att utvidga strandskyddet upp till 300 meter i båda riktningar, om detta anses 
behövas för att uppnå syftet med bestämmelserna (Michanek & Zetterberg, 2008, sid. 218). 
Strandskyddet kan även upphöra att gälla i områden som uppenbart saknar betydelse för att 
syftet med strandskyddet skall tillgodose.  
 
De åtgärder som enligt 7 kapitlet 16 § i miljöbalken (1998:808) är förbjudna att utföra inom 
strandskyddsområden är till exempel uppförande av nya byggnader eller anordningar som 
begränsar allmänhetens tillgång till stranden eller som väsentligt försämrar livsvillkoren för 
djur- och växtliv samt andra åtgärder som påverkar det sistnämnda. Det är vissa åtgärder som 
inte omfattas av det generella förbudet bland annat så tillåts ekonomibyggnader samt andra 
byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, 
skogbruket och rennäringen (Ds 2008:21, sid. 43).  
 
Skulle en enskild vilja utföra en åtgärd vilken är förbjuden inom ett strandskyddsområde är 
det möjligt att söka dispens från strandskyddsbestämmelserna (Michanek & Zetterberg, 2008, 
sid. 221). Enligt miljöbalken är det länsstyrelsen som har befogenheten att pröva dispenser 
(Miljöbalken 1998:808, 7 kap 18). Länsstyrelsen har möjlighet att överlåta denna befogenhet 
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till kommuner via delegation.  Delegation innebär att befogenheten att fatta beslut överförts 
från länsstyrelsen till kommunen (Martinger 2003, sid. 43).  Varje år meddelas det mellan 
3000 och 4000 dispenser av Sveriges kommuner och länsstyrelser (Naturvårdsverket, 2002, 
sid. 15). För att dispens skall ges krävs det att särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. 
vara att marken redan är ianspråktagen, att det handlar om en komplementbyggnad, som ett 
gästhus, bastu m.m. eller att det är en lucktomt dvs. en obebyggd tomt mellan redan bebyggda 
tomter som saknar betydelse för allmänheten. Då strandskyddets syften inte alls eller endast 
obetydligt påverkas är vad som huvudsakligen enligt miljöbalkspropositionen kan anses vara 
en omständighet då särskilda skäl kan godtas (Prop.1997/98:45).  

2.2 Hållbar utveckling 

2.2.1 Internationellt perspektiv 

Begreppet hållbar utveckling fick sitt internationella genombrott 1987 då rapporten ”Our 
common future” publicerades av den av FN tillsatta kommissionen ”World Commission on 
the Environment and Development” (WCED, 1987). Idag är det ett begrepp som används på 
olika sätt i olika sammanhang av olika aktörer inom olika verksamheter (Mebratu, 1998, sid. 
493). Tolkningen av begreppet hållbar utveckling som det beskrivs i rapporten innefattar, 
enligt Jager, krav på att social och ekonomisk utveckling ska ske inom ramen för vad naturen 
tål och att människors behov ska säkerställas både för dagens generation och kommande 
generationer (2005).  Kommissionens beskrivning av hållbar utveckling är den mest använda 
tolkningen av hållbar utveckling. Jagers tolkning av de olika aspekterna inom hållbar 
utveckling utifrån kommissionens beskrivning presenteras nedan (2005, sid. 10-16).  
 
För att uppnå ekologisk hållbar utveckling får inte samhällets produktion och konsumtion 
kliva utanför de ramar som jorden tål och hela tiden måste ekologisk hänsyn tas (Jagers, 2005, 
sid. 15-16). Om detta ska efterlevas skulle det betyda att alla beslut som fattas av politiker, 
företagare och individer inom de ekonomiska och sociala områdena först måste reflektera 
över de ekologiska konsekvenserna så att hänsyn till dem kan tas. Svårigheten med det är att 
veta exakt var de ekologiska gränserna går och när de överträds. Var gränserna ska gå 
bestäms enligt Jagers tolkning av den teknik som är tillgänglig och används, med effektivare 
produktionssätt och ny teknik ska det vara lättare att hålla sig inom gränserna för vad naturen 
tål. Dock finns det absoluta gränser för vad naturen tål och samhället måste anpassas långt 
innan dessa gränser nås.  
 
För att kunna förändra dagens situation med fattigdom krävs enligt Jagers tolkning av hållbar 
utveckling en ekonomisk tillväxt (2005, sid. 13-14). Den ekonomiska utvecklingen i varje 
enskilt land måste ske inom ekologiska gränser och bli mindre material- och energikrävande. 
Tillväxten måste vara jämnt fördelad inom ett lands gränser så att inte klyftor i samhället 
skapas. Den sociala utvecklingen är beroende av en ekonomisk utveckling.  
 
Social utveckling handlar enligt Jagers tolkning om två saker (2005, sid. 14-15). Det ena är att 
kunna säkra och garantera grundläggande mänskliga behov och det andra är att säkra 
mänskliga önskningar om ett gott och anständigt liv. Först och främst handlar social 
utveckling om att bekämpa fattigdom men det är svårt att göra inom ramen för hållbar 
utveckling då människor som är fattiga förstör miljön för att undvika att svälta och leva i 
fattigdom. I de delar av världen som inte svälter handlar social utveckling om olika varor och 
tjänster som ska vara tillgängliga för att människor ska kunna leva ett gott liv. Vilka varor och 
tjänster det är specificeras inte men det blir svårt att säkerställa detta samtidigt som så lite 
resurser som möjligt ska användas.  
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FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 berörde i stor utsträckning 
begreppet hållbar utveckling (Svenska FN-förbundet, 2004). Konferensen lade grunden för 
samarbete mot en miljömässigt hållbar utveckling genom bland annat Agenda 21. År 2002 
hölls FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg där fokus var på att ta fram 
specifika mål som handlade om grundläggande saker för att nå en hållbar utveckling som t.ex. 
rent dricksvatten, tillgång till elektricitet, stoppa trenden med minskad biologisk mångfald och 
att globala ekonomiska system, marknader och regler ska främja en hållbar utveckling. 

2.2.2 Regeringens syn på hållbar utveckling 

I Sverige finns en kommission som arbetar för en hållbar utveckling genom att vara ett forum 
för dialoger, diskussioner, analyser samt att stimulera en dialog i samhället 
(Stadsrådsberedningen, 2007). Utifrån vetenskap och erfarenheter ska kommissionen 
analysera problem som är relevanta för hållbar utveckling. Sveriges regerings syn på hållbar 
utveckling tolkas nedan utifrån Skr. 2005/06:126 ”Strategiska utmaningar – En 
vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling” (sid. 7 och 43). Denna nationella 
strategi för hållbar utveckling ska revideras inom den närmaste framtiden och då har 
kommissionen en viktig roll då den bidrar till formulering och förankring av strategin 
(Stadsrådsberedningen, 2007). 
 
I Sverige ska alla politiska beslut som fattas utformas på ett sätt som tar hänsyn till de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv (Skr. 
2005/06:126). Det handlar om att minska miljöförstöringen men behålla en ekonomisk och 
social framgångsrik utveckling. Det som är bra för människan och miljön är också bra för 
ekonomin i ett långsiktigt perspektiv då ekonomiska, sociala och miljömässiga insatser ska 
skapa förutsättningar för varandra då en god ekonomi är grunden för skydd av miljö och 
social rättvisa. Ekonomisk tillväxt ska främjas utan att förekomsten av de ekosystem som 
människan är beroende av äventyras. Ett tydligt resursperspektiv är en förutsättning för 
hållbar utveckling då de resurser som skapas ska fördelas rättvist så att kommande 
generationer kan upprätthålla samhället. Gentemot kommande generationer finns ett ansvar att 
förvalta miljömässiga, sociala och ekonomiska resursbaser så att de kan få en lika hög 
livskvalitet som nuvarande generationer. Långsiktighet och en helhetssyn är förutsättningar 
för en hållbar utveckling. 

2.3 Gällande rätt och hållbar utveckling 
Miljölagstiftningens syfte är idag i första hand, som nämnts i inledningen till studien, att 
generellt skydda människors hälsa, främja tillkomsten och bevarandet av stabila ekosystem 
och att ge förutsättningar så att naturresurser ska kunna användas på ett sätt som är hållbart 
(Michanek & Zetterberg, 2008, sid. 39). Westerlund resonerar som så att om en person vill 
göra någonting som är skadligt för miljön men som kommer vara till glädje för personen så 
kommer denne att göra detta så länge inte sociala normer och etik, ekonomi eller lagar stoppar 
(1997, sid. 18-20). Därför spelar miljölagstiftningen en viktig roll för skydd och bevarande av 
miljön och områden i Sverige.  
 
I inledningen till denna uppsats nämns hållbar utveckling som ett övergripande mål för den 
svenska regeringens politik (Skr. 2005/06:126 sid. 4). I Sverige finns det gott om stränder 
både längs kuster, insjöar, älvar och åar (Ds 2005:23 sid. 26). Internationellt sett så finns det 
god tillgång till stränder per invånare i landet. Stränderna är dock en ändlig resurs som i allt 
högre grad exploateras för olika ändamål, t.ex. industrier, hamnar, anläggningar och bostäder. 
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Enligt hållbar utveckling har nuvarande generationer ett ansvar mot kommande generationer 
och på grund av detta är människans rätt att förändra naturen förenad med ansvaret att förvalta 
naturen väl (Jagers, 2005, sid. 11) – ett synsätt som är aktuellt i och med 
strandskyddsbestämmelserna.   
 
I miljöbalkens portalparagraf står följande: 
 

”1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen 
har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen 
är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 
   Miljöbalken skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett 
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, 
social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 
hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.” (SFS 1998:808) 

 
Utifrån detta kan man utläsa att alla regler i miljöbalken skall tolkas utifrån en målsättning att 
främja en hållbar utveckling (Gipperth, 2005). De fem punkterna som tas upp förutsätter att 
det finns ett tolkningsutrymme, att reglerna i balken ger utrymme för olika tolkningar. 
Svårigheten ligger i att avgöra vilken tolkning som på bästa sätt gynnar en hållbar utveckling.  
 
Strandskyddet och dess utformning som skyddslagstiftning möjliggör tillgängligheten samt 
bevarande av stränderna både för nuvarande och framtida generationer (Naturvårdsverket, 
2002). Dock framförs det i kartläggning som genomfördes av Naturvårdsverket år 2002 (sid. 
4-9) och departementsskrivelsen 2008:21 (sid. 47-48) att det finns stora brister i tillämpningen 
av strandskyddsbestämmelserna.  

2.3.1 Hållbar utveckling och strandskyddet 

I dagens Sverige är de grundläggande behov som tas upp i Brundtlandsrapporten till stor del 
uppfyllda (Baker, 2006, sid. 20). Här handlar det om andra behov än grundläggande som kan 
behöva uppfyllas. Stränderna är av både ekonomisk, social och miljömässig betydelse för 
samhället (Stead & McGlashan, 2005, sid. 23). Stränder är en unik miljö som många växt- 
och djurarter har som livsmiljö (Martínez et.al., 2007, sid. 255). Dessa ekosystem är viktiga 
att bevara och vad strandzonerna tål får inte överskridas. Stränderna fungerar som 
rekreationsområden och kan bidra till landsbygdsutveckling. Strandnära lägen är värda 
mycket pengar för både privatpersoner, företag och kommuner då dess skönhet är attraktiv för 
människor.  
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3. Metod 
I kapitlet beskrivs de metoder som använts för att samla in det material som gjort det möjligt 
att uppfylla syftet med studien. Textanalys har använts för att undersöka vad 
strandskyddsbestämmelserna innehåller och vilket tolkningsutrymme som finns i lagtexten 
samt hur den tillämpas. Kvalitativa intervjuer med tjänstemän har använts för att undersöka 
hur bedömningar utifrån strandskyddsbestämmelserna kan utföras i praktiken. 

