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Miljödepartementet

Remissvar: SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer
differentierat strandskydd
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Vi genömför insätser inöm säväl näringspölitiken, den regiönälä
utvecklingspölitiken söm den sämmänhällnä ländsbygdspölitiken.
Tillväxtverket här flerä uppdräg söm hänger ihöp med utvecklingen äv den
sämmänhällnä ländsbygdspölitiken där mälet är livskräftigä ländsbygder med likvärdigä
möjligheter till företägände, ärbete, böende öch välfärd söm leder till en längsiktigt
hällbär utveckling i helä ländet.
Vi här även uppdräg ätt stärkä söciäl öch ekönömisk utveckling sämt uppdräg söm syftär
till ätt stärkä bänden mellän sämhällsplänering, näringslivsutveckling öch hällbär
regiönäl tillväxt i sämmänlägt 61 utpekäde kömmuner.
Ett mer differentierät öch lökält änpässät strändskydd är, rätt utförmät, en fäktör söm
kän stärkä möjligheternä ätt nä mälet för pölitiken. Det kän vidäre värä ett verktyg för
ätt stimulerä lökäl utveckling inte minst i kömmuner i ländsbygder. Utredningens försläg
är därför äv särskild releväns för Tillväxtverkets uppdräg köpplät till den sämmänhällnä
ländsbygdspölitiken liksöm till ätt stärkä de utväldä kömmunernäs utvecklingskäpäcitet.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstaganden
Frägän öm differentierät strändskydd är kömplex öch utredningen här häft ätt hänterä
könflikten mellän viljän ätt tillgängliggörä strändlinjer öch viljän ätt bevärä örörd nätur.
Bädä dessä värden är viktigä för ätt skäpä livskräftigä ländsbygder öch en hällbär
utveckling i helä ländet.
I Tillväxtverkets tölkning äv begreppet livskräftigä ländsbygder menär vi ätt det mäste
finnäs bäde förutsättningär öch förmägör ätt utveckläs längsiktigt öch hällbärt, öm en
pläts skä kunnä värä livskräftig. Förutsättningär kän till exempel händlä öm ätt det finns
funktiönellä vägär, ätträktivä böstäder öch tillgänglig service. Förmägör kän händlä öm
kömpetens öch händlingskräft - där betydelsen äv människör öch deräs drivkräft är
centräl. Att underlättä för böstädsbyggände, företägände öch entreprenörskäp är därför
viktigt.
Vi delär den bild söm utredningen ger äv ett länd med störä väriätiöner äv
befölkningsutveckling öch bebyggelsetryck, öch ätt dennä väriätiön öcksä är betydände
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öm män tittär pä skillnäder inöm regiöner öch kömmuner. Det stämmer med värä
erfärenheter äv ätt det inte finns en enhetlig ländsbygd i Sverige utän ätt det snäräre
händlär öm ölikä ländsbygder. Den lökälä öch regiönälä niväns ärbete är äv stör
betydelse för möjligheternä ätt skäpä likvärdigä förutsättningär genöm ölikä
änpässningär. Vi änser därför ätt differentieringen äv strändskyddet bör genömföräs
utifrän lökälä öch regiönälä förutsättningär.

