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Remissvar Tillgängliga stränder - ett mer differentierat
strandskydd, SOU 2020:78
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har i remissmissiv från Miljödepartementet daterad 2021-02-01, beretts
tillfälle att lämna synpunkter över Betänkande av Utredningen om översyn av strandskyddet
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd-(SOU2020:78).
Utredningen ska enligt direktiven (dir. 2019:41) föreslå författningsändringar och andra
åtgärder som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden. Det ska ske genom
en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet,
liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.
Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Förslagen ska på det sättet
syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet, främst för
småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck.
Förslagen ska enligt direktiven också syfta till att bibehålla, eller om behov finns, förstärka
strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och
miljön i starkt exploaterade områden.
Utredaren ska mot den här bakgrunden bland annat:
•
•
•
•
•

identifiera förhållanden utifrån vilka strandskyddsreglerna kan differentieras,
föreslå åtgärder som ökar lokalt inflytande,
föreslå de författningsändringar som krävs för att den variation av skyddsbehov som
finns i landet ska få genomslag,
utvärdera den gällande strandskyddslagstiftning med avseende på hur
ändamålsenlig, effektiv och legitim dess tillämpning är i olika delar av Sverige, samt
vid behov föreslå ytterligare åtgärder för att uppnå syftena med reformen, samt
säkerställa ett differentierat, effektivt, ändamålsenligt och legitimt strandskydd.

Svar på remiss önskas senast 3 maj 2021. (Med begärd förlängning till den 13 maj.)
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har efter samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
sammanställt synpunkter över betänkande av Utredningen om översyn av strandskyddet
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd-(SOU2020:78), i bilaga till ärendet.
Ekonomisk bedömning
Inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen föreslås att anta kommunledningskontorets skrivelse enligt bilaga som
kommunens yttrande.
Bilaga
Remissyttrande
Beslutet ska skickas till
Miljödepartementet
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