3.1 Textanalys  
Två olika typer av textanalys har använts för att få fram resultat till denna studie, en analys av 
ideationell struktur och en argumentationsanalys. Texter kan nyttjas för att ordna saker och 
för att ge eller få information om omvärlden (Hellspong & Ledin, 1997 sid. 7 & 12). Texter 
som har ett praktiskt användningsområde, styr handlingar, förmedlar kunskap, hör samman 
med en viss verksamhet eller används praktiskt på annat sätt kallas brukstexter. Dessa bidrar 
till verklighetssyn samt styr hur man uppträder i verkligheten och är därför intressanta att 
undersöka närmare. Det är inte alltid det går att direkt uppfatta vad en text vill säga. Detta gör 
det relevant att använda textanalys då man genom denna metod får möjlighet att komma 
djupare in i texten och tolka den och därmed få ut mer av den eftersom brukstexter kan 
innehålla tankar som är underförstådda, förutsättningar som inte redovisas och andra budskap 
än de som först uppfattas vid läsning.   

3.1.1 Textanalys  ideationell struktur 

Genom att titta på en texts innehåll, dess ideationella struktur, kan granskaren av en text få 
djupare förståelse för vilka aspekter av ett ämne texten berör samt hur den vinklar och klargör 
sitt huvudbudskap (Hellspong, 1997, sid. 122). Detta var relevant att göra, för syftet med 
studien, på 7 kapitlet i miljöbalken (SFS 1998:808) 13-18 §§, som behandlar strandskydd. 
Avsikten var att få en djupare förståelse för vilka områden lagtexten behandlar samt för att 
undersöka vad den egentligen säger om de områden som identifieras. Vidare var det centralt 
att genomföra denna analys med tanke på den kritik som riktats mot lagtexten och för att bilda 
en egen uppfattning om vilket tolkningsutrymme lagtexten ger möjlighet till.  
 
Teman, som talar om vilka områden texten behandlar, togs ut och utifrån dessa ställdes frågor 
till texten om vad denna sa om varje tema (Hellspong, 2001 sid. 34-40). Detta genomfördes 
med utgångspunkt i hur Hellspong beskriver ideationell struktur (2001 sid. 34-40). Frågor och 
tolkningssvårigheter identifierades från lagtexten då den ideationella analysen utfördes. För 
att få ytterligare förståelse för hur det är tänkt att lagen skall tolkas utfördes även en liknade 
textanalys på propositionen (Prop. 1997/98:45, sid. 720-729) till miljöbalken. Denna 
proposition är förarbetet till miljöbalken i vilken grundtankarna med lagstiftningen och hur 
det är tänkt att den skall tolkas förklaras (Malmros, 2007). Genom denna analys erhölls svar 
på de frågor som dykt upp under den första analysen. Resultatet från dessa två analyser 
sammanställdes, utifrån teman och vad texterna sa om dessa, för att sedan kunna användas 
tillsammans med övriga resultat.  

3.1.2 Textanalys – argumentationsanalys  

För att ta reda på vilka särskilda skäl som anges i kommunernas dispensbeslut utfördes en 
textanalys i form av argumentationsanalys av fyra kommuners dispensbeslut från år 2007. 
Detta gjordes eftersom det genom att utföra en argumentationsanalys går att undersöka vilka 
skäl en text ger för en uppfattning samt vad dessa grundar sig på (Hellspong, 2001, sid. 108-
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115). Denna metod anses vara lämplig att genomföra på domsmotiveringar. Analysmetoden 
utfördes genom att frågor ställdes till texten, genom vilka en bättre förståelse för texten samt 
hur den resonerar erhölls. Frågor som ansågs passa syftet med analysen valdes utifrån 
Hellspong (2001, sid. 108-115). 

Utgångspunkten för analysen var lagstiftningen om strandskyddsbestämmelserna. 
Utgångstesen för analysen var om dispensen beviljades eller ej. Detta undersöktes genom att 
ställa frågan ”Försvarar eller förnekar texten en viss tes?” (Hellspong 2001, sid. 110). För att 
vidare undersöka vilka argument texten gav för att försvara eller förneka tesen ställdes frågan 
”Vilka argument innehåller texten?” (Hellspong, 2001 sid. 111). För att få ytterligare 
förståelse för de skäl som angavs ställdes följande frågor; ”Ger texten stöd för sina skäl? 
Finns det huvudskäl och stödskäl?, Ger texten på liknande sätt stöd för motskäl till 
ståndpunkten?, Från vilka kunskapsområden är skälen hämtade?, Vilka skäl tycks texten själv 
fästa störst vikt vid, genom att särskilt betona dem?”(Hellspong, 2001 sid. 111-113).   

Frågorna ställdes en och en till texten. När alla frågor var ställda till dispensbesluten 
sammanställdes resultatet utifrån frågorna för varje beslut.  

3.2 Kvalitativa intervjuer 
För att få en subjektiv bedömning av hur någon upplever något och dennes åsikter samt 
värderingar om detta kan intervjuer genomföras (Andersson, 1994 sid. 15-16). Hur någon 
upplever verkligheten får konsekvenser för hur denne väljer att handla och bete sig.  
 
Genom att genomföra en kvalitativ intervju kan den intervjuades uppfattning om t.ex. 
egenskaper och beskaffenheter hos någonting upptäckas och identifieras (Patel & Davidson, 
2003 sid. 78-82). För studiens syfte är det relevant att genomföra intervjuer av detta slag för 
att få en bild av hur dispensärenden hanteras i praktiken samt hur tankegången går i samband 
med dessa vid utvalda kommuner.  
 
3.2.1 Genomförande av intervjuer 
Fyra stycken kvalitativa intervjuer har genomförts. De intervjuade är tjänstemän vid fyra 
kommuner i Mellansverige. På grund av att arbetstrycket under februari till maj är högt på de 
avdelningar i kommunerna som behandlar strandskyddsbestämmelser fanns inte möjligheten 
att välja vilka tjänstemän som skulle intervjuas. Istället har kommunerna kontaktats och de 
har själva rekommenderat vilka som passade för intervju. På kommun 1 intervjuades två 
stycken bygglovsingenjörer vid ett och samma intervjutillfälle, vid kommun 2 en 
landskapsarkitekt, vid kommun 3 och 4 kommunernas stadsarkitekt. Den information som 
gavs vid det första kontakttillfället var att intervjuerna skulle handla om strandskydd men 
inget mer.  

Varje intervju varade 30-45 minuter. De ägde rum i respektive kommun i tjänsterum eller 
konferensrum förutom vid intervjun med kommun 4 då intervjun på grund av en rad faktorer 
var tvungen att genomföras per telefon. Den typ av intervjuteknik som användes var semi-
strukturerad intervju (Bryman, 2002 sid. 299-314). Denna intervjumetod är lämplig då man 
har ett förhållandevis tydligt fokus samt då man planerar att genomföra fler än en intervju för 
att säkerställa ett minimum av jämförbarhet. En intervjuguide utformades (se bilaga 1) för att 
användas som hjälpmedel under själva intervjun. Intervjuguiden innehåller en lista över 
specifika teman och frågeställningar som vill beröras under intervjun (Bryman, 2002 sid. 
304).  
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Teman valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Fyra teman identifierades och dessa 
var: bakgrundinformation om den som blir intervjuad, utgångspunkter för bedömning, 
strandskyddets syfte och hållbar utveckling. Underfrågorna till respektive tema formulerades 
utifrån studiens frågeställningar samt utifrån det som framkommit i ovannämnda textanalyser. 
Syftet med intervjuerna var att tillföra förståelse för hur lagtexten upplevs och att undersöka 
hur särskilda skäl vägs i praktiken samt vilka avvägningar som görs mellan olika intressen. 

Alla intervjuerna spelades in och efter det att de var genomförda kompletterades 
anteckningarna som gjorts under själva intervjun utifrån ljudinspelningarna. För att 
strukturera det som sagts under intervjuerna gjordes en genomgång av anteckningarna med 
hjälp av de teman som identifierats vid textanalysen av strandskyddsbestämmelserna i 
miljöbalken. Stycken från intervjuerna sorterades in under teman utifrån intervjuguiden.  

3.3. Metodreflektion  
Antalet dispensbeslut som analyserats från respektive kommun har varierat från 8 till 24 
stycken. Detta kan ha medfört att det varit enklare att ge en mer rättvis bild av de kommuner 
som behandlat ett större antal dispensärenden. Dock har den samlade bilden av hur kommuner 
tolkar strandskyddsbestämmelserna kompletterats med intervjuer och därigenom blivit 
verklighetstrogen. 
 
Då författarna inte har någon erfarenhet av att genomföra kvalitativa intervjuer kan detta ha 
påverkat resultatet, speciellt mellan första och sista intervjun då tekniken i och med varje 
intervju förbättrades. Då det funnits bra riktlinjer för vad som är viktigt att tänka på vid 
genomförandet av denna typ av intervjuer i metodlitteratur har denna felkälla minimerats. Att 
en av intervjuerna genomfördes via telefon och inte via personligt möte kan ha medfört att 
inte samma personliga kontakt uppstod och att den intervjuade var mer återhållsam 
(Andersson, 2004). Detta upplevdes dock inte som ett problem.  
 
Att möjlighet inte fanns att välja vilka tjänstemän som skulle intervjuas vid respektive 
kommun har medfört att tjänstemännen arbetar på olika sätt med dispenser från 
strandskyddsbestämmelserna. Detta anses dock inte ha påverkat studiens resultat då alla de 
intervjuade tjänstemännen antingen har arbetat med det intensivt under ett mindre antal år 
eller har lång erfarenhet inom området.  
 
Den intervjuguide som användes under intervjuerna var till stor hjälp för att kunna 
sammanställa resultatet. Dock har valet av denna typ av intervjumetod medfört att den 
information som erhållits kring respektive tema vid intervjuerna varierat. Detta anses dock 
inte påverka resultatet då studien syftar till att ge en inblick i kommunernas tolkning och 
hantering av strandskyddsdispenser.  

3.4 Val av kommuner 
Delegationen av dispensprövning ser olika ut i olika kommuner (Naturvårdsverket, 2002). 
Alla de utvalda kommunerna har delegation på dispensprövning enligt 
strandskyddsdispenserna vilket är en förutsättning för studien.  
 
För att avgöra vilka kommuner som var lämpliga att använda som exempel i denna studie 
undersöktes först statistik över antalet dispensbeslut per år i Sveriges kommuner. Statistiken 
erhölls efter kontakt med fyra länsstyrelser i mellersta Sverige. Därefter kontaktades cirka 20 
kommuner, vilka behandlat tillräckligt många dispenser för att kunna anses relevanta för 
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studien, via e-post, för att undersöka hur möjligheterna såg ut för att få ta del av dispenserna. 
Då dispenserna i de flesta fall endast finns tillgängliga hos kommuner och länsstyrelser i 
tryckt form underlättade det att välja närliggande kommuner och åka dit och kopiera dem, då 
endast en kommun hade möjlighet att sända dem med post. Fyra stycken kommuner valdes ut, 
varav en i Östergötlands län, en i Örebro län och två i Jönköpings län. Dessa kommuner hade 
under år 2007 behandlat cirka 10-20 dispensärenden vardera. Dispenser från 2007 valdes 
eftersom de ansågs kunna erhålla en så verklighetstrogen bild av nuläget som möjligt.   

