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   Aktuellt om strandskyddet; 

   Läget i maj 2011 
 

   Sedan år 2002 har NiG överklagat 22 kommunala beslut om  

   strandskyddsdispenser eller upphävande av strandskydd enligt Miljöbalken  

   (se några av överklagandena ovan.) Av dessa 22 överklaganden har vi fått rätt i  

   15 fall, sex avslag och ett är ännu inte avgjort.  
    

   Hur som helst så har c:a 71 % av de avgjorda överklagade fallen gått vår väg  

 och vi har på så sätt lyckats bevara naturen på dessa platser till gagn för djur,  

 växter och friluftsliv. Det här vittnar om att vår kompetens inom detta område   

sannolikt överstiger kommunernas kunskaper om gällande lagstiftning. Det 

vittnar också om troliga brister i kommunernas ambitioner och vilja att följa 

lagstiftningen. 
 

Förutom överklagningar har vi även hjälpt vissa kretsar och privatpersoner med 

yttranden om kommunala byggnadsplaner i strandskyddade områden. Det är bra 

att – när vi så får möjlighet – informera kommunerna om vår syn på förslagen.  
 

Fr o m 2009-07-01 har Strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken förändrats. 

Bl a ger det kommunerna möjlighet att under vissa förutsättningar i sina 

översiktsplaner utpeka områden för Landssbygdsutveckling i strandnära lägen 

(s k LIS-områden) relativt nära stranden (c:a 30 m beroende på topografi m m.) 

Ta gärna kontakt med er kommun och be att få del av planena på ett tidigt 

stadium för att försöka påverka redan innan utställningsfasen. Granska 

kommande utställningar av översiktplaneförslag och lämna era synpunkter!  
 

Den nya Miljöbalkslagstiftningen ger numera även kretsar med minst 100 

medlemmar rätt att överklaga beslut om strandskyddsdispenser och upphävande 

av strandskydd. Det medför att Länsförbundets roll minskar radikalt. Ev 

överklagningar bör nu i första hand ske från den lokala kretsen (alla utom två av 

våra kretsar har över 100 medlemmar.) 
 

Den nya lagstiftningen medför också en översyn av områden med utvidgat 

strandskydd (där det f n är mer än 100 m.) Länsstyrelsen jobbar f n med detta 

och skickar ut förslag till bl a kommunerna. Ta kontakt med Länsstyrelsen och be 

att få del av de förslag som berör era kretsar! Reglerna för utvidgat strandskydd 

har skärpts så vi kan bara räkna med minskningar (och därmed försämringar) för 

naturvård och friluftsliv. Det är således högst angeläget att vi granskar förslagen 

och lämnar synpunkter. De nya reglerna ska gälla fr o m 2015-01-01 men arbetet 

med förslag pågår redan eftersom det är en omfattande översyn att göra.  

 

Kretsar (och andra) som behöver hjälp i strandskyddsfrågor kan kontakta oss för 

råd/hjälp och utbildning m m.  
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