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1. Inledning 

Håbo kommun omsluts till stora delar av Mälarens vatten och dess vikar. Hela Mälaren med 

öar och strandområden omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet (miljöbalken 4 

kap. §§ 1 och 2) och nästan hela kommunens strandlinje omfattas av strandskydd 

(miljöbalken 7 kap. §§ 13-18). Det finns en liten sjö, Lillsjön, och en del av ett vattendrag 

som mynnar ut vid Vattunöden söder om Lastberget som också har strandskydd. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsynen av strandskyddet i Håbo kommun enligt 

miljöbalken. Strandskyddet syftar till att bevara land- och vattenområden för både de 

biologiska värdena och för allmänhetens friluftsliv. Naturen behöver inte vara extra 

skyddsvärd för att bestämmelserna ska gälla. 

Under 2011 och 2012 inventerades strandområden i Håbo kommun för att kontrollera hur 

strandskyddets efterlevs. I inventeringen har cirka 360 strandskyddsobjekt listats som 

behöver en mer noggrann genomgång. Objekten innefattar allt från båthus och mindre 

byggnader, där det är osäkert om strandskyddsdispens finns, till gräsmattor som klippts 

utanför tomtgränser och bidragit till privatisering av stranden. Parallellt med att tillsynen 

genomförs är det viktigt att sprida kunskap om strandskyddet. 

Miljöavdelningen tar varje år emot ett antal klagomålsärenden som rör privatisering av 

kommunens strandlinje. Avdelningen har ett ansvar att utreda dessa ärenden och ställa krav 

på att fastighetsägare antingen ansöker om strandskyddsdispens i efterhand eller att 

fastighetsägare undanröjer och återställer miljön om strandskyddsdispens inte kan beviljas.  

Bygg- och miljönämnden godkände den 11 december 2018 en tillsynsplan för 

verksamhetsåret 2019. I planen ingår att starta upp en planerad tillsyn gällande hur 

strandskyddet efterlevs.  

Genom en planerad tillsyn har kommunen möjlighet att prioritera de områden där tillsynen 

gör störst nytta för miljön, den biologiska mångfalden och för allemansrätten. Styrs tillsynen 

av tips från allmänheten hamnar initiativet utanför myndigheten med risk för att resurserna 

används på ett mindre effektivt sätt, och fokus förskjuts från allmänna intressen mot enskilda 

intressen. Det är därför önskvärt att en större del av tillsynen är planerad, vilket i ett 

långsiktigt perspektiv minskar antalet händelsestyrda ärenden. 

1.1. Därför har vi regler om strandskydd 

Områden kring våra stränder har stor betydelse för såväl djur- och växtliv som för 

människors natur- och friluftsupplevelser. Övergången mellan land och vatten ger 

förutsättningar för en rad olika livsmiljöer och funktioner för djur och växter och bildar på 

så vis värdefulla biotoper. I samhällsplanering är ekosystemtjänster ett högaktuellt begrepp 

och i det sammanhanget är stränderna en särskilt viktig resurs. 

För människor innebär närheten till vatten också en attraktiv boendemiljö, och efterfrågan på 

strandnära bostäder är stor samtidigt som tillgången är relativt liten. Bebyggelse längs 

stränderna innebär ofta inskränkningar i det allmänna friluftslivet, minskade upplevelse-

värden och negativa konsekvenser för flora och fauna. 
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Strandskyddets syfte är att värna om dessa värden genom att långsiktigt trygga allmänhetens 

tillgång till strandområdet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.  

Strandskyddet regleras i miljöbalkens sjunde kapitel och gäller vid alla kuster, sjöar och 

vattendrag (7 kap. 13 § miljöbalken). Det generella strandskyddet gäller 100 meter på land 

och i vatten från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Det kan även utökas av 

Länsstyrelsen till 300 meter vid särskilt värdefulla vatten (figur 1). I Håbo kommun är 

strandskyddet utökat längs en stor del av strandlinjen. 