Tabell 1. Basfakta över valda kommuner.   

   Antal 
invånare 

Andel 
invånare 
utanför 
tätorter 

Kust‐ och 
strandlängd 
(km) 

Geografiska 
förutsättningar 

Kommun 1  126 000  11 %  1104  Östersjön 

Kommun 2  123 000  10 %  893  Vättern 

Kommun 3  30 000  19 %  1220  Inland 

Kommun 4  23 000  28 %  1181  Inland 

Källa: SCB, 2002, 2006 & 2008, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2007 & Länsstyrelsen i Östergötlands län, 
2005.  

Kommunernas invånarantal samt kust- och strandsträcka varierar (se tab. 1) och 
kommunernas lokalisering och geografiska förutsättningar varierar (Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, 2007, Länsstyrelsen i Örebro län, 2008 & Länsstyrelsen i Östergötlands län, 
2005). Kommun 1 ligger vid Östersjön, kommun 2 är en inlandskommun vid Vättern, 
kommunerna 3 och 4 är inlandskommuner. Avsikten var att täcka in kommuner både vid 
kusten och i inlandet.   

Kommunerna är inte medvetet valda för att det finns något samband mellan dem då tanken 
inte är att jämföra kommunerna. Varje kommun är intressant enbart för de egenskaper som 
tillskrivits dem.  De är intressanta att diskutera i relation till varandra men inte inom alla 
områden. De har olika förutsättningar men de råkar vara lika inom några områden.  

Det kan vara av intresse att undersöka och diskutera vilka särskilda skäl som är vanligast och 
som godtas som särskilda skäl i större och mindre kommuner. De större kommunerna, 
kommun 1 och 2, har 11 respektive 10 procent av befolkningen utanför tätorter och småorter 
eller i småorter. De mindre kommunerna, kommun 3 och 4, har 19 respektive 28 procent av 
befolkningen utanför tätorter och småorter eller i småorter (se tab. 1) (SCB, 2006).  

Nämnda faktorer kan tänkas påverka studiens resultat men eftersom medvetenhet finns om 
dessa olikheter ses detta mer som positivt då det kan ge en djupare förståelse och diskussion 
kring studiens syfte. 
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4. Resultat och reflektion 
I kapitlet presenteras de resultat som framkommit vid textanalys av miljöbalkens sjunde 
kapitel, 13-18 §§, och proposition 1997/98:45 (sid. 720-729) samt en reflektion kring dessa 
resultat. Vidare presenteras resultaten från argumentationsanalyserna av de fyra 
kommunernas dispensbeslut från år 2007 samt resultat från de intervjuer som genomförts 
med tjänstemän från ovannämnda kommuner.  

4.1 Tolkning av strandskyddsbestämmelserna utifrån lagtexten 

4.1.1 Strandskyddets omfattning 

Utifrån lagtexten framgår det att strandskyddet råder vid havet, insjöar och vattendrag och att 
det omfattar vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd (13-14 
§). Vidare framgår det att strandskyddsområden får utvidgas till högst 300 meter om det 
behövs för att kunna uppnå syftet med strandskyddsbestämmelserna samt att områden som 
uppenbart saknar betydelse för syftet kan undantas från strandskyddet (14-15 §§). Avses ett 
område ingå i en detaljplan eller omfattas av områdesbestämmelser enligt PBL kan även det 
undantas. Det är länsstyrelsen som beslutar om utvidgning av och undantag från 
strandskyddet.  
 
Det framgår inte i propositionen om det generella strandskyddet gäller ner till en viss 
storleksordning på insjöar och vattendrag. Dock betonas det i samband med en diskussion om 
tillägget i syftet, goda livsvillkor för växt- och djurliv, att det nu krävs ytterligare försiktighet 
vid upphävande av strandskyddet (sid.721). Speciellt vid vad som tidigare ansågs vara 
obetydliga bäckar och tjärnar, då dessa kan ha stor betydelse för den biologiska mångfalden. 
Exempel på när det kan vara aktuellt att utvidga strandskyddsområden, som anges i 
propositionen, är om det finns riksintressen för friluftsliv eller naturvård, är ekologiskt särskilt 
känsliga eller endast är obetydligt påverkade av exploateringsföretag eller andra åtgärder (sid. 
720-721). I propositionen tas inte några direkta riktlinjer upp gällande när ett område anses 
uppenbart sakna betydelse för strandskyddets syfte och därmed kan undantas. Det som 
framhålls är att ett långsiktigt perspektiv skall användas vid dessa bedömningar (sid. 721).  

4.1.2 Strandskyddets syfte 

”Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtlivet.” (SFS 1998:808, 13 §) 

 
I propositionen står det att man inte får uppföra anläggningar som hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda områden där denna annars skulle ha kunnat röra sig fritt (sid. 
723). Det är hur allmänheten uppfattar sitt tillträde till ett område som avgör om allmänheten 
hindras eller avhålls från området. Propositionen tar dock inte upp vad som anses vara trygga 
förutsättningar för friluftslivet.  
 
Enligt propositionen är biologisk mångfald en central aspekt och biotoper vid stränderna som 
är ovanligt rika på arter ska bevaras (sid. 720). Inom strandskyddat område får inte åtgärder 
som försämrar livsvillkor för djur- och växtarter väsentligt vidtas (sid. 723). Avsikten med 
detta är att skydda förutsättningar och miljöer som arter är beroende av för att överleva. 
Dispensprövning ska alltid innefatta en bedömning av hur friluftslivet samt djur- och växtliv 
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och om de biologiska värdena påverkas(sid. 727). Medför åtgärden påverkan ska generellt sett 
inte dispens ges.  

4.1.3 Förbud enligt strandskyddsbestämmelserna 

”Inom strandskyddsområde får inte 
 1. nya byggnader uppföras  
2. byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål 
än de tidigare har använts till, […]  
4. andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas 
fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter” 
(SFS 1998:808, 16 §) 

 
Enligt propositionen så är inte det avgörande hur byggnader ändras utan hur de används, 
sjöbodar får till exempel inte användas som fritidshus (sid. 723-724). Det är även förbjudet att 
utföra grävarbeten eller andra förberedelsearbeten för uppförande av ovannämnda åtgärder. 
Anläggningar eller anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren 
för djur- eller växtarter samt andra åtgärder som påverkar det sistnämnda är också förbjudna. 
Vad som anses som hinder eller avhåller allmänheten framgår inte exakt i propositionen, utan 
det som avgör är hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde. Vidare förklaras väsentlig 
förändring med att strandskyddet avser de livsbetingelser som utgör förutsättningar för djur- 
och växtlivet alltså den miljö som arterna är beroende av för sin överlevnad. 
 

”Förbuden i 16 § gäller inte 
1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för 
jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som inte tillgodoser 
bostadsändamål” (SFS 1998:808, 17 §) 

 
I propositionen preciseras dessa byggnader till anläggningar eller åtgärder som är direkt 
avsedda för näringen och som måste ligga inom strandskyddsområdet (sid. 724).  

4.1.4 Särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna 

”Länsstyrelsen får meddela dispens från bestämmelserna i 16 §, om det 
finns särskilda skäl.” (SFS 1998:808, 18 §) 

 
Denna befogenhet är som tidigare nämnts i de flesta fall delegerad till kommunerna. Enligt 
propositionen godtas inte särskilda skäl om negativ påverkan på de biologiska värdena sker 
(sid. 725-729). Exempel på särskilda skäl som ofta medges och som tas upp i propositionen 
är: redan ianspråktagen mark, komplementbyggnad som t.ex. gäststuga, ersättningsbyggnad 
som ska ha samma användningsområde som den förra, byggnaden är avskiljd från stranden 
genom t.ex. en större väg eller järnväg och därför saknar betydelse för friluftslivet, en 
lucktomt i redan bebyggt område som inte behövs för att allmänheten ska ha tillträde till 
stranden, anläggningar som är avsedda för det rörliga friluftslivets behov som t.ex. bryggor 
och raststugor och byggnader som måste ligga vid vattnet som t.ex. båthus.  
 
Särskilda skäl som vanligen inte medges kan enligt propositionen vara: campingplatser, 
idrottsanläggningar och golfbanor då de vanligtvis innebär att allmänhetens tillträde till 
stranden begränsas, om det i närheten bara finns ett fåtal stränder som är tillgängliga för 
allmänheten, om området är av särskild betydelse för friluftsliv eller naturvård, om 
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friluftsutövande allmänhet sällan eller aldrig besöker området, om stranden är stenig och dyig 
eller om andra förhållanden i naturen gör att området är olämpligt för friluftsliv och bad.  

4.1.5 Reflektion kring lagtexten 

Författarna kan se hur syftet med strandskyddsbestämmelserna kan bidra till ekologisk och 
social hållbarhet. Genom att bevara livsmiljöer för djur- och växtliv kan strandskyddet bidra 
till ekologisk hållbarhet. Tryggandet av allmänhetens tillträde till stränder kan ses som ett 
bidrag till social utvecklingen då det kan säkra människors eventuella behov av att vistas i 
naturen, både för nuvarande och kommande generationer. Lagen öppnar också upp för 
möjlighet att gynna ekonomisk utveckling då vissa ekonomibyggnader som måste ligga vid 
vatten tillåts under förutsättningen att det inte strider mot strandskyddsbestämmelsernas syfte. 
Texten i Miljöbalken kan uppfattas som att den ställer höga krav på skyddet av miljön 
(Nilsson, 2004). I praktiken ser det dock ofta annorlunda ut vid tillämpningen av lagen då det 
är möjligt utifrån lagtexten att gynna exploateringsintressen framför miljöintressen. Efter att 
endast ha genomfört textanalys av strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken kan författarna 
se att lagtexten innehåller tolkningsutrymme men inte exakt hur det går att gynna 
exploateringsintressen utan att gå emot syftet med bestämmelserna. 

4.2 Efterlevnad av strandskyddsbestämmelserna i kommunerna  
Gemensamt för de fyra kommunerna är att de besöker den aktuella platsen då de får in en 
ansökan som innebär att dispens krävs från strandskyddsbestämmelserna. Vilka från 
kommunerna som utför besöken skiftar från kommun till kommun. Tjänstemännen från 
kommun 1 och 3 tar ibland med sig kommunekolog medan det från kommun 3 är en grupp 
bestående av bygglovsansvariga, lantmätare och landskapsarkitekt som gör besöket. Vid 
kommun 4 är det den tjänsteman som handlägger ärendet som besöker platsen. 
Tjänstemännen vid kommunerna 3 och 4 framför att de gör förhandsgranskningar innan de 
besöker den aktuella platsen och det verkar som att de andra två kommunerna också gör det. 
Till exempel framhåller tjänstemannen vid kommun 2 att de alltid använder översiktsplanen 
som underlag. Ingen av kommunerna begär att den sökande skall ange särskilda skäl utan 
detta är något som de tittar efter då de besöker platsen.  
 
I de valda kommunerna lämnar tjänstemännen yttrande till nämnder, vilka fattar besluten och 
efter det skickas dessa bland andra till länsstyrelsen och Naturvårdsverket. De flesta 
dispensärenden som bedöms av nämnderna i de olika kommunerna beviljas. Endast ett 
nekande beslut togs under år 2007. Ett fåtal ansökningar avstyrs muntligt innan de blir 
ärenden då det är uppenbart att de inte kommer att bifallas.  

