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Strandskydd

 Invid hav, sjöar och vattendrag (7 kap. 13 § miljöbalken)

 Trygga allmänhetens tillgång samt bevara goda livsvillkor 
för växt- och djurliv (7 kap. 13 § miljöbalken)

 Förbjudet att bl.a. uppföra byggnad och väsentligt förändra 
livsvillkoren för växt- och djurarter (7 kap. 15 § miljöbalken) 

 För dispens krävs särskilda skäl (7 kap. 18 c § miljöbalken)

 Åtgärden får inte strida mot syftet (7 kap. 13 § miljöbalken)



Strandskydd inom statligt skyddade områden

 Länsstyrelserna är prövnings-
och tillsynsmyndighet                   
(7 kap. 18 a § miljöbalken)

 Statligt skyddade områden:
 Nationalpark

 Naturreservat (statliga)

 Landskapsbildsskydd

 Generellt biotopskydd
- Alléer
- Åkerholmar
- Småvatten ex. diken/våtmarker

Huvudskärs naturreservat
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Strandskydd i Stockholms län

 1952-1965: Förordnande om strandskydd för delar av bl.a. 
skärgården och Mälaren.

 1967: Strandskyddet utvidgas till att gälla invid samtliga saltsjö-
och insjöstränder. Flera undantag.

 1975: Ett generella strandskyddet om 100 m från strandlinjen på 
land och i vatten införs i enlighet med förordnande inklusive kartor.

 1977 & 1980: Förordnanden om utvidgat strandskydd och 
undantag från strandskydd.



Kartbilaga



Strandskydd i Stockholms län

 1999: Omprövning av tidigare beslut. I praktiken ingen 
ändring utöver för Stockholms kommun.

 2014: Nya beslut gällande utvidgat strandskydd.

 Idag: Generellt strandskydd gäller enligt beslut 3 juni 1999. 
Utvidgat strandskydd gäller enligt beslut från 2014 och 
framåt.
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Nationella tillsynsstrategin

 Gemensamt verktyg

 Sex tillsynsområden

 Fokusområde

 Tillsynsaktiviteter t.o.m. 2024



Samordnad tillsynsinsats 

 Länsstyrelser i gemensam 
tillsynskampanj vid grunda 
havsvikar - Miljösamverkan 
Sverige 
(miljosamverkansverige.se)

Viktiga för biologisk mångfald

Attraktiva för mänsklig aktivitet

https://www.miljosamverkansverige.se/lansstyrelser-i-gemensam-tillsynskampanj-vid-grunda-havsvikar/


Tidplan

Bild: Miljösamverkan Sverige



Förberedelser

 Upprättande av  
en plan för 
tillsynsinsatsen

 Val av 
tillsynsområde



Geografisk avgränsning

 Statligt skydd
 Naturvärden
 Friluftslivet
 Historik
 Flera ärenden
 Frånvaro

Huvudskärs naturreservat













Flygbildsstudie



Pressmeddelande





Platsbesök



 Nya tillsynsärenden
 Tillbyggda bryggor

 Bastuflottar

 Ändrad användning byggnad

 Skyltar

 Privatiserande åtgärder

 Kommunicering och yttranden

 Kalibreringsmöte

 Beslut

 Slutrapportering

Kommunikation och utredning



Kontaktinformation: 
Karolina Wallin, tfn 010-223 17 42, 

e-post: karolina.wallin@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/stockholm
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