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Tillgängliga stränder – ett  mer differentierat 
strandskydd (SOU 2020:78)  

Betänkande av utredning om översyn av strandskyddet 

Beskrivning av ärendet 

Betänkandet ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” är 

ute på remiss till den 3 maj 2020. Mörbylånga kommun har inte utsetts till 

remissinstans men anser det angeläget att lämna yttrande i ärendet. 

Mörbylånga kommuns synpunkter (främst rörande Förslag om 
kriterier för landsbygdsområden 7.4.4) 

Mörbylånga kommun ställer sig bakom yttrande från Sveriges Kommuner 

och Regioner. 

Kommunen anser det viktigt att ytterligare kommentera betänkandet utifrån 

ett specifikt lokalt perspektiv främst avseende föreslagna kriterier för 

landsbygdsområden (kap 7.4.4). 

Om man ska se till ett områdes hela förutsättningar när man talar om 

landsbygd måste man beakta platsens förutsättningar ur ett 

hållbarhetsperspektiv som utgår från samtliga tre faktorer: miljömässiga, 

ekonomiska och sociala. Det innebär att frågor rörande samhällsservice, 

kommunikationer och inte minst hänsyn till pågående näringsverksamheter 

måste vägas in. I Mörbylånga kommun är de viktigaste näringarna  

jordbruks- och besöksnäringen. Alltså näringar som i huvudsak är 

lokaliserade till landsbygd. 

Att utgå från att områden med utökat strandskydd med automatik skulle 

uteslutas från kriteriet ”landsbygdsområde” är oacceptabelt för Mörbylånga 

kommun där hela kommunens strandområde i princip omfattas av 

utökningen. Om detta skall vara ett grundläggande ställningstagande måste 

en översyn göras av det utökade strandskyddet. Om inte, kommer inte 

förslaget att innebära någon förändring i sak för Mörbylånga kommun.  

Att utan vidare analys utgå från att i princip utesluta en hel kommun från de 

nya reglerna är häpnadsväckande. Samtidigt som man i betänkandet kort och 

gott konstaterar att någon översyn av beslut om utökat strandskydd inte 

behövs. Mörbylånga kommun som omfattas av detta beslut och som 
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kommunen i sak har ställt sig positiv till vet att beslutet inte grundar sig på 

några djupare platsspecifika utredningar utan är mera generellt utlagda. 

Beslut om utvidgning får alltså oproportionerligt stora konsekvenser för hela 

kommunen och dess utveckling. 

Det utökade strandskyddet omfattar alla kuststräckor i  Mörbylånga 

kommun, undantaget sedan tidigare planlagda områden samt någon enstaka 

sträcka där väg är avskiljande. Det skulle innebära att trots behov av 

utveckling av vår landsbygd med mindre tätorter, byar och fiskehamnar så 

skulle med föreliggande förslag strandskyddet fortsätta att hindra 

tätortsutveckling eller enstaka dispensansökningar. 

Större delen av Mörbylånga kommun utgörs av världsarvet ”Södra Ölands 

odlingslandskap”. Ett världsarv som vi vårdar och är stolta över. En varsam 

utveckling är dock nödvändig för att landsbygden skall kunna leva vidare 

och därmed världsarvet. Eftersom ett levande lantbruk är en förutsättning för 

världsarvets fortlevnad behöver kommunal- och kommersiell service finnas. 

Hamnar behöver leva vidare och utvecklas och underhållas. Det innebär att 

det måste vara möjligt att kunna planera för en tätortsutveckling. 

Kommunens mindre samhällen är ju oftast lokaliserade till kustområden.  

Alternativa lokaliseringar är ofta mycket svåra då bebyggelse och 

anläggningar som till exempel fiskehamnar oftast är omgärdade av flera 

lager av områdesskydd. En avvägning mellan utveckling och dessa 

områdesrestriktioner måste balanseras vid varje tillståndsprövning. 

2012 togs ett nytt beslut om utökat strandskydd av länsstyrelsen. Utökningen 

föreslogs gälla som tidigare längs hela kommunens kust. Kommunen ställde 

sig positiv till förslaget till beslut i förvissningen om att en försiktig 

utveckling av tätorter skulle vara möjlig med förankring genom 

Översiktsplanen. Område i ÖP har sedan stoppats av länsstyrelsen i områden 

som inte kommenterats i deras granskningsyttrande. Förutsägbarheten i 

besluten är ett problem redan idag och med det aktuella förslaget är det svårt 

att se att detta förändras för kommunens del. 

Kommunernas redovisningskrav i PBL ärenden är mycket långgående idag. 

För att en detaljplan skall kunna godkännas krävs åtskilliga utredningar som 

grund för riktiga beslut. Detta borde också kunna inbegripa strandskyddet. 