4.2.1 Strandskyddets omfång i praktiken 

Alla valda kommuner har vid något vatten i kommunen utökat strandskydd. Anledningarna 
till detta är i de flesta fall att områdena vid vattnet är exploaterade och det berör främst kusten 
eller större sjöar. Tjänstemannen i kommun 3 uttrycker sig på följande vis kring detta:  
 

”Sedan är det väl bra att det blir en översyn också utav de här utökande 
strandskydden för de är ofta helt omotiverade eller ja omotiverade i den 
bemärkelsen att man inte har talat om varför man har gjort det men sedan kan 
det ju vara motiverat. Vi har en del sjöar där vi har 300 meter strandskydd i 
tätortsnära områden och det är ingen som vet varför man har utökat det då 
[…] och det är naturligtvis inte bra när man lägger en sådan bromskloss på 
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det. Det finns ju ofta inte ett behov av att det skall vara så stort.” (Tjänsteman 
kommun 3) 

 
I kommunerna 2 och 4 omfattas alla vattendrag som markeras med två blå konturlinjer på en 
bestämd karta i en viss skala av generellt strandskydd. Detta innebär att strandskyddet inte 
gäller vid små bäckar utan endast vid större vattendrag. Vilka vatten som omfattas av det 
generella strandskyddet varierar mellan olika kommuner i landet enligt tjänstemannen vid 
kommun 2.  
 

”Vi har ju ett beslut från länsstyrelsen som säger att det generella 
strandskyddet det omfattar ju inte de små bäckarna hos oss utan det räcker 
[…] de mellanstora de har inte heller generellt strandskydd och jag vet i inre 
Norrland de har väl varenda…de kan ha varenda liten bäck som är 
strandskyddad och då är det ju ganska svårt att förstå men vi tycker väl att 
våra är rätt så välmotiverade då…för det liksom är ett värde att vara intill de 
stränderna. […] …de mindre bäckarna har inget strandskydd och de fick vi 
bort redan från början.” (Tjänsteman, kommun 2) 

 
Tjänstemannen säger att små vattendrag såklart kan ha naturvärden och dessa kan skyddas 
genom andra bestämmelser då strandskyddsbestämmelserna ska reglera hur man får bygga vid 
vatten, de ska inte reglera naturvärden.   

4.2.2 Påverkan på djur och växtliv samt friluftsliv i dispensbesluten 

Enligt den minneslista som Naturvårdsverket tagit fram angående vad ett dispensbeslut bör 
innehålla ska besluten redogöra för vilka konsekvenser den åtgärd som den sökande önskar 
utföra innebär för friluftslivet samt djur- och växtlivet (2007a). Det är dock inte i alla beslut 
från de valda kommunerna som detta framgår. Endast en av kommunerna, kommun 4, tar upp 
påverkan på både friluftsliv och djur- och växtliv i alla sina beslut. Påverkan på djur- och 
växtlivet nämns i fler beslut än vad påverkan på friluftslivet gör (se tabell 2). Kommun 3 har i 
några av sina beslut med separata tjänsteyttranden och i några av dessa nämns påverkan på 
friluftslivet och/eller djur- och växtlivet fast det inte nämns i beslutet. Nedan följer några 
exempel på hur påverkan på friluftsliv samt djur- och växtliv redovisas i dispensbesluten.  

 
”…eftersom åtgärden inte innebär någon påverkan på det rörliga friluftslivet.” 
(Dispensbeslut, kommun 4, 2007) 
 
”…påverkar ej det rörliga friluftslivet.” (Dispensbeslut, kommun 3, 2007) 
 
”Någon ytterligare påverkan på djur och växtlivet kommer inte att ske.” 
(Dispensbeslut, kommun 2, 2007) 
 
”…livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas negativt.” 
(Dispensbeslut, kommun 1, 2007) 
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Tabell 2. Antal beviljade och nekande dispensbeslut från de 4 valda kommunerna under 2007 samt i hur många 
beslut påverkan på friluftsliv samt påverkan på djur- och växtliv nämns.  

   Antal 
dispensbeslut

Antal 
beviljade 
dispenser 

Antal 
avslag 

Antal beslut 
där påverkan 
på friluftslivet 
nämns 

Antal beslut 
där påverkan 
på djur‐ och 
växtlivet nämns

Kommun 1  24 st  24 st   ‐  20 st  24 st 

Kommun 2  17 st  16 st  1 st  10 st  12 st 

Kommun 3  21 st  21 st   ‐  1 st (10 st 
nämns i 
tjänsteyttrande) 

5 st (7 st nämns 
i 
tjänsteyttrande)

Kommun 4  8 st  8 st   ‐  8 st  8 st 

Källa: Dispensbeslut från kommunerna 1, 2, 3 och 4, 2007.  

4.2.3  Kommunernas  bedömning  av  hur  friluftslivet  kan  påverkas  av  en 
dispensgivning 

Vid tre av kommunerna, kommun 1, 2, och 4 säger tjänstemännen uttryckligen att de 
använder sig av kommunens översiktsplan för att bedöma hur ett beviljande av en dispens 
skulle kunna påverka det rörliga friluftslivet. I översiktsplanerna är det rörliga friluftslivet 
kartlagt. Tjänstemannen i kommun 3 säger att friluftslivet bedöms vid besök på platsen och 
tycker, liksom tjänstemännen vid de övriga kommunerna, att det är viktigt att titta på helheten 
när påverkan på friluftslivet bedöms. Är det t.ex. en lucktomt som någon vill bygga på är det 
viktigt att det finns en annan väg där allmänheten kan ta sig till stranden.  
 
Det kom inte upp några specifika svårigheter med att bedöma påverkan på det rörliga 
friluftslivet under intervjuerna. Tjänstemännen vid kommun 1 och 2 påpekade att det är lättare 
att bedöma hur friluftslivet kommer att påverkas än vad det är att bedöma påverkan på djur- 
och växtlivet eftersom friluftslivet är kartlagt och att det är lätt att titta i översiktsplanen var 
det finns särskilda intressen för friluftsliv. Tjänstemännen på kommun 1 har inga riktlinjer för 
hur syftet ska vägas mot särskilda skäl men de säger att syftet alltid ska vara uppfyllt för att 
dispens ska kunna ges.  

4.2.4 Kommunernas bedömning av hur djur och växtliv kan påverkas av en 
dispensgivning 

Tjänstemännen vid kommun 1 och 3 använder sig av kommunekolog i de fall där de har svårt 
att själva bedöma påverkan på djur- och växtliv. I kommun 1 har inventeringar gjorts över 
naturlivet som ingår i översiktsplanen och den använder de sig också av. Finns det speciella 
intressen i området enligt översiktsplanen följer kommunekolog med till platsen och gör en 
bedömning där. Tjänstemännen vid kommun 2 och 4 gör ofta bedömningen om huruvida djur- 
och växtlivet kommer påverkas själva på plats.  
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”Då är det ju vad är det för strand det handlar om och vad är det för vatten 
och det måste jag säga att det, det skulle jag vilja ha haft mycket mer 
vägledning från Naturvårdsverket hur man ska bedöma det. För det är ju inte 
så att vi kan inventera kring en hel sjö utan man undrar ju, den här lilla plätten 
som vi står på nu vad har den för betydelse för hela sjön? Och det kan man ju 
inte bedöma. […] Man kan använda översiktsplanen för att få en bild över 
området och värden där.” (Tjänsteman, kommun 2) 

 
Tjänstemannen vid kommun 3 tittar också först på vad det är för typ av natur på platsen och 
de inventeringar som är gjorda i kommunen. Tjänstemännen vid kommun 1 tycker det är svårt 
att bedöma påverkan på djur- och växtliv: 
 

”…och sen allt det här med hur det påverkar djur- och växtlivet, det är svårt. 
[…] Jag vet inte vad man ska säga men det är svårt på något vis. […] Vi har 
fått riktlinjer, det har vi ju…de kommer från länsstyrelsen. […] Alltså vi är 
ganska noga med att inte gå in i orörd natur. Det är väl lite av strandskyddets 
syfte att man inte liksom ska exploatera mark.  (Tjänstemän, kommun 1) 

 
Syftet ska alltid uppfyllas annars föreslår inte tjänstemännen vid kommun 1 att dispens kan 
ges. Tjänstemannen vid kommun 2 stämmer av de särskilda skälen mot 
strandskyddsbestämmelsernas syfte, där en del är att bevara goda livsmiljöer för djur- och 
växtliv. Då prövning sker av ett ärende där marken redan är ianspråktagen tycker 
tjänstemannen vid kommun 3 att ärendet blir mer rutinartat än annars.  
 

”De flesta strandskyddsärendena är ju ändå rätt rutinartade, det är ju inom 
där det redan är ianspråktaget och så vidare. Då är prövningen mot de 
biologiska värdena inte särskilt tung…” (Tjänsteman, kommun 3)   

 
Vidare säger samma tjänsteman att de vid kommunen inte haft så många ärenden där det 
funnits särskilda skäl men åtgärden som sökande vill göra har stridit mot syftet.  
 

”…tittar på om det om det finns några särskilda skäl och att det dessutom inte 
strider mot några biologiska värden. Funderar på om vi har haft någonting 
där det funnits särskilda skäl men ändå har varit i konflikt med naturvärden. 
Tror knappt det. Nä, inte vad jag kan komma på på rak arm i alla fall. Det är 
som sagt två ja man skall säga.” (Tjänsteman, Kommun 3) 

4.2.5 Förbud enligt strandskyddsbestämmelserna i praktiken 

I kommun 1 och 2 framhåller tjänstemännen att det inte förekommer speciellt mycket 
nyetableringar. De poängterar att det gäller stor restriktivitet i dessa fall och att det då är 
tydligt att strandskyddsbestämmelserna är en förbudslagstiftning.  Samma resonemang 
framförs även av tjänstemännen vid kommun 3 och 4, även om det verkar vara något 
vanligare med nyetableringar i dessa kommuner.  
 
Några av tjänstemännen vid kommunerna säger att de upplevt att människor försöker hitta 
anledningar till att få bygga inom strandskyddat område fast de inte har något särskilt skäl och 
att byggnader inte används till det som står i ritningarna och alltså till någonting annat än det 
som dispensen avser.  
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”…folk har förmåga att leta reda på något gammalt skjul som finns någonstans 
vid någon sjö som man hävdar är någon sorts bostad eller sommarstuga sedan 
många många år tillbaka och gärna vill köpa den då […] då kommer ofta 
frågorna om att stycka av upp kring det här och sedan bygger man en ny kåk i 
princip. Dom platserna är inte säkert att det är de bästa platserna. Det är det 
ända kryphål som en del tycker att man har, va, och då ser vi nackdelen av en 
alltför sträng hållning utan jag skulle vilja se i framtiden att man inventerar 
vilka platser, vilka sjöar har vi de här etableringarna redan idag där vi skulle 
kunna gå in och komplettera med ett antal tomter där strandzonen redan är 
etablerad av befintliga tomter va och så kunna skapa ett bättre VA förhållande 
och kanske andra saker också…” (Tjänsteman, kommun 4) 

 
Ett annat sätt att komma runt förbudet att bygga strandnära, som tjänstemannen i kommun 2 
tar upp, är problematiken med att bryggor ibland blir ett stort soldäck och att båthus får stora 
fönster, sängplatser och soldäck vilket inte är tillåtet.  