  

Figur 1. Strandskyddet, från Naturvårdsverkets handbok 2009:4 

1.2.  Tillsyn behövs 

Exploateringstrycket är ofta högt kring strandområden. I en studie gjord av Länsstyrelserna i 

Uppsala och Stockholms län har strandexploateringen kring Mälaren granskats. Mälaren har 

23 kommuner omkring sig. Exploateringstakten har varierat i olika delar kring sjön och 

under olika tidsperioder. Störst exploateringstakt återfinns i Uppsalaområdet, det vill säga 

nordvästra delen av Mälaren i Håbo, Knivsta och Uppsala kommun (Länsstyrelserna 

Stockholm, Uppsala 2008). 

Det finns inga tecken som tyder på att den här exploateringen har avstannat och 

strandskyddet är ett viktigt verktyg för att säkerställa att strändernas friluftslivs- och 

naturvärden inte försvinner i framtiden. 

1.3.  Tillsynens syfte 

Bygg- och miljöförvaltningen har för avsikt att påbörja en planerad operativ tillsyn av 

strandskyddet i Håbo kommun. Tillsynen har sin utgångspunkt i miljöbalken och är ett sätt 

att säkerställa att syftet med strandskyddet uppnås. Målet är att också leva upp till de 

nationella miljömålen och Håbo kommuns vision om Hållbara Håbo och den naturnära 

Mälarkommunen. En planerad tillsyn är viktig för en rättvis behandling av de invånare som 

bor och verkar inom områden som omfattas av strandskydd eller andra områdesskydd. 

Genom tillsyn ökar också möjligheten att i tid upptäcka brott mot bestämmelserna och på så 

vis minska eventuella skador. 
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2. Syfte 

Dessa riktlinjer har tagits fram för att tydliggöra hur tillsynen ska gå till, underlag mål och 

strategier, vilka områden som prioriteras och hur processen ser ut. Samtidigt ges en 

bakgrund om strandskydd som omfattar lagstiftningen, dess historik och syftet och målen 

med strandskyddet för att skapa förståelse för den planerade tillsynen.  

3. Avgränsning 

Riktlinjerna beskriver den planerade strandskyddstillsynens syfte och dess relation till olika 

miljömål. Den beskriver det arbete som kommunen ansvarar för på ett övergripande plan, 

men inte den händelsestyrda tillsynen. 

4. Sammanfattning 

Syftet med strandskyddet enligt miljöbalken 7 kap. 13 § är att trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532). 

Strandskyddsbestämmelserna finns för att skydda stränderna från exploatering och olovlig 

privatisering. Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken är det förbjudet att uppföra nya anläggningar 

och byggnader utan särskilda skäl och dispens. Trots detta pågår en fortsatt exploatering av 

stränderna. Sedan 2009 har kommunerna huvudansvaret för att fatta beslut om dispenser av 

strandskyddet (SFS, 2009/09:119). 

Strandskyddet har också betydelse för att uppfylla framförallt två av de 16 nationella 

miljömålen som är beslutade av riksdagen, ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt 

växt- och djurliv”. Även målen ”God bebyggd miljö”, ”Ingen övergödning” och vid kusten 

”Hav i balans samt Levande kust och skärgård” har kopplingar till strandskyddet. 

Håbo kommun har beslutat att bedriva en planerad tillsyn av strandskyddet. Syftet med 

tillsynen är att kontrollera efterlevnaden av strandskyddet enligt miljöbalken. Målet är att 

också leva upp till de nationella miljömålen och Håbo kommuns vision om Hållbara Håbo 

och den naturnära Mälarkommunen. 

Parallellt med att tillsynen genomförs är det viktigt att sprida kunskap om strandskyddet och 

strandskyddets syften. 

Tillsynen kommer initialt att prioritera områden inom den generella strandskyddszonen, det 

vill säga inom 100 meter från strandlinjen, och till stora delar bygga på en inventering som 

gjordes 2011-2012. 

Tillsynsmetoden som kommer att användas är en kombination av information från tidigare 

inventeringar, jämförelse av flygfoton från olika år, arkivgranskning för att kontrollera om 

dispens finns och platsbesök. 

5. Historik 

5.1. Strandskyddsreglernas uppkomst 

Strandskyddet har funnits i någon form sedan 1950-talet. Från början var syftet främst att 

värna om allemansrätten och människors möjlighet att använda stränderna för bad och 

friluftsliv. Strandskyddet reglerades i naturvårdslagen och den 1 juli 1975 blev det generellt, 
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det vill säga att det gäller 100 meter på land och i vatten vid alla Sveriges kuster, sjöar och 

vattendrag. Det infördes i och med detta ett byggförbud vid stränderna som innebar att det 

blev förbjudet att bygga utan en dispens. Det är därför möjligt att utöva tillsyn på åtgärder 

som skett så långt tillbaka som juli 1975. 

