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Cecilia Murelius, Länsstyrelsen Västmanland



Bakgrund ansvar strandskydd
 1 juli 2009 ändras strandskyddsbestämmelserna i 

miljöbalken – kommunerna tar över prövning och 
tillsyn (ej statligt skyddade områden och 
byggande av försvarsanläggning, allmän väg eller 
järnväg)

 Länsstyrelsen granskar givna dispenser
 Kommunen kan upphäva strandskyddet i 

detaljplaner som påbörjas efter 1 juli 2009
 Länsstyrelsen kan upphäva strandskyddet i övrigt



Granskning av dispenser
 Granskningen max 3 veckor
 Godkänna – överpröva – upphäva 



Strandskyddsutbildning
 Samlar alla på kommunen som på något sätt 

kan tänkas komma i kontakt med strandskydd
 4 h utbildning inkl. övningar
 Webb-GIS



Tillsynsvägledning
Varför strandskyddstillsyn?
 Uppdrag att säkra att syftet med miljöbalken uppfylls
 Värna fungerande ekosystem och dess 

ekosystemtjänster
 Värna att allmänheten har tillgång till strandområden

”Vi arbetar för att säkerställa att den enskilda inte kan ta sig 
rätt över de många.”



Behovsutredning
 Behovsutredningen är planeringsunderlaget
 Behöver behandla hela behovet av tillsyn
 Händelsestyrd tillsyn: tips m.m.
 Planerad tillsyn: Informationsinsatser, kontrollerande 

aktiviteter
 Vara resurssatt

 Ska vara för tre år och uppdateras årligen

Naturen kan inte anmäla övergrepp på sig själv -
det är vårt jobb att hitta överträdelserna!



Objektsregister
 Återkommande tillsynsobjekt ska samlas i ett 

register
 Utgör ett underlag till behovsutredningen
 Hur gör man ett register över strandskydd?
 Samla hotspots och andra högriskområden, t.ex. 

friluftsområden



Tillsynsplan
 Ska tas fram årligen
 Ska baseras på behovsutredningen
 Behöver ta upp både händelsestyrd och 

planerad tillsyn
 Tänk uppföljning och utvärdering när planen tas 

fram



Strandskyddskampanj
 2 kommuner + Lst
 Upplägg
 Genomförande
 Efterarbete



Har ni frågor eller funderingar – tveka inte att ringa eller 
skicka en e-post!

Cecilia Murelius
010-224 92 80
cecilia.murelius@lansstyrelsen.se
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