4.2.6 Tjänstemännens bedömning av särskilda skäl 

Tjänstemannen vid en av de mindre kommunerna, kommun 3, berättade att det i kommunens 
översiktsplan står att om det finns möjlighet att ge dispens från förbudet att bygga inom 
strandskyddat område skall detta prövas positivt, under förutsättningen att särskilda skäl 
enligt Miljöbalken föreligger, att det finns tillgänglighet till badplats, båtbryggor, väg etc., att 
de biologiska förhållandena tillåter och att det sker i anslutning till befintliga byagårdar eller 
fritidsområden. Samma tjänsteman uppfattade det inte som speciellt svårt att avgöra vad som 
är särskilda skäl även om det kanske inte framgår i strandskyddsbestämmelserna. 
Tjänstemannen tycker att de särskilda skälen går att utläsa i propositionen (1997/98:45) som 
beskriver bakgrunden till Miljöbalken samt i Naturvårdsverkets allmänna råd angående 
strandskydd och att kommunen är rätt duktig på att följa dessa.  
 
Den andra mindre kommunen, kommun 4, framförde att de liksom kommun 3 använder sig av 
lagtexten samt propositionen och praxis som grund för sina beslut men tjänstemannen 
framförde även att det krävs att man använder sunt förnuft.  
 

”Sedan måste man ha sunt förnuft med sig för den här lagstiftningen är ju 
fullständigt rabiat. […] …för ett vårfyllt dike ute på Närkeslätten som vi har 
för norra Vätterns skärgård, det är samma.  Det är rätt intressant, samma 
lagtext, jag menar det måste vara skillnad på olika ställen, men det finns ingen 
differentiering i det hela utan allting liksom har ju samma utgångspunkt och 
skäl.” (Tjänsteman, kommun 4)  

 
Vidare berättade samma tjänsteman:  
 

”Vi kan säga att det är så att det redan ligger en fastighet 50 meter från sjön, 
det har vi massor utav, och då man vill ställa ner en bastukåk vid stranden då 
kan man fundera på är det redan etablerat det här. Är strandskyddet redan 
utsläckt, klipper man gräset ända ner till sjön, då kan man ju fundera på om 
det redan är utsläckt och då är det inte ovanligt att vi säger positivt till det.” 
(Tjänsteman, kommun 4) 
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4.2.7 Svårigheter som upplevs av tjänstemännen vid dispensbedömning 

Två problemområden som ligger väldigt nära varandra är tolkning av lagstiftningen och 
bedömningen av de särskilda skälen. Tjänstemännen vid kommun 1 uppfattar bedömningen 
av vilka särskilda skäl som kan användas på följande sätt: 
 

”Det ser man ofta väldigt uppenbart på plats, om det är en ianspråktagen 
tomtplats eller vad det nu kan va. […] Det är ganska svårt att göra korrekta 
bedömningar utifrån lagtexten.” (Tjänstemän, kommun 1) 

 
Vidare säger tjänstemännen vid kommun 1 att svårigheterna till exempel kan vara att bedöma 
om en lucktomt är en sådan lucktomt som avses i lagtexten men även att vidare bedöma dess 
betydelse i ett större perspektiv. De framför också att det är svårt att avgöra påverkan på växt- 
och djurliv men de har möjlighet att ta hjälp av kommunekolog.  
 
Tjänstemannen vid kommun 2 framför att det är svårt att bedöma om ett särskilt skäl är starkt 
nog och går att motivera med hjälp av strandskyddsbestämmelserna.  
 

”Ibland känner man att den sökande försöker linda in vad som ska göras t.ex. 
att det ska bara användas som ett båthus och sen så kan det ju ritas med större 
fönster och det kan vara däck och möbler utanför och så där så att det får man 
väl försöka tolka lite vad är meningen egentligen med det här?” (Tjänsteman, 
kommun 2) 

 
Vidare anger samma tjänsteman att det inte alltid finns särskilda skäl som passar även om 
bedömningen är att dispens från strandskyddsbestämmelserna borde ges. Förslag på särskilda 
skäl som denne anser borde finnas är tätortsutbyggnad samt landsbygdsutveckling. Även 
tjänstemannen vid kommun 3 framhåller att det är ett problem att det inte alltid går att hitta ett 
särskilt skäl som passar. Ett exempel som tas upp är transformatorstationer.  
 

”De är lite speciella för att det går inte riktigt att hitta några särskilda skäl. 
Men samtidigt så har de så ringa påverkan på platsen, det är ingen 
privatisering […] det är en låda som står där och det ingår ändå i samhällets 
infrastruktur så egentligen kan man säga att det allmänna intresset att ha 
ström är så pass stort att det är viktigt. Men de är lite komplicerade faktiskt.” 
(Tjänsteman, kommun 3) 

 
Överlag anser denne tjänsteman att lagtexten inte är speciellt problematisk att använda vid 
bedömning.   
 
Tjänstemannen vid kommun 4 framför även denne att det i lagstiftningen inte anges speciellt 
många särskilda skäl, men det som denne tycker är det stora problemområdet med 
lagstiftningen är att det inte är någon differentiering. Tjänstemannen tar också upp att de på 
kommunen skall jobba efter miljöbalken men att de har ett politiskt tryck på sig och att 
politiker ibland har koppling till ärendena. Detta är något som de andra tjänstemännen också 
nämner. Alla säger dock att politikerna i de flesta fall följer tjänstemännens 
rekommendationer. Tjänstemannen från kommun 3 berättar om en grannkommun som fått sin 
delegation indragen utav länsstyrelsen på grund av att de politiska besluten inte följde 
lagstiftningen.  
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Tjänstemännen från kommun 2 och 3 nämner att de fått kritik från länsstyrelsen för att de inte 
tydligt nog motiverar sina särskilda skäl i dispensbesluten. 

  25



     

5. Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring de resultat som presenterats i föregående kapitel och 
en koppling mellan resultaten och hållbar utveckling görs.  
 
Utgångspunkt för diskussion 
Hållbar utveckling kan ses både som ett mål och som en princip (Westerlund, 1997). För 
strändernas del kan författarna se båda tolkningarna. Förvaltandet och bevarandet av 
strandmiljöer kan ses som ett delmål som bidrar till en hållbar utveckling eller att hållbar 
utveckling som en princip leder till att stränderna bevaras. Svårigheten med att jobba mot ett 
övergripande mål som hållbar utveckling är att kunna mäta hur arbetet med detta går. När är 
utvecklingen hållbar? Ett program som tagits fram i samarbete med IUCN (International 
union for conservation of nature and natural resources), UNEP (United Nations Environment 
Programme) och WWF (World Wide Fund for Nature) tar bland annat upp punkter som ett 
samhälle måste värna om för att vara hållbart (Holdgate et.al. 1991). Några av dessa punkter 
är: respektera och skydda allt liv, förbättra människors livskvalitet, bevara jordens mångfald 
och livskraft, minska användandet av naturresurser som inte är förnyelsebara, hålla sig inom 
jordens bärkraft och skapa nationella ramar för att koppla samman skydd och utveckling. 
 
Det är fler länder än Sverige vars grundlag innehåller stadgar om miljöskydd (Ebbesson, 2003 
sid. 18 & 100-101). Den juridiska betydelsen av detta ska inte överdrivas trots att 
formuleringen i den svenska Regeringsformen kan tolkas som att stat och kommuner ska 
verka aktivt för en god miljö och en hållbar utveckling. Detta innebär inte att den enskilda kan 
se det som en rättighet att ha en god miljö utan det kan istället ses som ett övergripande mål, 
Miljöbalken är uppbyggd på liknade sätt. Miljöbalken utgår ifrån att människors miljö och 
hälsa skyddas och att naturen har ett skyddsvärde. Miljölagstiftning har i de flesta fall inte 
som mål att i alla situationer och till varje pris skydda miljön utan den syftar snarare till att 
hitta en balans mellan intresset att skydda miljön och andra intressen i samhället. Det är en 
utmaning att förena en hållbar utveckling med miljörätt utan att förbjuda alla åtgärder som 
kan skada miljö och naturen samt människors hälsa.  
 
Rättsystemet är den sista barriären som kan stoppa någon från att utföra en åtgärd som denne 
vill (Westerlund, 1997, sid. 19). Miljöbalken kan uppfattas som sträng av företag och 
privatpersoner som vill utföra en åtgärd och lagstiftningen går inte att ta sig runt hur lätt som 
helst (Nilsson, 2004, sid. 205-206). En lagstiftning kan inte reglera alla aktiviteter som 
människor kan tänkas vilja utföra, utan en del av dessa aktiviteter tillåts under speciella 
omständigheter. En viktig uppgift som rättsordningen har är att tillhandahålla regler och 
strukturer för att lösa konflikter. Konflikter om stränders användning kan uppstå mellan 
naturintressen, samhällets intressen samt den enskildes intresse (Segrell, 1995, sid. 270). Till 
hjälp för att lösa dessa konflikter finns strandskyddsbestämmelserna.  

5.1  Strandskyddets  omfattnings  betydelse  för  strändernas  ekologiska 
status samt friluftslivets tillgänglighet till stränder 
Strandzoner kan se väldigt olika ut och bestå av t.ex. klippor, sandstränder, vass, sjögräs etc. 
(Martinez, 2007, sid. 255). Miljön i strandzonerna är betydelsefull för många ekosystem och 
är av vikt för den totala biologiska mångfalden i ett område då den attraherar många arter 
(Schmeider, 2004, sid. 4). Det är utifrån detta förståligt att det, som det beskrivs i 
strandskyddsbestämmelserna (15 §), är nödvändigt att utvidga vissa områden då naturen inte 
anpassar sig efter metermått. Utifrån den andra delen av syftet med 
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strandskyddsbestämmelserna, är det av intresse att bevara strandzonerna då de har ett 
rekreationsvärde för människor (Nordstrom et. al., 2007, sid. 205). Det är oroväckande att det 
i de utvalda kommunerna finns utvidgningar som det inte finns förståelse för och att det 
framförs att dessa fungerar som bromsklossar. Det kan vara så att det finns bristande 
förståelse för strandskyddets syfte eller så är det så att andra intressen prioriteras högre inom 
kommunen och att det är därför utvidgningar ses som bromsklossar. Som tidigare nämnt så är 
stränderna betydelsefulla för samhället ur alla de tre aspekter som ingår i begreppet hållbar 
utveckling: miljömässiga, ekonomiska och sociala (Stead & McGlashan, 2005, sid. 239). Att 
naturen inte följer några linjära förlopp och att det är svårt att bedöma det framtida värdet av 
strandområden medför att det kan finnas gamla beslut om utvidgning som inte längre är 
motiverade men av samma anledning är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv, vilket 
betonas i propositionen (1997/98: 45 sid. 721) men inte i lagtexten, då områden undantas. 
Utifrån det resultat som har erhållits i denna studie har det inte gått att utläsa att kommunerna 
ser på dessa frågor utifrån ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till framtida generationer.  
 