Det var först 1994 som hänsynen till djur- och växtliv införlivades i lagstiftningen. Innan 

dess hade strändernas biotoper indirekt skyddats med hjälp av strandskyddet men nu blev 

det tydligt uttalat i naturvårdslagen. 

5.2.  Strandskyddet stärks 2009 

I och med miljöbalkens ikraftträdande 1999 överfördes strandskyddslagstiftningen från 

naturvårdslagen. Fram till 2009 gjordes inga stora förändringar i lagen. Länsstyrelsen var 

den myndighet som ansvarade för prövning av dispenser och tillsyn med möjlighet att 

delegera till kommunen. År 2009 ändrades detta och kommunen är sedan dess den 

myndighet som till största delen ansvarar för prövning och tillsyn inom strandskyddet. 

Länsstyrelsen har kvar sin roll när det gäller åtgärder som rör allmän väg, järnväg eller 

försvaret. De ansvarar även för områden som förutom strandskyddet har ytterligare 

områdesskydd, exempelvis naturreservat, landskapsbildsskydd och Natura 2000-områden. 

Undantagen är vattenskyddsområden och kommunalt beslutade naturreservat där ansvaret 

ligger hos kommunen. 

Ytterligare förändringar 2009 var att skälen för att kunna bevilja dispens specificerades och 

anges i miljöbalken. Ett av förbuden ändrades från att tidigare varit att det är förbjudet att 

utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur- och växtliv till väsentligt 

förändrar. Det innebär i praktiken att även åtgärder som förbättrar för djur- och växtliv är 

dispenspliktiga (prop. 2008/09:119).  

I samband med översynen 2009 infördes strandskyddet också i plan- och bygglagen, där en 

kommun har möjlighet att peka ut så kallade LIS-områden i sin översiktsplan där LIS är 

förkortning för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Inom sådana områden finns det 

ytterligare två skäl till dispens. Det här gjordes framförallt för att underlätta för landsbygds-

utvecklingen vid vatten som inte har exploaterats i någon större utsträckning. Införandet i 

plan- och bygglagen innebär också att kommunen kan upphäva strandskyddet i samband 

med beslutande om en detaljplan, något som tidigare bara Länsstyrelsen har haft möjlighet 

att göra enligt miljöbalken. 

 

6. Sveriges miljömål 

6.1. Agenda 2013 

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 

17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att 

från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis 

framtid, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

Agenda 2030 är en fortsättning på arbetet med Agenda 21 som startade med konferensen i 

Rio de Janeiro 1992. Av de mål som sattes upp då, har alla utom målet om ekologisk 

hållbarhet visat en positiv utveckling. För några av miljömålen är situationen värre än den 

var 1990. I de globala målen har miljöfrågorna fått större plats och sex av de sjutton målen 
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är kopplade till hållbar utveckling. Mål 15 handlar om ekosystem och biologisk mångfald 

och innefattar flera delmål som berör stränder och strandskyddet. 

6.2.  Miljökvalitetsmålen 

Sveriges miljömål tar på en nationell nivå hand om den ekologiska dimensionen av de 

globala hållbarhetsmålen. I Sverige finns 16 nationella miljömål beslutade av riksdagen med 

målsättningen att kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora 

miljöproblemen är lösta. Två av miljömålen fokuserar på de bevarandevärden som 

strandskyddet syftar till att skydda: ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och 

djurliv” och lyder enligt följande: 

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 

bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas”. 

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 

framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 

processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 

med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd”.  

Även miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” rör strandskyddsfrågor, 

men det är inte aktuellt i Håbo kommun. 

6.3. Måluppfyllelse 

Länsstyrelsen rapporterar varje år en uppföljning av miljömålen på regional nivå till 

Naturvårdsverket. I rapporten ”Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019” 

(Naturvårdsverket) är bedömningen att ingen av miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” 

och ”Ett rikt växt- och djurliv” kommer att uppnås år 2020 i Uppsala län. Bedömningen är 

gjord utifrån de nu beslutade eller planerade styrmedel som finns. 