Om kommunen i samråd med staten tar fram välgrundade översiktsplaner 

och sedan utreder i detaljplaneskedet borde detta kunna vara tillräckligt som 

grund för att i plan upphäva strandskyddet. Inom ramen för PBL-planer 

säkras ju också den viktiga demokratiska processen.  

Förslaget innebär således inte en strandskyddslagstiftning som skapar tillväxt 

och utveckling i hela landet såsom mål och ambitioner har varit med 

utredningen. Precis som tidigare regelverk så utgår utredaren från en bild 

som innebär en uppdelning mellan inland och kustområden ur ett ovanifrån 

perspektiv istället för den enskilda platsens förutsättningar. 

Konkreta exempel där strandskyddet har varit av särskild betydelse för 
utvecklingen i Mörbylånga kommun ur ett landsbygdsperspektiv: 

  Södra Öland är i dag en avfolkningsbygd. Cementa i Degerhamn var en 

av kommunens största arbetsgivare. 2018 beslutades en neddragning av 

verksamheten och 75 personer fick lämna sina jobb. 
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De tätorter som finns lokaliserade i denna del av kommunen, som  

Degerhamn, ligger av naturliga skäl vid kusten omgärdade av kultur- och 

naturskyddade områden som Världsarvet och Stora Alvaret samt värdefull 

jordbruksmark. För att hitta ny utkomst så att bygden skall kunna leva 

behöver orterna utvecklas. Ett sätt kan vara att utveckla besöksnäringen, ett 

annat att, som betänkandet föreslår, ge de gröna näringarna nya möjligheter 

till dispensfrihet. I tätorterna är det kanske främst andra aktörer som kämpar 

för sin överlevnad och som behöver nya möjligheter. Dessa tätorter är ofta 

tillkomna runt en specifik arbetsplats och en hamn. De är oftast inte 

planlagda mer än i vissa delar alltså råder ett utökat strandskydd i stora delar 

även här. Förslaget blir alltså kontraproduktivt då de som är satta att förvalta 

värdefulla områden i förlängningen inte kan bo kvar när samhälls- och annan 

service försvinner. Detta torde stå i ett direkt motsattsförhållande till t ex 

riksintresset för friluftsliv och Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.  

Att utvecklingen i den södra delen av kommunen inte skulle kunna prövas 

genom noga övervägda förslag p g a det utökade strandskyddet är 

oacceptabelt. Vem skall då finnas kvar och säkra världsarvets och bygdens 

fortlevnad? 

 I kommunens Översiktsplan antagen 2015 finns ett område utpekat för 

bostäder och besöksverksamhet i närheten av Ölandsbron. Länsstyrelsen 

kommenterade inte förslaget i sitt granskningsyttrande. I samband med 

detaljplaneprocessen där planen föreslog byggrätt 200 meter från 

stranden hävdade länsstyrelsen det utökade strandskyddet om 300 meter 

trots stöd i översiktsplanen. I samband med detaljplanearbetet som 

föregicks av ett planprogram gjordes utförliga inventeringar och 

utredningar som grund för kommunens ställningstagande. Planärendet 

ligger vilande tillsvidare. Området är ett av två begränsade områden i 

översiktsplanen som överlappar det utökade strandskyddet med ca 100 

meter.  

Ärendet visar på bristerna i dagens hantering. Förutsägbarheten i 

ärendehanteringen måste öka och en tydlighet måste finnas. Ett möjligt 

utpekande av landsbygdsområde i översiktsplanen skulle innebära sådan 

ökad förutsägbarhet. 

 I tre mindre fiskehamnar, på befintliga grusade hamnplaner, har 

strandskyddsdispenser prövats för uppställningsplats för husbilar. Detta 

som ett sätt att få in inkomster till hamnarnas skötsel och underhåll. 

Kommunen har sett en miljönytta i ordnade sanitära förhållande samt ett 

bevarande av kulturmiljö. Dispenserna har upphävts vid överprövning i 

domstol.  

I kommunens mindre hamnar som tidigare varit utpräglade fiskehamnar 

måste det ges möjlighet till fortlevnad och möjlighet till att hitta ny 

utkomst för att miljöerna skall kunna leva vidare.  

Mörbylånga kommuns övriga synpunkter 

I övrigt och under förutsättningar att det utvidgade strandskyddet utreds eller 

att kriterier för landsbygdsområden ändras till att även kunna omfatta 

områden med utökat strandskydd ställer sig kommunen positiv till en rad 

förslag i betänkandet. 
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- Mörbylånga kommun ser det som positivt att de tidigare LIS-områdena 

föreslås tas bort. Öland har inte innefattats av dessa bestämmelser utan 

ser förslaget som en ny möjlighet att hantera strandskyddet. Att i stället 

utgå från landsbygdsområden ser vi som positivt och kan vara ett steg i 

rätt riktning mot ett mera platsspecifikt förhållningssätt. 

