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Miljökontorets tillsyn
Yttrande på remisser
• Strandskyddsdispens (bygglovsavdelningen)
• Upphävande av strandskydd vid små sjöar och 

vattendrag (länsstyrelsen)
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• Enskilda ärenden 
• Strandskyddskampanjer
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Hur gör vi bedömningen?
När miljökontoret får in ett ärende kontrolleras två frågeställningar:
• Råder det strandskydd?
• Är det en förbjuden åtgärd?

Om det har utförts åtgärder i ett strandskyddat område utan 
strandskyddsdispens ställer miljö- och räddningstjänstnämnden krav på
återställande. 

Åtalsanmälan vid misstanke om miljöbrott.

Handläggning



Verktyg som vi använder

Eskilstunakartan

• Automatgenererat från vattenytor

• Missar sällan områden där det är 
strandskydd

• Visar strandskydd även när det är upphävt 
enligt särskilt beslut eller i detaljplan

Handläggning



Verktyg som vi använder

Eskilstunakartan

• Ortofoto/flygfoto – olika årtal
• Häradsekonomiskakartan
• Detaljplan
• mm

ArkivSök - Lantmäteriet

Handläggning



Ortofoton/flygfoton av bra kvalité är viktigt vid tillsyn via skärm.

Verktyg som vi använder
Handläggning



Bedömningsgrund strandlinje
Än så länge finns varken praxis eller vägledning från 
tillsynsvägledande myndigheter gällande strandlinjen i 
samband med strandskyddet. 
Därför har vi i september 2020 gjort en skriftlig 
bedömningsgrund gällande bedömning om var strandlinjen 
går.
• Stranden är övergången mellan vatten och land. 

• Platsbesök 

• Vattenområdet 

Handläggning



Strandskyddskampanj
• Informera om vilka lagar och 

krav som gäller för strandskydd. 

• Förebygga att felaktigheter 
begås.

• Åtgärda felaktigheter som redan 
har begåtts.

Handläggning



Strandskyddskampanj
Inventering
• Avgränsa ett område.
• Granskning av fastigheterna.
• Kommunikationsplan.
• Starta ett ärende för hela området.
• Brev till förening alternativt enskilda fastighetsägare.
• Informera bygglovsavdelningen.
• Yttranden i dispensärenden som följer.

Handläggning



Beslut
De fastighetsägare som inte kan få dispens:
• Skapa enskilda ärenden för enskild fastighet.
• Beslut om att återställa // lämna en plan för återställande.

Uppföljning
Beslutet ska följas upp:

• Redovisning med bilder.
• Besök på plats.

Strandskyddskampanj
Handläggning



Strandskyddstillsyn 
och planer
Viktigt att det är tydligt i planerna var:
• strandskydd råder 
• strandskydd är upphävt

Ett bra exempel:
Detaljplan för Hensta, Trollskär, Slättviken (Mälarstranden)

Sedan 1 juli 2009 upphäver kommunen strandskyddet 
i detaljplanebestämmelsen. 



Strandskyddstillsyn och planer
Pågående tillsynsärenden kan påverkas av om förbjudna åtgärder 
blir lagliga genom planläggning. 

Exempelvis om vi har ett pågående tillsynsärende med en olovlig brygga så ska det 
inte göras plats i planen för den bara för att det redan finns en brygga på platsen. 
Bryggan ska ju egentligen inte finnas där alls. Planavdelningen behöver ta reda på om 
det är en olovlig brygga eller inte innan.

Det måste finnas skäl för att upphäva strandskyddet, det ska inte vara baserat på 
närvaron av olovliga anläggningar.



Eskilstuna har information 
på webbplatsen
https://www.eskilstuna.se/strandskydd

Om ni snabbt vill påminna er om vad strandskydd är så 
finns en kort informationsfilm om strandskydd: 

https://www.youtube.com/watch?v=VtCwnmz_z
yg&feature=youtu.be

https://www.eskilstuna.se/strandskydd
https://www.youtube.com/watch?v=VtCwnmz_zyg&feature=youtu.be


Tack!
Miljökontoret Eskilstuna

Kontaktuppgifter miljökontoret Eskilstuna:
miljokontoret@eskilstuna.se
Eskilstuna Direkt 016-710 10 00
Ange att ni vill få kontakt med tillsyn 
strandskydd.

mailto:miljokontoret@eskilstuna.se
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