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Information om dispens från strandskyddet 

Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftaren har utgått från att 

restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser. Inom områden med stort rekreationsvärde 

eller särskilt skyddsvärda områden ska återhållsamheten vara särskilt stor. Inte bara 

betydelsen idag utan även framtiden är av intresse.  

Vad är tillåtet utan dispens? 

Det finns vissa byggnationer och åtgärder som inte omfattas av det generella förbudet och 

som därför inte heller behöver dispensprövas. 

Ekonomibyggnader eller andra anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för 

näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket eller fisket omfattas av undantaget. Kraven 

är då att anläggningen eller åtgärden är omedelbart avsedd och behövlig för näringen och 

att den måste ligga inom strandskyddat område. En sådan byggnad får inte utformas så att 

den ens tillfälligt kan utnyttjas som bostad. Hobbyverksamhet omfattas inte av undantaget. 

Särskilda skäl för strandskyddsdispens 

För att en dispens ska beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Som särskilt skäl får man 

endast använda något av de särskilda skäl som anges i miljöbalkens 7:e kapitel. 

En dispensprövning ska också alltid omfatta den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. 

Om de biologiska värdena påverkas på ett oacceptabelt sätt ska dispens inte ges, även om 

något av skälen kan åberopas. 

Vid alla dispenser och upphävanden måste man lämna en fri passage närmast vattnet. Detta 

innebär att allmänheten ska kunna passera vid vattnet utan att det känns som om man går 

på någon annans mark. 

De särskilda skälen är: 

1. Den aktuella platsen ligger på redan ianspråktagen mark 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt en enskild 

bostad. Det kan också vara ett område som är ianspråktaget för andra ändamål, till 

exempel ett industriområde eller en campingplats.  

Avgörande är att området inte längre är allemansrättsligt tillgängligt.  

2. Den aktuella platsen är väl avskild från stranden 

Om en plats är avskuren från stranden genom en större väg, järnväg eller motsvarande 

kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens. En mindre väg anses vanligen inte ha någon 

avskärande effekt. 
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Sådana platser kan dock ibland ha ett stort värde för till exempel rastande trafikanter. 

Avskärande vägar och liknande är därför inte ett särskilt skäl per automatik. 

Ett område kan trots att det är väl avskilt från stranden vara av stor betydelse för växt- 

och djurlivet och allmänhetes tillgång till strandområdet. Det kan till exempel röra sig om 

viktiga lokaler för hotade arter.  

Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att nå räknas inte som 

avskärande. Sådana formationer kan tvärtom ofta ha ett särskilt värde, till exempel som 

utsiktspunkter.  

3. Det avser ett område som behövs för en anläggning som måste ligga vid vattnet  

Vissa typer av anläggningar är till karaktären sådana att de måste ligga vid vattnet, det 

kan gälla båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera. 

Restriktivitet gäller vid dispens för enskilda byggnader eller anläggningar som tar i 

anspråk ett allmänt tillgängligt område. Anläggningarna eller anordningarna bör inte 

lokaliseras till områden med stort rekreationsvärde.  

Möjligheter till samlokalisering av till exempel bryggor och båthus bör tas till vara, och en 

fri passage måste lämnas.  

4. Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen kan inte ske utanför området 

Det kan till exempel vara en industri, hamnanläggning eller campingplats som inte kan 

expandera utanför strandskyddat område.  

Att det avser en verksamhet innebär att det inte kan vara frågan om byggande av 

bostäder. 

5. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan ske utanför området 

Det kan till exempel vara åtgärder som tillgodoser kommunens behov av 

tätortsutveckling, olika typer av infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre 

tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, 

miljövårds- eller kulturhistoriska intressen. 

För att det ska vara ett angeläget allmänt intresse bör den planerade åtgärden långsiktigt 

ge fördelar för samhället. 

6. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 
angeläget intresse. 