Det finns utifrån intervjuerna med tjänstemännen problematik med tolkningen av vilka 
vattendrag som omfattas av det generella strandskyddet. Skulle alla kommuner i hela Sverige 
utgå från kartor med samma skala kan författarna se att problemet med vilka vattendrag som 
ska omfattas av generellt strandskydd skulle kunna bli lättare att avgöra. I dagsläget använder 
sig kommunerna av kartor med olika skalor för att avgöra vad som omfattas och en del 
kommuner kan se det som ett problem om dispens från strandskyddet måste sökas för bäckar 
som inte har så stor betydelse. Enligt lagtexten så måste tjänstemannen i dessa fall hänvisa till 
att man inte får bygga inom 100 meter från en bäck om det inte finns särskilda skäl 
(Naturvårdsverket, 2002, bilaga 7, sid. 4). Som tjänstemannen vid kommun 2 påpekar så är 
det inte troligt att bäckar har ett så högt upplevelsevärde att människor vill bo vid dem. Enligt 
propositionen till Miljöbalken kan små bäckar ha ett ekologiskt värde då de kan ge upphov till 
biologisk mångfald. Därför kan det ses som viktigt för den ekologiska aspekten inom hållbar 
utveckling att bevara en del av dessa bäckar. Dock kan detta ändå göras då dessa områden 
kan, som tjänstemannen i kommun 2 också påpekar, skyddas genom andra områdesskydd i 
Miljöbalkens 7 kapitel. Författarna tror att andra problem skulle uppstå om samma skala 
skulle användas då en del kommuner kan få svårt att förstå syftet med att pröva 
dispensärenden som gäller mindre vattendrag, som bäckar.  

5.2 Stränders roll för djur och växtliv samt friluftsliv 
Något tydligt svar på vilken förståelse de valda kommunerna har för strandskyddets syfte har 
inte gått att utläsa utifrån resultatet i denna studie. Tidigare studier (Naturvårdsverket 2002 
sid. 30-32) tyder på att svårigheter består i att förstå strandskyddsbestämmelsernas konkreta 
syfte på grund av den generella utformningen. Detta ses som en följd av att bestämmelserna 
inte är anpassade efter de geografiska förutsättningarna och tillgången till stränder.  
 
Tjänstemännen vid de valda kommunerna beskriver att det är lättare att bedöma hur 
friluftslivet kommer påverkas av en åtgärd som en sökande vill ha dispens för än att säga hur 
djur- och växtlivet kommer att påverkas. Detta skulle kunna tyda på bristande förståelse för 
vad den del av syftet som tar upp goda livsvillkor för djur- och växtlivet innebär. Vid 
analysen av dispensbesluten framkom det att påverkan på djur- och växtlivet samt friluftsliv 
inte nämns i alla beslut, trots att det enligt Naturvårdsverkets minneslista (2007a) alltid skall 
nämnas och att det i propositionen till Miljöbalken framgår att det alltid skall göras en 
bedömning av hur en åtgärd påverkar syftet (sid. 727).  Påverkan på djur- och växtlivet nämns 
dock i fler beslut än påverkan på friluftslivet. Det är svårt att dra några långtgående slutsatser 
utifrån detta.  
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Att kommunerna inte tydligt redovisar bedömningen av påverkan på djur- och växtliv samt 
friluftsliv i dispensbesluten utan använder sig av standardfraser ser författarna som oroande. 
Om den bedömning som gjorts inte redovisas kan alla bedömningar bli mer rutinartade och 
leda till att viktiga livsmiljöer för djur- och växtlivet samt strandområden för friluftsliv missas 
och att de ekologiska ramarna för vad naturen tål överskrids. Samma oro gäller för det som en 
tjänsteman uttrycker om att bedömningen vid ärenden gällande redan ianspråktagen mark är 
rutinartade. Detta då naturen förändras över tiden (Martinez, 2007, sid. 255). Bedömningen av 
hur livsvillkoren för djur och växter kommer att påverkas är, enligt de intervjuade 
tjänstemännens beskrivning av hur de går tillväga, mer omfattande än bedömningen av 
påverkan på friluftslivet. Detta ses av författarna som någonting positivt då tjänstemännen 
framfört att detta är svårare att bedöma. Vid två av kommunerna används kommunekolog 
ibland för att bedömning av påverkan på djur- och växtliv ska bli mer korrekt.  
 
Lagstiftning blir ett starkare styrmedel om det finns ekonomisk vinning i att följa den 
(Andersson, 2004, sid. 208) och i det här fallet bevara stränder. Då stränder fungerar som 
rekreationsområden för boende i närheten får de både ett socialt och ekonomiskt värde enligt 
författarna. Det sociala värdet består här i det välmående som enskilda individer kan uppnå av 
vistelse i naturen (Tuomela, 1996, sid. 150). Strändernas upplevelsevärde leder till att 
bostäder vid stränder blir ekonomiskt viktiga för individer men även för kommuner (Ds 
2008:21, sid. 94). I ett längre perspektiv kan detta även ses leda till en ekonomisk och social 
utveckling om människor väljer att flytta till kommunen och att bosätta sig på landsbygden. 
Detta kan speciellt vara viktigt för mindre kommuner som har en negativ befolkningstrend i 
små byar och tätorter och tvingas lägga ner skolor vilket kan leda till att ännu fler människor 
flyttar.  
 
Bevarandet av naturmiljön vid stränder kan också ses som viktigt för turismen vilken kan 
gynna en kommun ekonomiskt men även leda till exploatering av stränder. Det gäller då att 
tänka långsiktigt och inte låta turismen påverka naturens bärkraft (Segrell, 1995, sid. 267). 
Stränderna har också ett ekonomiskt värde ur det synsättet att strandmiljöer fungerar som 
vagga åt fiskarter som kan fiskas upp och få ett ekonomiskt värde (Schmieder, 2004, sid. 4). 
Även här gäller det att tänka långsiktigt då det inte är hållbart att ta ut mer av en resurs än vad 
som återskapas.   

5.3 Acceptans av och svårigheter med särskilda skäl  
Ytterligare problemområden som handlar om vad tolkningssvårigheter utifrån 
strandskyddsbestämmelserna kan innebära har identifierats. Dessa problemområden är 
bedömning och tillämpning av särskilda skäl. Vid intervjuerna säger tjänstemännen att det 
finns för få särskilda skäl att använda sig av och att det är svårt att avgöra om de särskilda skäl 
som de identifierar verkligen stöds av lagtexten. Detta stöds av resultaten från 
argumentationsanalysen då en del av de särskilda skäl som använts i dispensbesluten inte går 
att finna i propositionen till Miljöbalken (1997/98:45).  
 
Författarna håller, efter att ha granskat dispensbeslut från de valda kommunerna, med om den 
kritik som länsstyrelserna riktat mot utformningen av besluten dvs. att de särskilda skälen 
motiveras dåligt. De vanligaste särskilda skälen som kommunerna använder i dispensbesluten 
är att marken redan är ianspråktagen, tomten redan etablerad, att det handlar om 
ersättningsbyggnad eller komplementbyggnad, och dessa förekommer i mer än hälften av alla 
beslut. Det framgår sällan vilken påverkan dessa åtgärder kommer att medföra på 
strandskyddsbestämmelsernas syfte. Några exempel på särskilda skäl som anges i besluten 

  28



     

men som inte tas upp som exempel i lagtext och proposition är: lära barn uppskatta naturen, i 
anslutning till åkerkant, höjdskillnad mellan byggnad och strand, allemansrätten är utsläckt, 
till för den allmänna nyttan. Utifrån dispensbesluten går det inte att utläsa hur dessa skulle 
kunna motiveras som särskilda skäl utifrån lagtexten och propositionen. När dispens ges för 
särskilda skäl som t.ex. att åtgärden lär barn uppskatta naturen eller att det är en höjdskillnad 
mellan åtgärden och stranden kan detta, anser författarna, även om det sker under speciella 
förhållanden bli accepterat som ett särskilt skäl inom kommunen och inte prövas enligt 
lagtextens definition av särskilda skäl. I fyra av de granskade besluten anges inga särskilda 
skäl trots att dispens från strandskyddsbestämmelserna beviljas. En av tjänstemännen ger 
förslag på särskilda skäl som denne tycker borde finnas, dessa är tätortsutbyggnad och 
landsbygdsutveckling.  
 
De exempel som tas upp i propositionen på särskilda skäl som vanligtvis inte medges kan, 
enligt författarna, ses som exempel på hur det genom lagtexten går att främja ett långsiktigt 
tänkande. Det tydligaste exemplet på långsiktighet är att särskilda skäl som att stranden 
genom naturliga förutsättningar är olämplig för friluftsliv och att det inte finns någon 
friluftsidkande allmänhet på platsen, inte accepteras. Dessa förutsättningar kan ändras över 
tid.  
 
Författarna ser på de förslag på särskilda skäl som anges av de intervjuade tjänstemännen, 
tätortsutbyggnad och landsbygdsutveckling, som ett sätt att främst gynna en ekonomisk 
utveckling sett utifrån kommunernas synvinkel. Dessa särskilda skäl gynnar även en social 
utveckling då det kan vara ett sätt att bevara en praktiskt fungerande landsbygd med 
kommunikationer etc. Frågan är att om dessa särskilda skäl skulle tillåtas, har då kommunerna 
tillräckligt med resurser och kunskap för att kunna hantera detta och fortfarande hålla sig 
inom de ekologiska ramarna, då författarna tror att detta skulle öka exploateringen inom 
nuvarande strandskyddade områden. 
 
Strandskyddsbestämmelserna värnar om den ekologiska aspekten inom hållbar utveckling och 
är en förbudslagstiftning. Ger man dispenser från dessa så kommer en viss påverkan att ske. 
Trots detta har byggandet inom strandskyddade områden ökat mer än byggandet inom andra 
områden sedan strandskyddet infördes (Naturvårdsverket, 2002, sid. 27). Som nämnts i 
kapitlet ”Grund till studien” ska gränserna för vad naturen tål bestämmas i enlighet med den 
teknik som är tillgänglig och används. Då byggandet ökat i strandskyddsområden kan 
författarna se att det är viktigt att använda bästa möjliga teknik vid uppförandet av byggnader 
för att miljöpåverkan under denna fas ska bli så liten som möjligt. I de fall där det handlar om 
enskilda avlopp är det också viktigt att bästa möjliga teknik används då påverkan på miljön 
blir mindre.  
 
Sett ur ett långsiktigt perspektiv så anser författarna att det är positivt att kommunerna ser mer 
restriktivt på strandskyddet då det handlar om nyetablering. Ett sätt att hantera nyetablering då 
det trots allt från allmänheten finns en vilja att bo vid vatten, som framkom under intervjuerna 
med tjänstemännen, var att strandskyddet skulle kunna hanteras som en planeringsfråga. 
Tjänstemannen vid kommun 4 framför att genom att hantera strandskyddet som en 
planeringsfråga skulle det bli enklare att överblicka bebyggelsen inom kommunen. Författarna 
kan se fördelar med att hantera strandskyddet som en planeringsfråga då kommuner kan välja 
att utveckla redan bebyggda områden istället för att bebygga nya. Dock får inte detta ses som 
en chans att exploatera ytterligare i kommuner som redan har ett stort exploateringstryck då 
författarna anser att detta kan leda till problem med att uppnå syftet med 
strandskyddsbestämmelserna. 
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Om förståelse saknas för syftet med strandskyddsbestämmelserna ser författarna hur detta i ett 
längre perspektiv kan leda till att dispensgivningen inte är tillräckligt restriktiv och att 
dispenser som går emot syftet ges. Dispensgivning som går emot 
strandskyddsbestämmelsernas syfte kan ge en negativ påverkan på den ekologiska aspekten 
inom hållbar utveckling.  
 