För målet ”Levande sjöar och vattendrag” finns framförallt två indikatorer som rör 

strandskyddet, ”Strandnära byggande vid sjöar och vattendrag” och ”Skyddade sjöar och 

vattendrag”. I den första indikatorn granskas bebyggelse längs med sjöar och vattendrag. 

Den metod som används utgår ifrån fastighetstaxeringsuppgifter som koordinatsätts och 

sedan undersöks nya byggnader inom 100 meter från strandlinjen, utanför tätort. 

Miljökvalitetsmål som rör biologisk mångfald har en fortsatt negativ utveckling. Antalet 

hotade arter är högt i de områden där markanvändningstrycket är högt. Störst antal hotade 

arter återfinns i skogs- och jordbruksmark. För att förbättra förutsättningarna att nå dessa 

miljökvalitetsmål behövs en tydligare styrning av hur ekosystemtjänster ska beaktas i beslut 

som rör mark- och vattenanvändning. Vikten av råd och vägledning till markägare, 

verksamhetsutövare och allmänheten i de här frågorna betonas också i rapporten. 

Det är också viktigt att ta till vara de stora synergier som finns mellan miljömålen och andra 

samhällsmål. Insatser för miljön kan samtidigt vara insatser som till exempel gynnar en 

levande landsbygd, stärker näringslivets konkurrenskraft eller bidrar till Sveriges förmåga 

att hantera olika typer av kriser. 
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7. Håbo kommuns miljömål 

7.1.  Vision Vårt Håbo 2030 

I Håbo kommuns vision, Vårt Håbo 2030 beskrivs Håbo som Mälarkommunen nära naturen 

där tillgängligheten till vattnet och naturlivet är en stor tillgång och ett stort ansvar, och att 

vi aktsamt förvaltar dessa områden åt kommande generationer. Nya områden för boende och 

rekreation ska ta form i samspel med omkringliggande miljöer utan att äventyra natur- och 

djurliv. 

7.2.  Miljöstrategi 

Miljöstrategin i Håbo kommun som antogs i kommunfullmäktige 2015 utgår bland annat 

från kommunens övergripande mål, visionen Vårt Håbo 2030, och utmynnar i tre 

inriktningsområden: Fossilbränslefri kommun, Giftfri och resurseffektiv kommun och 

Naturmiljöer med mångfald. Dessa tre inriktningsmål innehåller totalt tio målsättningar, och 

i handlingsplanen för perioden 2017-2020 är fyra av dessa prioriterade. Två av de 

prioriterade målen sorterar under Naturmiljöer med mångfald och har anknytning också till 

strandskyddet. 

Den ena målsättningen är att tillgodose människors rätt till, och behov av, gröna miljöer, 

särskilt tätortsnära natur och möjliggöra för rörligt friluftsliv och rekreation. Den andra är att 

bevara och utveckla strandområden och vattenmiljöer i kommunen på ett långsiktigt hållbart 

sätt, för att skydda områden med höga rekreations- och naturvärden och områden med stor 

artrikedom. 

I handlingsplanen anges som en konkret åtgärd för att bevara och utveckla strandområden 

och vattenmiljöer att bygg- och miljöförvaltningen och plan- och exploateringsavdelningen 

ska genomföra en strandinventering för att öka kunskapen om kommunens strandmiljöer. 

Tillsynen av strandskyddets efterlevnad utgör här en viktig del i den strandinventeringen.  

7.3.  Gällande översiktsplan 

I gällande översiktsplan från 2006 anges målet ”Mälaren och dess stränders värde för 

friluftslivet skall bevaras. Sjön skall skyddas mot förorenade utsläpp. Exploatering i form av 

bebyggelse med mera skall regleras i känsliga partier. Skogsbruket skall bedrivas med 

särskild hänsyn till friluftslivet.” och gällande översiktsplan anger också ett mål som rör 

tillgängligheten till stränderna ”Tillgängligheten till Mälaren och dess stränder bör 

ytterligare öka under planeringsperioden. Detta kan åstadkommas med byggande av nya 

gång- och cykelvägar till och längs med lämpliga strandpartier.” 