Ett mycket angeläget intresse innebär mycket speciella omständighetet som är mer eller 

mindre unika till sin karaktär. Det kan vara både allmänna och enskilda intressen, men 

tillämpningen bör vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda intressen.  
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Områden för landsbygdsutveckling 

Ett särskilt skäl för dispens kan även vara att åtgärden bidrar till landsbygdsutvecklingen.  

En förutsättning för att kunna tillämpa detta skäl är att området finns utpekat som ett 

utvecklingsområde i strandnära läge i den kommunala översiktsplanen. 

Alvesta kommun antog år 2013 en plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge. I denna 

plan beskrivs de områden som pekats ut som lämpliga områden för landsbygdsutveckling.  

Vad är inte särskilda skäl? 

Att ett område sällan besöks, att stranden är svår att nå eller inte är lämplig för bad och 

friluftsliv är inte ett giltigt skäl för dispens. 

Personliga skäl, som till exempel återflyttning till gamla hemtrakter eller en önskan om att 

bosätta sig nära resten av sin familj, räknas inte heller som särskilda skäl. 

Att åtgärden inte påtagligt försämrar allmänhetens tillträde till området och att växt- och 

djurlivet inte påverkas påtagligt ät inte heller särskilda skäl, utan en förutsättning för att 

dispens ska kunna ges, om det dessutom finns särskilda skäl. 

Fri passage 

Det ska alltid finnas ett område som behövs för att säkerställa fri passage för allmänheten 

och bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet mellan strandlinjen och byggnaderna eller 

anläggningarna. Detta gäller dock inte om en sådan användning av området närmast 

strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas 

funktion.  

Ett beslut om att ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta den fria passagen. Att fri 

passage lämnas är inte heller ett särskilt skäl för dispens.  

Passagen bör anpassas för syftet. För rekreation och friluftsliv är det viktigt att den fria 

passagen inte bara består av smala kommunikationsstråk utmed strandslinjen utan i sig är 

områden som i storlek gör dem lämpliga för ändamålet. Utformningen av den fria passagen 

är av stor vikt. 

Vid mer sammanhållen bebyggelse kan den fria passagen utformas som ett parkstråk. Vid 

mer gles bebyggelse, som enskilda hus, bör hänsyn tas till det lokala landskapet och 

strandens utseende. Ju smalare passagen är, desto tydligare bör gränsen mellan privat och 

allmänt vara utformad. 

Skilj på tomtplats och fastighet 

Tomtplats är den zon kring en byggnad, oftast huvudbyggnaden, där allemansrätten inte 

gäller. Där har ägaren rätt att hävda hemfridszon (privat zon). Vanligen är det området runt 

bostadshuset där marken sköts, t.ex. där det är gräsmatta och rabatter.  
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Fastigheten är hela marken och vattnet som du äger och är oftast större än tomtplatsen. 

Tomtplatsen utgörs oftast av en del av fastigheten. Då är allemansrätten utsläckt inom 

tomtplatsen, men inte på resten av fastigheten. Vid små fastigheter är ofta fastigheten lika 

med tomtplatsen.  

Det spelar stor roll om det som planeras eller anordnas ligger inom eller utanför 

tomtplatsen. Mindre åtgärder inom tomtplatsen kan ibland vara tillåtna utan att söka 

dispens. Du bör dock alltid kontrollera med kommunens handläggare innan, även om det 

som planeras ligger inom tomtplatsen. 

Vid ett beslut om dispens från strandskyddet anges alltid en tomtplatsavgränsning. 

Tomtplatsavgränsningen avgör hur stort område runt byggnaden eller anläggningen som får 

tas i anspråk som tomt. Utanför tomtplatsen ska marken vara allemansrättsligt tillgänglig. 

Överklagande 

Ett kommunalt beslut får överklagas till länsstyrelsen av den sökande. Överklagandet ska 

vara inlämnat inom tre veckor från det att den sökande fått ta del av beslutet. 

Tidsramar för dispenser 

En dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses inte har påbörjats inom två år eller 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 
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