En handlingsplan för hållbar utveckling har tagits fram på internationell nivå och formulerats 
om på nationell nivå för att passa Sverige (Svenska FN-förbundet, 2004 & Skr. 2005/06:126). 
En av de grundläggande saker som identifierades under konferensen i Johannesburg 2002 för 
att nå en hållbar utveckling var att minskandet av den biologiska mångfalden måste hejdas. I 
Sverige finns miljömålen som på nationell nivå kan ses som mål för att främja en hållbar 
utveckling. Kommunerna har en viktig roll i arbetet med en hållbar utveckling, det praktiska 
måste ske på lokal nivå för att det ska bli förändring på global nivå (Naturvårdsverket, 2007b, 
sid. 8). Utifrån detta är det enligt författarna till denna studie viktigt att kommunerna ser mer 
till en helhet som kanske först och främst är Sverige men sedan till en helhet som innefattar 
hela jorden. Hur kommunerna hanterar dispensärenden från strandskyddsbestämmelserna kan 
ha betydelse i ett större perspektiv.     

5.4 Miljöintressen och strandskyddsbestämmelserna vs politisk vilja 
Om laglig reglering är bristfällig ger det alltid upphov till tveksamheter vilket i sin tur leder 
till att individer tolkar lagen utifrån vad som ligger i deras eget intresse (Carlman, 2005). 
Inställningen till nuvarande lagstiftning verkar variera något i kommunerna. I kommun 4, 
finns det riktlinjer som säger att dispens från strandskyddsbestämmelserna skall prövas 
positivt förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Vidare anser tjänstemannen vid kommun 4 att 
lagstiftningen är fullständigt rabiat, vilket skulle kunna tyda på brister i acceptans av 
lagstiftningen. Lagen kan ses som den yttersta säkerhetsbarriären då det gäller att skydda 
miljön från skadlig inverkan från mänsklig aktivitet (Carlman, 2003 sid. 287). 
 
Det som framförs vid intervjuerna är att tjänstemännen samtidigt som de skall jobba efter 
miljöbalken utsätts för politiska påtryckningar anses av författarna tillsammans med det som 
nämnts i stycket ovan kunna påverka tjänstemännens bedömningar. Påtryckningen kan 
påverka i både negativ och positiv riktning. Det exempel som tjänstemannen från kommun 3 
nämner om en grannkommun vilken blivit fråntagen delegation på grund av att de politiska 
besluten gått emot lagstiftningen är ett exempel på negativ påtryckning. Dessutom blir det 
idag mer och mer eftersträvansvärt att vara en kommun som tillgodoser miljöintressen och att 
marknadsföra sig som en sådan kommun (Hydén, 2004, sid. 153).  
 
I det nya lagändringsförslaget av strandskyddsbestämmelserna som nu är ute på remiss, 
”Stranden - en värdefull miljö” (Ds 2008:21), föreslås det att kommunerna skall överta rätten 
att besluta om dispenser från länsstyrelsen med vissa undantag t.ex. om dispensen gäller 
allmän väg eller järnväg. De kommuner som ingår i denna studie har genom delegation redan 
nu befogenheten att fatta beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Med ökad rätt 
följer ett ökat ansvar (Ds 2008:21). En av tjänstemännen som intervjuades uttryckte en oro för 
att kommunerna inte är en bevarande verksamhet, som denne ansåg att länsstyrelsen är, utan 
mer en exploaterande verksamhet. Det som talar för att kommunerna bättre skulle kunna 
hantera strandskyddsdispenser är att de kan ha en bättre lokalkännedom än länsstyrelsen 
(Segrell, 1995, sid. 140). Redan år 1995 fanns det en viss oro för att kommuner ser mer till 
lokala intressen medan länsstyrelserna och Naturvårdsverket ser till nationella intressen 
(Segrell, 1995, sid. 264). Författarna till denna studie kan instämma i denna problematik till 
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viss del då de under studien sett tendenser till exploateringsvilja bland kommunerna, detta 
gäller speciellt i de mindre kommunerna. Ett exempel på exploateringsvilja i en av de mindre 
kommunerna är då en tjänsteman uttryckte frustration över att strandskyddet sedan flera år 
tillbaka är utökat vid en del sjöar och att ingen på kommunen idag vet syftet till dessa 
utvidgningar. En studie från 2007 visar att ekonomiska tillväxtmål har en starkare politisk 
ställning än miljöintresset i kommuner (Naturvårdsverket, 2007b, sid. 9). Vid konflikter 
mellan satsningar som är viktiga för att främja handel, arbete och tillväxt och satsningar på 
lokala miljö- och hållbarhetsmål åsidosätts oftast de sistnämnda. Detta ser författarna 
tendenser till vid granskning av dispensbesluten då andra intressen ibland vägt tyngre än 
strandskyddets syfte. 
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6. Slutsatser och avslutande reflektion 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån de frågeställningar som använts 
för att besvara syftet med studien samt de reflektioner som författarna har om hållbar 
utveckling efter att ha undersökt strandskyddsbestämmelsernas påverkan på denna. 
Avslutningsvis ger författarna förslag på vidare forskning.  

6.1 Slutsatser 
Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna som dragits utifrån studiens kapitel ”Resultat och 
reflektion” samt ”Diskussion” med hjälp av de frågeställningar som använts för att uppfylla 
syftet med studien. 
 

• På frågan om vilket tolkningsutrymme finns det i strandskyddsbestämmelserna så kan 
författarna utifrån de textanalyser och intervjuer som genomförts konstatera att lagen 
går att tolka på olika sätt. Ett exempel är att olika särskilda skäl accepteras i 
kommunerna.  
 

• Vid vidare analys av resultatet från textanalyserna anser författarna att de aspekter 
inom hållbar utveckling som lagtexten ger möjlighet att främja främst är de ekologiska 
och sociala, genom bevarande av naturmiljöer och allmänhetens tillgång till stränder. 
Det finns även möjlighet att ta hänsyn till den ekonomiska aspekten då 
ekonomibyggnader som måste ligga inom strandskyddade områden tillåts enligt 
bestämmelserna samt att dispens kan sökas då särskilda skäl föreligger.   

 
• De intervjuade tjänstemännen går tillväga på liknande sätt då kommunerna gör 

bedömningar utifrån strandskyddsbestämmelserna. De kommer dock fram till olika 
slutsatser angående hur syftet med bestämmelserna påverkas samt godtar olika 
särskilda skäl som anledning till dispensen, som inte går att stödja utifrån lagtexten.  
 

• I denna studies diskussion dras paralleller mellan hur kommunernas bedömningar och 
tolkningar utifrån strandskyddsbestämmelserna påverkar den ekologiska aspekten 
inom hållbar utveckling samt vilka aspekter inom hållbar utveckling som 
gynnas/missgynnas beroende på hur kommunerna tolkar 
strandskyddsbestämmelserna. Dessa frågor finns det inget enkelt svar på. Vilka 
aspekter inom hållbar utveckling som påverkas varierar från ärende till ärende men 
generellt har författarna kommit fram till att acceptansen av 
strandskyddsbestämmelserna verkar variera mellan kommunerna. Detta, samt vilka 
aspekter inom hållbar utveckling som prioriteras i kommunen, påverkar hur de väger 
olika intressen mot varandra vid beslutsfattandet. Generellt sett väger den ekonomiska 
utvecklingen tungt i jämförelse med andra intressen vid beslutsfattande.  

6.2 Avslutande reflektion 
Att i alla politiska beslut ta hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser är 
svårt då beslutet fattas utifrån en enda bestämmelse som dessutom, genom det 
tolkningsutrymme som finns i strandskyddsbestämmelserna, kan användas för att passa så att 
den aspekt som för tillfället är intressant att gynna gynnas. Det är problematiskt att fatta 
långsiktigt hållbara beslut då besluten gynnar t.ex. en ekonomisk utveckling just nu. Sveriges 
regering förespråkar ett långsiktigt perspektiv då det som är bra för miljön är bra för 
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ekonomin i ett längre perspektiv. Det kan upplevas som svårt att se till kommande 
generationers behov då det inte finns några konkreta mål för hur en hållbar utveckling ska gå 
att nå. Det blir besvärligt att fatta beslut med hållbar utveckling i tankarna då detta inte är 
något konkret mål eller har några konkreta delmål inom alla aspekterna och inom alla 
beslutsområden.  

6.3 Vidare forskning 
Den politiska inställningen i kommunerna verkar till stor del kunna påverka hur 
strandskyddsbestämmelserna hanteras. Detta är därför ett område som kan ses som en 
fortsättning på denna studie, att undersöka om ett samband finns.  
 
Plan- och bygglagen är en lagstiftning som till stor del berör strandskyddsbestämmelserna i 
Miljöbalken. Denna lag behandlar bland annat bygglov och detalj- och översiktsplaner, vilket 
har dykt upp flera gånger bland annat som samtalsämne under intervjuerna. Utifrån detta är 
det intressant att titta närmare på hur denna lagstiftning påverkar strandskyddsbestämmelserna 
i Miljöbalken och om de samverkar eller motverkar varandra och vad konsekvenserna blir för 
främjandet av hållbar utveckling. 
 
Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att undersöka hur det nya lagförslaget mottages 
och forska vidare om vilka attityder som finns kring förslaget på fler nivåer t.ex. 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och kommuner.  
 

 

  33



     

7. Referenser 

Andersson, B-E., (1994). Som man frågar får man svar – en introduktion i intervju- och 
enkätteknik. Stockholm: Rabén Prisma 

Baker, S., 2006. Sustainable Development. London: Routledge 
 
Bryman, A., (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi 
 
Carlman, I., (2003). ”Adaptiv miljöplanering nästa” i: Michanek, G. & Björkman, U. (red.), 
Miljörätten i förändring – en antologi. Uppsala: Iustus Förlag AB 
 
Carlman, I., (2005). ”The Rule of Sustainability and Planning Adaptivity”. Ambio, vol. 34, nr. 
2, sid. 163-168 
 
Ds 2005:23 Ett förnyat strandskydd 
 
Ds 2008:21 Stranden - en värdefull miljö  
 
Ebbesson, J., (2003). Miljörätt. Uppsala: Iustus förlag  
 
Gipperth, L., (2005). ”Miljörättens utmaningar och möjligheter” i: Jagers, C. Sverker. Hållbar 
utveckling som politik – Om miljöpolitikens grundproblem. Malmö: Liber AB  

Hellspong, L. & Ledin, L., (1997). Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Hellspong, L., (2001). Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur  
 
Holdgate, M., International union for conservation of nature and natural resources, United 
Nations Environment Programme & World Wide Fund for Nature, (1991). Caring for the 
earth: a strategy for sustainable living. London: Earthscan 
 
Hydén, H., (2004). ”Normativa tendenser på miljöområdet” i: Wickenberg, P., Nilsson, A. & 
Steneroth Sillén, M., Miljö och hållbar utveckling – samhällsvetenskapliga perspektiv från en 
lundahorisont. Lund: Studentlitteratur
 
Jagers, S., (2005). ”Hållbar utveckling som politik – Om miljöpolitikens grundproblem” i: 
Jagers. S, Hållbar utveckling som politik – Om miljöpolitikens grundproblem. Malmö: Liber 
AB
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, (2007). Länskarta. [www] Tillgänglig: http://www.f.lst.se →  
Om länet → Karta (2008-04-22) 

Länsstyrelsen i Örebro län, (2008). Om länet. [www] Tillgänglig: http://www.t.lst.se → Om 
länet → Karta (2008-05-02)  

