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Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd
(SOU 2020:78) – svar på remiss
Klimat- och stadsmiljönämndens beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande samt bilaga 1,
daterat den 11 mars 2021, som sitt remissvar till kommunstyrelsen på betänkandet
Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78, från
Miljödepartementet.

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskotts beslut
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott överlämnar ärendet utan eget
ställningstagande till klimat- och stadsmiljönämnden.
Sammanfattning
Huddinge kommun har remitterats ett betänkande om tillgängliga stränder och ett mer
differentierat strandskydd. Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen
fått en remiss på betänkandet.
Remissen innehåller förslag som syftar till 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.
Samberedande förvaltningar anser att förslagen i remissen är väl underbyggda och
syftar till att underlätta hanteringen av strandskydd, speciellt för kommuner med lågt
exploateringstryck och så kallade LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära
lägen).
Förvaltningarna ser det som positivt och stödjer att utredningen föreslår att beslut om
dispenser av strandskydd är en kommunal och en regional fråga att hantera. Det finns
dock en risk för att förslagen ej når hela vägen, när inte alla avvägningar gjorts ur ett
bredare samhällsperspektiv, med naturvärden, allemansrättsligt perspektiv och
samhällsutveckling i fokus. En strand inom ett område med bebyggd stadsmiljö som
redan är påverkad av exploatering i form av till exempel industrimark och som är
tillgänglig ur ett allemansrättsligt perspektiv, bör också kunna bli föremål för dispens
för att återskapa tillgängliga strandpromenader och övriga rekreativa värden i
samband med stadsutveckling.
Enligt de nya reglerna i miljöbalken och plan- och bygglagen om LIS, lyfts några
områden fram särskilt där kommunernas möjlighet att utpeka LIS ska tillämpas
restriktivt. Det gäller särskilt kring Mälaren och där det råder ett högt
bebyggelsetryck och där strandskyddsvärdena är särskilt höga.
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Detta innebär att förslagen inte innebär några möjligheter till större förändringar för
just Huddinge kommun.
Överläggning
Christian Ottosson (C) och Anders Lönroth (MP) yttrar sig i ärendet innan
överläggningen förklaras avslutad.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