- Det är oklart hur kriterierna för landsbygdsområden skall tolkas. 

Kommunen anser också att själva benämningen ”landsbygdsområde” är 

otydligt. En kommun som Mörbylånga benämns generellt som en 

landsbygdskommun men då med en helt annan innebörd. Benämningen 

kommer därför att leda till oklarheter om vad som avses, framför allt hos 

allmänheten. 

- Kriterierna för vad som är ett landsbygdsområde och därmed också vad 

som menas med byggbar mark, tätortsutveckling och högt 

exploateringstryck är oklart. Här kommer återigen det lokala perspektivet 

in. Frågan är vad länsstyrelsen kan komma att kräva in för utredningar 

som speglar de lokala förhållandena så som kommunen känner dem. 

- Kommunen ställer sig generellt sett positiv till förslaget om 

landsbygdsområden. Det kan komma att innebära en förutsägbarhet i 

planeringen som alla aktörer på området är betjänta av. För att bli ett 

fungerande instrument i planeringen bör de utformas som hela 

sammanhängande områden baserat på platsens förutsättningar och 

karaktär och inte enbart omfatta strandskyddsområdet.  

- Kommunen ser positivt på förslagen om de två olika tillvägagångsätten 

att bilda landsbygdsområden. Här bör översiktsplanen väga tungt som 

kommunens främsta dokument och ”kontrakt” med staten om den 

framtida markanvändningen.  

- Förslaget om att länsstyrelsen skall få ett år på sig för att besluta om ett 

landsbygdsområde är alldeles för lång tid. Finns erforderliga utredningar 

framme bör beslutet kunna tas på kortare tid.  

- En tydlighet måste finnas för vilken typ av utredningar som krävs och 

vad det leder till beroende på resultat. Utredningsansvaret kommer att 

ligga på kommunen precis som det redan är idag. Då är det viktigt att 

inte hamna i upprepade krav på ytterligare utredningar för att 

länsstyrelsen inte kan eller vågar ta beslut.  

- Kommunen ställer sig positiv till att mindre sjöar och vattendrag 

undantas från strandskydd samt att undanta anlagda vatten. Att sätta en 

gräns vid tiden för anläggandet  från 1975 får ses som ett omotiverat 

förslag som kommer att innebära ändlösa utredningar innan beslut kan 

tas. Kommunen utgår i sådant fall från att utredningsansvaret ligger på 

länsstyrelsen där också dikningsföretagen finns registrerade.  

- Kommunen ser positivt på att kravet på lokaliseringsutredningar slopas. 

- Kommunen anser att det regelverk som finns inom Plan- och bygglagen 

räcker för att hantera strandskyddsfrågan särskilt vid upphävande i plan. 

Kraven på utredningar är långtgående i planprocessen och samråd med 

länsstyrelsen är säkrad i regelverket.  Det viktigaste som inte regelverket 

för strandskyddet alls beaktar är den demokratiska processen. Den finns 

inbyggd och säkrad i PBL-ärenden. Det kan tyckas anmärkningsvärt att 

det demokratiska och lokala perspektivet är så satt på undantag i 
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förslaget. I betänkandet är det fortfarande länsstyrelsen som skall äga 

hela beslutanderätten. I detta avseende känns förslaget något förlegat.  

- Förslaget att länsstyrelsen skall kunna upphäva tidigare fattade beslut 

utan att samråda med berörda är ytterligare ett uttryck för brist på 

demokratiskt och lokalt perspektiv. 

- Kommunen hanterar markanvändning genom PBL och en demokratisk 

process. Besluten grundar sig på en sammanvägd bedömning av olika 

intressen reglerad i regelverket. Länsstyrelserna behöver också i större 

utsträckning ta ansvar för och göra bedömningar utifrån ett 

helhetsperspektiv som hållbar utveckling till exempel bostads- och 

landsbygdsutveckling.   

- Kommunen tillstyrker förslaget om att ge länsstyrelsen i uppdrag att 

digitalisera strandskyddet. I den digitala samhällsbyggnadsprocessen 

kommer det att vara nödvändigt att ha tillgång till uppdaterade digitala  

underlag.  

- Kommunen kan instämma i förslaget om att se över undantaget för de 

areella näringarna. Syfte bör vara att anpassa bestämmelserna efter 

dagens utveckling mot en mer differentierad näring och underlätta för en 

vidare syn på verksamheterna. De två stora näringsgrenarna i kommunen 

är lantbruksnäringen och besöksnäringen. Kommunen kan bekräfta att 

dessa båda näringar ofta drivs av samma näringsidkare som ett led i deras 

utveckling vilket leder till otydlig gränsdragning om vad som gäller i det 

enskilda ärendet. 

Matilda Wärenfalk 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
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Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
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