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av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Ändra strandskyddsreglerna

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra
strandskyddsreglerna så att de möjliggör för byggande i strandnära områden i glesbygd
och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Att få bygga och bo i vackra och strandnära lägen är en dröm för många i vårt land,
samtidigt som våra stränder måste skyddas från överexploatering. Att kunna erbjuda
attraktiva boendemiljöer i strandnära lägen är en avgörande beståndsdel för att skapa
inflyttning och tillväxt i gles- och landsbygd.
Under 2009 och 2010 ändrades strandskyddsreglerna för att bland annat göra det
lättare att bygga strandnära i glesbygdsområden. När den nya lagen trädde i kraft 1 juli
2009 var förhoppningarna stora. Den nya lagen skulle ge mer utrymme för regionalt och
lokalt anpassade bedömningar. I de delar av Sverige där det finns gott om stränder och
lågt bebyggelsetryck skulle det bli lättare att bygga. Samtidigt skärptes möjligheten att
bygga i områden som varit utsatta för hårt exploateringstryck. Men tyvärr blev inte
verkligheten så och det har blivit tydligt att de nya reglerna inte fyllt sitt syfte.
Kommuner i glesbygd upplever att det har blivit ännu svårare att få bygga i
attraktiva strandlägen efter att de nya reglerna börjat gälla, tvärtemot intentionen med
lagstiftningen. Därtill har Sveriges Kommuner och Landsting pekat på att bedömning
och handläggning av ärenden med tillämpning av lagen varierar stort mellan länen.
Även SVT har gjort en granskning av utfall av dispenser för byggnation i strandnära
lägen. Utfallet har i många stycken inte följt lagstiftarnas ambitioner. I många stadsnära
lägen och hårt exploaterade områden har det beviljats fler byggnationer medan det i
gles- och landsbygd i många län har försvårats.
Det finns en stor konsensus kring att reglerna måste förändras, och i stort sett
samtliga landsbygdskommuner vittnar om att strandskyddet hämmar utvecklingen.
Därför gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att utreda strandskyddsreglerna.
Uppdraget redovisades den 28 augusti 2017 och innehåller förslag på bland annat större

LIS-områden och breddade dispensregler. Det finns därmed goda underlag för att få till
ett strandskydd som skyddar våra stränder från överexploatering samtidigt som det inte
hämmar utvecklingen på landsbygden.
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