Länsstyrelsen i Östergötlands län, (2005). Länets kommuner. [www] Tillgänglig: 
http://www.e.lst.se →  Om länet →  Länets kommuner (2008-04-22) 

  34

http://hip.bibl.liu.se/ipac20/ipac.jsp?session=1J116318K34K1.3137657&profile=hb--1&uri=search=AL%7E%21Holdgate,%20Martin%20W.&menu=search&submenu=subtab13&source=%7E%21horizon
http://hip.bibl.liu.se/ipac20/ipac.jsp?session=1J116318K34K1.3137657&profile=hb--1&uri=search=AL%7E%21International%20union%20for%20conservation%20of%20nature%20and%20natural%20resources&menu=search&submenu=subtab13&source=%7E%21horizon
http://hip.bibl.liu.se/ipac20/ipac.jsp?session=1J116318K34K1.3137657&profile=hb--1&uri=search=AL%7E%21United%20Nations.%20Environment%20Programme&menu=search&submenu=subtab13&source=%7E%21horizon
http://hip.bibl.liu.se/ipac20/ipac.jsp?session=1J116318K34K1.3137657&profile=hb--1&uri=search=AL%7E%21United%20Nations.%20Environment%20Programme&menu=search&submenu=subtab13&source=%7E%21horizon
http://hip.bibl.liu.se/ipac20/ipac.jsp?session=1J116318K34K1.3137657&profile=hb--1&uri=search=AL%7E%21World%20Wide%20Fund%20for%20Nature&menu=search&submenu=subtab13&source=%7E%21horizon
http://www.e.lst.se/


     

Malmros, E., (2007). Problematik kring vindkraftsetableringar – en studie av hur olika 
aktörsgrupper uppfattar och tolkar miljöbalken kapitel 1-4, kopplat till vindkraft, miljö och en 
hållbar utveckling. Linköpings Universitet: Institutionen för Tema, D-uppsats 

Martínez, M.L., Intralawan, A., Vázquez, G., Pérez-Maqueo, O., Surron, P. & Landgrave, R., 
(2007). “The coasts of our world: Ecological, economic and social importance”. Ecological 
Economics, vol. 63, nr. 2-3, sid. 254-272
 
Martinger, S., (2003). Norstedts Juridiska Ordbok – juridik från A till Ö. Femte upplagan. 
Stockholm: Nordstedts Juridiska AB  
 
Mebratu, D., (1998). ”Sustainability and sustainable development: Historical and conceptual 
review”. Environmental Impact Assessment, vol. 18, nr. 6, sid. 493-520  
 
Michanek, G. & Zetterberg, C., (2008). Den svenska miljörätten.  Andra upplagan. Uppsala: 
Iustus Förlag AB  
 
Naturvårdsverket, (2002). Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna - Redovisning 
av ett regeringsuppdrag. Stockholm: Naturvårdsverket
 
Naturvårdsverket, (2007a). Minneslista vid beslut om dispens. [www] Tillgänglig: 
www.naturvardsverket.se → Arbete med naturvård → Skydd och skötsel av värdefull natur 
→ Sjöar och vattendrag → Strandskydd → Minneslista vid beslut om dispens (2008-05-18)  
 
Naturvårdsverket, (2007b). Hållbarhetens lokala horisont – Forskning om kommunernas 
arbete med miljö och hållbar utveckling. Stockholm: Naturvårdsverket 
 
Nilsson, A., (2004). ”Miljöskydd och miljölagstriftning – Om intressekonflikter, avvägningar 
och försiktighet” i: Wickenberg, P., Nilsson, A. & Steneroth Sillén, M., Miljö och hållbar 
utveckling – samhällsvetenskapliga perspektiv från en lundahorisont. Lund: Studentlitteratur
 
Nordstrom, K., Lampe, R. & Jackson, N., (2007). ”Increasing the dynamism of coastal 
landforms by modifying shore protection methods: examples from the eastern German Baltic 
Sea Coast”. Environmental Conservation, vol. 34, nr. 3, sid. 205-214 
 
Regeringens proposition, 1997/98:45,  Miljöbalk  
 
SCB (Statistiska Central Byrån) (2002). Kust- och strandlängd efter kommun och kust-
/strandform. År 2002. [www] Tillgänglig: http://www.scb.se → Regionalt → Databaserna → 
Län/kommuntabbeler i databaserna →  Kust- och strandlängd efter kommun och kust-
/strandform. År 2002 (2008-04-22) 

SCB (Statistika Central Byrån) (2006). Befolkning i småort, tätort och utanför småort och 
tätort samt antal småorter och tätorter per kommun 2000 och 2005. [www] Tillgänglig: 
http://www.scb.se →  Miljö →  Befolkning i småort, tätort och utanför småort och tätort samt 
antal småorter och tätorter per kommun 2000 och 2005 (2008-05-02)  

SCB (Statistiska Central Byrån) (2008). Befolkningen i småorter, tätorter och utanför småort 
och tätort samt antal småorter och tätorter per kommun 2000 och 2005. [www] Tillgänglig: 

  35

http://www.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Skydd-och-skotsel-av-vardefull-natur/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Skydd-och-skotsel-av-vardefull-natur/Sjoar-och-vattendrag--insatser-for-skydd-och-skotsel/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Skydd-och-skotsel-av-vardefull-natur/Sjoar-och-vattendrag--insatser-for-skydd-och-skotsel/Strandskydd/
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/statistik/MI/MI0811/2005A01/tabell2_2005_web.xls
http://www.scb.se/statistik/MI/MI0811/2005A01/tabell2_2005_web.xls
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/statistik/MI/MI0811/2005A01/tabell2_2005_web.xls
http://www.scb.se/statistik/MI/MI0811/2005A01/tabell2_2005_web.xls


     

http://www.scb.se → Befolkning → Befolkningsstatistik → Helårsstatistik - kommun, län, 
riket (2008-04-22) 
 
Schmieder, K., (2004). ”European lake shores in danger – concepts for a sustainable 
development”. Limnologica, Vol. 2004, nr. 34, sid. 3-14  
 
Segrell, B., (1995). Den attraktiva kusten. Linköpings Universitet: Institutionen för Tema, 
Doktorsavhandling 
 
SFS 1998:808. Miljöbalken 
 
SFS 1974:152. Regeringsformen  
 
Skr. 2005/06:126. Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för 
hållbar utveckling
 
Stadsrådsberedningen, (2007). Kommissionens arbete. [www] Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se → Detta arbetar departementen med → Hållbar utveckling → 
Regeringens kommission för hållbar utveckling →  Kommissionens arbete (2008-04-18) 
 
Stead, S. & McGlashan D., (2005). ”A Coastal and Marine National Park for Scotland in 
partnership with Integrated Coastal Zone Management”. Ocean & Coastal Management vol. 
49, nr. 1-2, sid. 22-41 
 
Svenska FN-förbundet, (2004). FN-konferenser. [www] Tillgänglig: http://www.sfn.se  → 
Miljö och hållbar utveckling → Konferenser (2008-04-08) 
 
Tuomela, J., (1996). ”Hållbar utveckling som miljörättens grundprincip ” i: Basse, E., Hållbar 
utveckling – En rättsteoretisk bergreppsanalys. Stockholm: Gotab AB 
 
Westerlund S., (1997). En hållbar rättsordning – rättsvetenskapliga paradigm och 
tankevändor. Andra upplagan. Uppsala: Iustus Förlag AB 
 
WCED (World Commission on Environment and Development), 1987. Our Common Future. 
Oxford: Oxford University Press  
 
 
 
 

  36



     

Bilaga 1, Intervjuguide 
 
Intervjuguide  
Datum: 
Tid: 
Plats: 
Intervjuad:  
 
Inledande 
Fråga om det är ok att vi spelar in intervjun. Inspelningen kommer inte transkriberas utan 
endast användas för att komplettera de anteckningar som görs under intervjun. I studien 
kommer vi inte namnge personer men om det är ok ange vilken yrkestitel som den som sagt 
någonting vi har med har. Om det finns intresse går det bra att ta del av studien då den är 
granskad och godkänd. Som vi tog upp i mailat så tror vi att det kommer ta ca 30 min, har du 
någon tid att passa då vi absolut senaste måste vara klara?   
 

Berätta följande för den intervjuade: 

- Eftersom strandskyddet idag är omdiskuterat så har vi valt att i vår studie titta närmare 
på detta i förhållande till hållbar utveckling. Vi har valt att koncentrera oss på 
kommuner eftersom de i det lagförslag som nyligen presenterats kan komma att överta 
ansvaret som länsstyrelsen har i dagsläget.  

- Vi har hittills granskat den lagtext i miljöbalken som berör strandskydd (7 kap. 13-18 
§§) för att få större förståelse för vad lagtexten egentligen säger och identifiera 
oklarheter sedan har vi tittat närmare på dispensbeslut från 4 kommuner. Detta för att 
få en överblick över vilka argument, skäl som anges för beslut.  

- Anledning till att det nu är intressant att genomföra intervjuer är att vi hoppas få svar 
på hur tankegången går som leder fram till besluten t.ex. hur olika skäl vägs mot 
varandra.  

- Det resultat som fås kommer att diskuteras i förhållande till andra resultat som fåtts 
genom textanalys samt litteraturstudier. 

- Vi har identifierat 4 ämnesområden som vi skulle vilja diskutera. Frågorna är av öppen 
karaktär men vi kommer att försöka styra diskussionen mot det som är intressant för 
studien. Det första området vi skulle vilja prata om, kortfattat, är din bakgrund.  
 

Om den som blir intervjuad  
• arbetsuppgifter (utbildning), befattning/titel  
• hur länge på arbetsplatsen 
• arbetsgång (kortfattat)  

 
Strandskyddets syfte 

• Hur tycker du det är att tolka lagen, strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken? 
Hur är det att fatta beslut utifrån strandskyddsbestämmelserna? Hur är det att 
behandla strandskyddsdispenser utifrån strandskyddsbestämmelserna? (För att få 
kommentarer på de problemområden som vi har identifierat) 

• Syftet, hur upplever ni att det kan uppfyllas vs särskilda skäl  
• Biologisk mångfald, hur utreds detta, (besök på platsen) 
• höga naturvärden 
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• goda livsvillkor 
• Friluftsliv, hur utreds detta 

 
Utgångspunkter för bedömning (särskilda skäl vid dispensprövning) 

• Vad ska ett beslut innehålla, vilka riktlinjer används? (om det används) (detta för 
att se vad som saknas)  

• Särskilda skäl, hur vägs de mot varandra, finns det riktlinjer för hur?  
• Väger ni strandskyddsbestämmelsernas syfte mot de särskilda skäl som 

identifieras?  
• Är det självklart/rutin? 
• Hur går diskussionen kring detta? 

 
Hållbar utveckling 
(inledande om det behövs; då vår utgångspunkt för denna studie är att hållbar utveckling är ett 
övergripande politiskt mål i Sverige) 

• Utifrån inledningsparagrafen i miljöbalken, där fokus ligger på hållbar utveckling, 
har vi några funderingar kring hur detta speglas i strandskyddsfrågor 

• För ni en diskussion kring hållbar utveckling i samband med dispensprövning 
enligt strandskyddsbestämmelserna och i så fall hur resonerar ni kring detta?  

• ständerna är en ändlig resurs  
• Anser ni att ni tar hänsyn till Generationsperspektiv, i så fall på vilket sätt? 

 
Avslutande 
Tacka och fråga om det är okej att vi via mail återkommer om det skulle uppstå några 
funderingar då vi börjar analysera materialet.  
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