7.4.  Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 

Planeringsinriktningen i fördjupningen av översiktsplanen för Bålsta tätort från 2010 betonar 

också miljövärden och betydelsen av stränderna: 

 God vattenstatus i alla vatten. 

 Planera för att genom gröna stråk göra Mälarens stränder 

       tillgängliga. 

 Bevara, skydda och utöka den biologiska mångfalden. 
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7.5.  Förslag till ny översiktsplan 

Håbo kommun har vid aktualitetsförklaring i december 2015 förklarat att gällande 

översiktsplan är i behov av uppdatering och kommunstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram 

en ny översiktsplan för hela kommunen, med utgångspunkt i kommunens vision Vårt Håbo 

2030. Ett första förslag till ny översiktsplan var ute på samråd mellan den 16 december och 

den 28 februari 2017. För tillfället pågår arbete med att ta fram ett uppdaterat planförslag 

inför utställning. Utställningen väntas ske under juni till september 2019.  

I förslaget till ny översiktsplan (maj 2019) anges planeringsprinciper som fortsatt värnar om 

natur- och kulturmiljöer och att naturens samtliga funktioner ska beaktas – rekreations-

värden, ekologiska värden och ekosystemtjänster. 

7.6.  Generella riktlinjer i förslaget till nya översiktsplanen 

Kontakten med Mälaren ska utvecklas i alla delar av kommunen där det är möjligt utan att 

skada höga natur- eller rekreationsvärden. En ökad tillgänglighet till Mälaren ska främst ske 

i områden där strandområdet redan är ianspråktaget samt där en ökad tillgänglighet till 

vattnet kan bidra till ökade rekreations-, friluftslivs- och besöksvärden. Målpunkter och 

rörelsestråk längs stränderna, framförallt tätortsnära strandstråk, bör utvecklas på ett varsamt 

sätt. I områden där strandlinjen har höga biologiska värden ska dessa prioriteras över en 

ökad tillgänglighet. 

Exploateringstrycket i strandnära områden kommer sannolikt att öka i samband med ett ökat 

bebyggelsetryck i kommunen. Vikten av att värna strandskyddet ökar därmed i takt med att 

kommunen blir allt mer tätbebyggd. Bebyggelse som är privatiserande eller påverkar 

landskapsbilden samt avskärmande anläggningar ska inte tillkomma inom strandskyddade 

områden. Strandskyddets syften ska alltid uppfyllas och fri passage till stranden ska lämnas. 

Allmänhetens tillgänglighet till vattnet och dess stränder ska säkerställas vid förändring 

inom strandskyddat område. 

7.7.  Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden 

Håbo kommun har antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som gäller områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. LIS-områdena kan bidra 

till en positiv landsbygdsutveckling genom möjlighet att etablera exempelvis bostäder eller 

verksamheter på landsbygden. LIS kan också användas för att skapa förutsättningar för 

rekreation, friluftsliv och turism i ett område. 

Det tematiska tillägget till översiktsplanen om landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

antogs av kommunfullmäktige i maj 2016.  

Krav på detaljplan och/eller bygglov krävs för att ändra markanvändningen även inom 

utpekade LIS-områden. LIS-planen och utvecklingsförslagen fungerar som en vägledning 

vid kommande beslut. 

Planen presenterar även utvecklingsförslag för respektive område. Utvecklingsförslaget 

anger vilken typ av utveckling som anses främja en positiv utveckling av landsbygden och 

som därmed ska tillåtas inom det utpekade området. Det är fyra så kallade LIS-områden som 

pekas ut (figur 1): 
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LIS-område i Skokloster ska möjliggöra en fortsatt utveckling av området med fokus på att 

förstärka och utveckla den allemansrättsliga tillgängligheten och användning av 

strandområdet. Framförallt bör anläggningar för friluftsliv och rekreation på land och i 

vatten möjliggöras. I begränsad utsträckning kan ny bostadsbebyggelse tillkomma i området. 

LIS-området vid Skokloster slott ska möjliggöra en utveckling av områdets turism- och 

rekreationsvärden, på land så väl som i vatten, och ske med utgångspunkt i områdets stora 

kulturhistoriska värden. Åtgärder i området ska främja och utveckla platsens funktion som 

besöksmål. Förändringar som genomförs ska bevara eller vidareutveckla tillgängligheten till 

stranden.  