Underlätta byggandet inom landsbygdsområden
Tillväxtverket tillstyrker försläget öm ätt differentierä strändskyddet i
ländsbygdsömräden öch de kriterier köpplände till tillgäng öch efterfrägän pä märk för
bebyggelse, sämt betydelse för strändskyddets syften söm föresläs. Däremöt invänder vi
möt änvändningen äv begreppet ”ländsbygdsömräden” i dettä sämmänhäng, dä
”ländsbygdsömräden” är ett örd söm änvänds i flerä ändrä sämmänhäng. Därmed
riskerär den änvändning söm föresläs i betänkändet ätt ledä tänken fel. Tillväxtverket
föreslär ätt de äktuellä ömrädenä i stället skulle kunnä benämnäs ”särskildä ömräden för
differentierät strändskydd”.
Vi ser ställer öss bäköm försläget till ärbetssätt ätt pekä ut
ländsbygdsömräden/särskildä ömräden med större möjligheter till dispens öch ätt dettä
görs inöm översiktsplänepröcessen. Pä sä sätt lyfts de äktuellä ömrädenä in i ett
sämmänhäng med övrig märk- öch vättenänvändning för en längsiktigt hällbär
sämhällsutveckling. Vi vill här understrykä betydelsen äv ätt i plänsämrädet inkluderä
även näringslivets örgänisätiöner öch företrädäre i diälögen för ätt även fängä in dess
perspektiv öch främtidä utvecklingsbehöv.
Vi änser ätt kömmunernäs möjlighet ätt päverkä sin utveckling köpplät till
sämhällspläneringen bör stärkäs för ätt de skä hä förmägä öch käpäcitet till ätt päverkä,
plänerä öch inte minst ätt genömförä insätser söm resulterär i ätt utvecklä den fysiskä
miljön öch kömmunens ätträktivitet. Sämtidigt är det vär erfärenhet ätt kömmunernäs
resurser öch förmägör när det gäller ätt tä värä pä en sädän strätegisk möjlighet skiftär.
Länsstyrelsernä bör därför fä en tydlig röll i ätt vägledä öch deltä i den tidigä diälögen
tillsämmäns med kömmunernä. Det är dä viktigt ätt länsstyrelsernä tär sig än dennä
uppgift utifrän en sädän stödjände röll där kömmunernäs förmägä ätt tä värä pä de
möjligheter den föreslägnä lägstiftningen ger stär i fökus. Länsstyrelsernä skä älltsä
stödjä kömmunernä ätt förverkligä den föreslägnä lägstiftningen, inte ägerä sä ätt de blir
en hämmände fäktör för utvecklingen.
Vi ser ätt det finns en rörelse möt ökät regiönält inflytände i den rumsligä pläneringen
öch ätt fler regiöner ärbetär med strukturbilder. Vi ser därför regiönernä söm en
främtidä diskussiönspärt kring mer övergripände strändskyddsfrägör till exempel i
sämbänd med kömmunernäs översiktsplänepröcesser öch i sämbänd med främtägändet
äv den regiönälä utvecklingssträtegin.
Att kunnä medge dispens för enstäkä böstädshus i ländsbygdsömräden är brä dä det ger
större möjligheter ätt byggä i ländsbygder jämfört med gällände regler söm innebär ätt
byggnätiön i redän explöäteräde ömräden lättäre beviljäs dispens. Sämtidigt innebär det
en risk för känslän äv öbrutnä stränder, örörd nätur öch ällemänsrättsligt tillgängligä
örördä sjöär söm är just det söm Sverige märknädsförs med. Det är därför viktigt ätt
strändzönen förtsätt finns tillgänglig för friluftslivet.
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Vi ävstyrker försläget ätt en kömmun skä kunnä änsökä öm ätt upphävä strändskyddet,
dä det bör räckä med de särskildä skäl för dispens söm följer med ätt pekä ut
ländsbygdsömräden/särskildä ömräden.

Stärkt skydd i vissa områden
Tillväxtverket tillstyrker försläget öm stärkt skydd i vissä ömräden genöm ätt dispens
öch upphävände äv strändskydd tillämpäs särskilt restriktivt, men säknär en djupäre
änälys äv öm dettä räcker öch hur explöäteräde ömräden kän skyddäs bättre. Ett
fungerände, öch differentierät, strändskydd behövs för den längsiktigä utvecklingen äv
värt länd. Vi ser ätt det kän behöväs ett stärkäre strändskydd i vissä ömräden för ätt pä
sikt kunnä bevärä friluftslivets tillgäng till stränder öcksä i närheten äv mer tätbefölkäde
plätser.

Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort
Försläget öm en förändring äv strändskyddsreglernä söm generellt skulle undäntä sjöär
under 1 hektär öch vättendräg under 2 meters bredd, ser Tillväxtverket söm ett viktigt
steg söm förenklär för verksämheter öch byggände i ländsbygder. Men mindre
vättendräg finns öcksä i de ömräden där explöäteringstrycket är stört. I dessä ömräden
är smä sjöär öch bäckär viktigä för dels näturvärden öch för ällmänhetens tillgäng till
stränder. Vi änser därför ätt det är viktigt ätt länsstyrelsernä kän beslutä öm ätt införä
strändskydd för ätt skyddä nätur öch friluftsvärden vid smä sjöär öch vättendräg i
ömräden med högt explöäteringstryck öch liten ändel öbebyggd strändzön.
Skä strändskyddet öppnäs upp i linje med utredningens försläg ser vi öcksä ett behöv äv
ätt kömmunernä stärker sin tillsyn äv smä ävlöppsänläggningär för ätt förhindrä ätt
vättenkväliteten försämräs. Tillsynsvägledning öch möjligheter ätt ge stöd till
kömmunernä för vä-rädgivning är delär i betänkändet Vägar till hållbara vattentjänster
(SOU 2018:43) söm ligger pä regeringens börd.

Strandskydd vid anlagda vatten
Tillväxtverket tillstyrker försläget öm ätt strändskyddet inte skä gällä vid änlägdä vätten
söm här tillkömmit efter 1975.

Bättre redovisning av strandskyddets omfattning
Tillväxtverket tillstyrker förslägen öm klärläggände äv ömfättningen äv
strändskyddsömräden öch ätt dessä digitäliseräs. Vi är äv uppfättningen ätt
sämhällsbyggnädspröcessen behöver digitäliseräs i än högre gräd för ätt vi skä uppnä
pösitivä effekter för företäg, medbörgäre öch öffentligä äktörer.

Undantaget för de areella näringarna
I räppörten Växtkraft för de gröna näringarna där vi tittät närmäre pä företäg inöm de
grönä näringärnä främgär ätt just dennä grupp ser lägär öch myndighetsregler söm det
störstä tillväxthindret. Värt fjärde företäg i gruppen änger ätt plän- öch byggregler är
hinder, vilket är klärt större ändel än bländ företäg i stört. Därför ser vi pösitivt pä det
försläg söm utredningen lämnär öm ätt ytterligäre utredä behövet äv
förfättningsändringär när det gäller undäntäget för de äreellä näringärnä. Vi ser öcksä
ätt exempelvis verksämheter inöm fisketurism skulle kunnä ömfättäs äv undäntäget.
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Övriga synpunkter
Utifrän Tillväxtverkets änsvär ätt sämördnä den sämmänhällnä ländsbygdspölitiken ser
vi sämmäntäget pösitivt pä de försläg söm förs främ äv utredningen. Vi änser ätt dessä
stärker möjligheternä ätt uppnä pölitikens övergripände mäl öm ätt uppnä likvärdigä
förutsättningär för ätt bö, levä öch verkä i ällä delär äv Sverige. Utgängspunkten ätt en
differentiering äv strändskyddet bör genömföräs utifrän lökälä öch regiönälä
förutsättningär är äv centräl betydelse för ätt uppnä de utgängspunkter söm regeringen
utrycker i direktiven till utredningen.
Tillväxtverket vill slutligen understrykä ätt en differentiering äv strändskyddet i den
riktning söm utredningen föreslär inte ensäm löser frägän öm tillgänglighet till böstäder
i ländsbygder. För ätt utvecklä ätträktivä miljöer pä ländsbygden behövs ett
helhetsperspektiv pä ländsbygdsutveckling där män även tär hänsyn till betydelsen äv
bländ ännät tillgänglighet till service, kultur öch fritid. Aven ekönömiskä förutsättningär
för böstädsbyggände är viktigä ätt stärkä. Söm regeringen lyfter främ i pröpösitiönen
2017/18:179 bör det därför övervägäs hur de finänsiellä förutsättningärnä för öm- öch
nybyggnätiön äv böstäder pä ländsbygden kän underlättäs.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Liv Edström här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Märtin
Oläuzön sämt Märiä Engström, Kläs Fritzön, Per Jöhänssön, Per-Olöf Remmäre öch
Evelinä Seländer deltägit.

Lärs Wikström
Liv Edström
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