LIS-området i Övergran ska möjliggöra en ökad tillgänglighet till stranden för boende och 

besökare. Det kan bland annat ske genom anläggningar för friluftsliv, så som fågeltorn, 

gångstråk utmed Ryssvikens västra strand och genom skyltning.  

LIS-området i Sånka (Lugnet) ska möjliggöra en utveckling av områdets friluftsvärden 

genom att vidareutveckla befintlig campingverksamhet, stranden och badplatsen. Åtgärder 

som syftar till att öka tillgängligheten till stranden ska främjas. 

I förslaget till ny översiktsplan pekas ytterligare två tänkbara LIS-områden ut, ett i Ekilla 

och ett på Biskops-Arnö. 
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Figur 1: Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. 
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8. Tillsyn av strandskyddet – omfattning och utgångspunkter 

8.1. Tillsynens omfattning 

Håbo kommun har cirka 12 mil strand och strandskydd råder längs med en större del av 

strandlinjen (figur 2). Det finns en liten sjö, Lillsjön, och en del av ett vattendrag som 

mynnar ut vid Vattunöden söder om Lastberget som också har strandskydd. Strandskyddet 

är i Håbo utökat till 300 meter längs en stor del av kommunens stränder.  

 

Figur 2: Områden med strandskydd i Håbo kommun: stränderna längs Mälaren, kring Lillsjön och del av ett vattendrag vid 

Vattunöden. Grön markering avser 100 meter och blåskrafferad markering gäller 300 meter från strandlinjen. 
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8.2. Avgränsning av tillsynen 

Kring vissa stränder i Håbo kommun finns det planer av olika slag, det kan vara detaljplaner, 

äldre byggnadsplaner eller områdesbestämmelser. Planerna måste undersökas närmare i 

samband med tillsynen, då strandskyddet kan vara upphävt i samband med att planerna 

genomförts och fastighetsbildningar slutförts. Strandskyddet gäller inte i planer som trädde i 

kraft, och fortfarande är gällande, före den 1 juli 1975. 

Fastigheter där det råder någon annan form av områdesskydd, exempelvis naturreservat eller 

Natura 2000-områden kommer inte att granskas eftersom de faller in under Länsstyrelsens 

tillsynsansvar (figur 3). I områden som bedöms som särskilt viktiga föreslår kommunen 

ändå ett mer aktivt samarbete tillsammans med Länsstyrelsen som har det reella ansvaret. 

 

Figur 3: Naturreservat och Natura 2000 i Håbo kommun. 
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Enligt miljötillsynsförordningen 1 kap. 17 § ska tillsynsmyndigheterna samordna tillsynen 

om det är ändamålsenligt och möjligt. Detta kan vara lämpligt till exempel där kommunens 

tillsynsansvar gränsar till ett Natura 2000 område eller där landskapsbildsskydd råder. 

I kommunen finns strandpartier som är av stort allemansrättsligt intresse, men där det inte 

föreligger strandskydd enligt miljöbalken. Ett exempel på ett sådant område finns längsmed 

Hagviksstrand. Gällande detaljplan från 1970 anger området mellan vägen och stranden som 

parkmark och därmed allemansrättsligt tillgänglig. Här finns exempel på bryggor och andra 

åtgärder som gör att delar av området kan upplevas som privat. Kommunen äger marken och 

till del finns avtal som möjliggör nyttjande av marken, men i andra fall saknas det. För att 

göra det attraktiva området mer tillgängligt krävs här ett samarbete mellan plan- och 

exploateringsavdelningen som markägare och bygglovavdelningen i de fall tillsyn enligt 

plan- och bygglagen blir aktuell. 

9. Mål och prioriteringar 

9.1. Mål och syfte med tillsynen 

Målet med tillsynen i Håbo kommun bygger såväl på två nationella miljökvalitetsmål, 

Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv, som på Håbo kommuns egen 

vision Vårt Håbo 2030. Bygg- och miljönämndens övergripande mål för tillsyn av 

strandskyddsområden är att värna om värdefulla naturmiljöer, allmänhetens tillgänglighet 

och värden för friluftslivet. Vid överträdelse ska, efter vad som är rimligt, det aktuella 

området återskapas för att uppnå de ursprungliga värdena. Tillsynen är också ett viktigt 

verktyg för att skapa medvetenhet bland kommuninvånarna och undvika framtida 

överträdelser mot strandskyddet. Lika viktigt är att tillsynen leder till likabehandling. 

9.2. Prioriteringsgrunder 

Bygg- och miljöförvaltningen har valt att prioritera tillsynen i första hand till områden med 

stort värde för friluftsliv och ofta med skyddsvärd natur samtidigt som det finns bostads-

bebyggelse i nära anslutning. Erfarenhetsmässigt leder den kombinationen inte sällan till att 

åtgärder görs inom det strandskyddade området, ibland med dispens och ibland utan. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att det är i områden där många människor använder 

sig av allemansrätten som tillsyn kommer att göra störst nytta. Det beror inte bara på att det 

är där människor rör sig utan också för att samma områden ofta är utsatta för ett högt 

exploateringstryck. Det kan vidare finnas områden som inte har ett så stort allemansrättsligt 

nyttjande men som har en speciellt skyddsvärd natur som gör att de hamnar högre upp i 

prioriteringsordningen. 

9.3. Prioritering av områden 

Några områden med strandskydd har inventerats tidigare och den dokumentation som då 

gjordes kommer att utgöra ett första steg i tillsynen. De områden som valdes ut inför ett 

examensarbete 2012 valdes utifrån ovanstående kriterier och har en dokumentation som gör 

det möjligt att kontrollera eventuella nytillkomna åtgärder på dessa platser. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att det är inom 100 meter från stranden som tillsynen 

bör påbörjas, eftersom det är där människors tillgänglighet till stranden blir lidande vid 

överträdelser. Där finns också generellt stora biologiska värden. I de områden där 
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strandskyddet sträcker sig 300 meter kommer zonen bortom 100 meter att vara del i tillsynen 

men inte prioriteras i första skedet. 

9.4. Uppdatering av tillsynsplanen 

Att uppdatera och utvärdera tillsynsplanen är en viktig del i arbetet som sker årligen. Det är 

svårt att förutse mängden ärenden och tidsåtgången i strandskyddstillsynen eftersom 

planerad tillsyn inte bedrivits tidigare. Strandskyddet är också ett område där det finns 

önskemål på den politiska agendan om att förändra lagstiftningen, vilket kan påverka hur 

tillsynen ska bedrivas i framtiden. 

9.5. Förebyggande/ främjande tillsyn  

En viktig förebyggande del i tillsynsarbetet är att nå ut med information. Att publicera tydlig 

information på kommunens hemsida om strandskyddet och hur man går tillväga för att söka 

dispens. Det finns redan viss information, men den kommer att uppdateras och kompletteras 

med information om att tillsyn kommer att påbörjas. Ansökningsblankett för ansökan om 

strandskyddsdispens finns på hemsidan, www.habo.se. 

Bygg- och miljöförvaltningen kommer tillsammans med plan- och exploaterings- och 

kommunikationsavdelningarna att ta fram en kommunikationsplan kopplat till den planerade 

tillsynen. Ambitionen är att bjuda in invånare till en informationskväll och berätta om 

strandskyddets syfte och förestående tillsyn. Avsikten är sedan att kunna hålla träffar vid 

efterfrågan eller exempelvis i samband med tillsyn i ett område. 

9.6. Granskande/operativ tillsyn 

Bygg- och miljönämnden kommer att bedriva tillsyn på alla fastigheter i aktuellt 

tillsynsområde. Även om det inte finns bostäder i anslutning till stranden kan det finnas 

bryggor, båthus och andra anläggningar eller åtgärder, med eller utan dispens.  

Tillsynen kommer att fokusera på tillkomna bryggor, byggnader, skyltar, privatiserande 

åtgärder och påtagliga förändringar i naturmiljön. En granskning och jämförelser av 

flygfoton från olika årtal görs. Det sker även en kompletterande tillsyn genom platsbesök, 

eftersom alla typer av åtgärder inte går att upptäcka på en flygbild och helt nya anordningar 

kan ha tillkommit. 

Steg 1 - Inventering  

Inventering är genomförd för delar av strandlinjen och det underlaget kommer att utgöra 

grunden för den första etappen av tillsynen. Inför kommande etapper kan nya inventerings-

insatser göras. 

Steg 2 – Förberedelse av tillsyn på plats 

Håbo kommun har tillgång till flygfoton från olika årtal som kommer att jämföras inför 

platsbesök. Lämpliga årtal att välja är ett före 1975 och sedan minst ett för varje 

efterföljande årtionde för att kunna avgöra ungefär i tid när förändringen skedde och om det 

är en dispenspliktig åtgärd. 

I det här skedet är det också viktigt att ta reda på eventuella fastigheter inom detaljplan där 

strandskyddet är upphävt. De fastigheterna utesluts därefter från granskningen.  

http://www.habo.se/
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Om det vid granskningen av flygbilderna upptäcks en förändring på en fastighet som är 

dispenspliktig så görs en kontroll om dispens har beviljats av bygg- och miljönämnden. Om 

ingen dispens hittas kontaktas den myndighet som var prövningsmyndighet när åtgärden 

utfördes för att ta reda på om det finns en dispens. I samband med det görs en kontroll i 

fastighetsregistret för att ta om reda på om fastigheten kan ha styckats av under den aktuella 

perioden. Om så är fallet kan en eventuell dispens finnas på stamfastigheten. 

Steg 3 – Tillsyn på plats och tillsynsärenden 
I normalfallet meddelas berörda fastighetsägare om att tillsyn kommer att ske. 

Fastighetsägare får närvara vid tillsynen om de önskar. Strandskyddsområden besöks för att 

kontrollera upptäckta avvikelser/överträdelser och för att göra en kontroll av nuläget. Om 

det finns otillåtna byggnader eller åtgärder, eller saknas en gällande dispens för en 

dispenspliktig åtgärd, startas ett tillsynsärende på fastigheten. Fastighetsägaren kontaktas 

sedan med ett brev där förvaltningen efterfrågar information kring åtgärden och informerar 

om att den är dispenspliktig samt att det inte går att finna någon dispens. Fastighetsägaren 

får sedan cirka tre veckor på sig att svara och för att skicka in eventuella papper till nämnden 

som styrker att dispens har beviljats.  

Om överträdelse konstateras får fastighetsägarna möjlighet att söka dispens i efterhand för 

åtgärden. Åtgärden prövas då med utgångspunkten att den inte redan genomförts och på 

samma villkor som vid alla andra dispensprövningar inom strandskydd. Konstateras att 

ingen överträdelse skett får fastighetsägaren ett beslut om detta och ärendet avslutas. 

Steg 4-Återställning  

Är det inte möjligt att ge dispens för åtgärden kommer fastighetsägaren att bli förelagd att 

återställa området, alternativ att ta bort en byggnation eller någon annan fysisk åtgärd som 

genomförts. För återställningsskyldighet finns ingen preskriptionstid. Bygg- och 

miljönämnden kan som tillsynsmyndigheten begära rättelse i princip hur länge som helst. 

Det är viktigt att handläggaren förklarar och informerar fastighetsägaren/-na om att de kan 

bli friade från brott (se nedan) men ändå förelagda av nämnden att återställa. 

Förelägganden om återställande kommer att vara utformade så att fastighetsägaren får 3-12 

månader på sig att utföra återställandet. Hur lång tidsfrist som ges kommer att bero på hur 

pass omfattande återställningsarbetet är. 

9.7. Miljöbrott 

Vid samtliga överträdelser av strandskyddslagstiftningen ska en åtalsanmälan göras för att 

polis och åklagare ska utreda eventuellt brott mot områdesskyddet. Det gäller oavsett om en 

dispens är möjlig att ge eller inte. Brottet preskriberas inom två till fem år och är det helt 

säkert att preskriptionen löpt ut så kommer bygg- och miljönämnden inte att göra någon 

åtalsanmälan. Vid osäkerhet sker samråd med åklagare. 

9.8. Tillsynssamverkan med Länsstyrelsen 

Om handläggaren i samband med tillsynen av strandskyddet upptäcker åtgärder som skulle 

kunna innebära överträdelser mot andra lagområden som exempelvis vattenverksamhet, 

artskydd eller Natura 2000-områden kommer den informationen att skickas vidare till 

Länsstyrelsen. 

 


