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Sammanfattning 

I Sverige har vi ett generellt strandskydd som gäller för alla stränder, oavsett storlek 
på vattendraget. Strandskyddsområdet är normalt 100 meter från strandlinjen, både 
upp på land och ut i vattnet, men länsstyrelsen kan utöka avståndet till 300 meter. 
Syftet med strandskyddet är att skydda växt- och djurliv samt att trygga 
allmänhetens tillgång till stränder. 

2009 kom en ny lag om strandskydd. Den nya lagen innebar att det numera finns 
en möjlighet för kommunerna att införa LIS-områden, områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge. De LIS-områden som utses av kommunen 
ska anges i översiktsplanen eller som ett tillägg till denna. Förutom de särskilda skäl 
för att bevilja dispens från eller upphäva strandskydd, som anges i miljöbalken, kan 
man som särskilt skäl i LIS-områden beakta att det bidrar till utveckling av 
landsbygden. Inom dessa områden har kommunen möjlighet att bevilja 
strandskyddsdispenser.  

Det är nu nästan 5 år sedan den nya lagstiftningen om strandskydd trädde i kraft. 
Examensarbetes syfte är att belysa hur långt kommunerna i Norrland kommit i sin 
planering och sitt genomförande av LIS-områden, hur de anser att lagstiftningen 
fungerar, eventuella problem vid framtagandet av LIS-områden samt vilket deras 
huvudsakliga syfte med detta varit. Till kommunerna i Norrland räknas samtliga 
kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands samt 
Gävleborgs län. 

En enkät har skickats ut till samtliga kommuner i Norrland, 54 stycken. Av dem har 
47 stycken valt att besvara enkäten (87 %). Av dessa 47 kommuner var det bara 1 
kommun som inte hade för avsikt att inrätta LIS-områden, de övriga (98 %) befann 
sig i olika stadier, från handläggningsskede till redan inrättade LIS-områden. Många 
av kommunerna uppgav att de tyckte att lagstiftningen eller i vissa fall vägledningen 
kring LIS-områden var otydlig. De uppgav även att det kunde vara svårt för en 
enskild tjänsteman att bedöma var önskemålet om LIS-områden skulle finnas. Det 
kan man också se, då antalet förfrågningar om strandskyddsdispenser utom LIS-
områden är mer än dubbelt så många som antalet beviljade dispenser inom LIS-
områden. Med tanke på att Norrlands kommuner generellt har ett lågt 
bebyggelsetryck och en hög andel obebyggd strandlinje, borde en utökad 
differentiering av strandskyddet för dessa områden kunna införas i lagstiftningen, 
för att ytterligare stimulera landsbygdsutveckling och tillväxt. 
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Abstract 

In Sweden there is a general area for shore protection for all shores, irrespective of 
the size of water. The general area of protection reaches 100 meters from the 
shoreline, in both ways, but can be extended by the county administration board to 
300 meters. The main purpose with this is to protect wildlife as well as the 
environment and also to ensure access for the public. 

In 2009 there was a change in the shore protection legislation. The new law now 
makes it possible for the counties to establish areas for rural development close to 
the shoreline (LIS). Those areas, which are designated by the county, must be 
adopted in, or supplemented as an addition to the comprehensive plan. Apart from 
the grounds specified in the environmental code to concede exemption from or the 
revoke the shore protection, the LIS-areas can be considered to contribute to the 
development of the countryside.  Within these areas, the county administration 
board is able to grant exemptions.  

The aim of this thesis is to illustrate how far the counties in northern Sweden have 
reached in their planning for and their implementation of, their LIS-areas, almost 
five years after the new legislation about shore protection was passed. Furthermore, 
what they think about the new legislation and how it works, if they have had any 
problems in their work with choosing special LIS-areas and also to find out what 
their main purpose for the LIS-areas was. I’ve chosen the provinces of Norrbotten, 
Västerbotten, Jämtland, Västernorrland and Gävleborg. 

 To achieve the aim of the thesis I conducted a case study. The case study consisted 
of a survey which was sent out to all the 54 counties in these provinces. 47 of the 
counties answered the case study an only one of them didn’t have any plans for 
establish LIS-areas. The rest of them were in different stages of establishing, from 
notice stage to already established LIS-areas. Many of the counties stated that the 
legislation or the guidance about establishing LIS-areas was unclear. They also 
stated that the requirements concerning location could be difficult to determine. 
The number of requests outside LIS-areas are double compared to the requests 
within the LIS-areas. Considering that the counties in northern Sweden maintain a 
relatively low rate of habitation and possess a vast shore which is undeveloped, an 
extended differentiation of the shore protection in these areas should be 
implemented in the legislation in order to further stimulate rural development and 
growth. 
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Förord 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

I Sverige i allmänhet och i många glesbygdskommuner i synnerhet, finns väldigt 
gott om skogar och vatten. Vatten i form av åar, bäckar, älvar, sjöar och tjärnar. För 
många människor är det ett stort mervärde att kunna bo med tillgång till ett vatten, 
på relativt nära håll. Det finns dock begränsningar i lagen som försvårar 
möjligheterna till ett boende nära vatten.  

Om vi ser på det ur ett historiskt perspektiv så är Sverige, med det strandskydd vi 
har, och allemansrätten, unikt ur ett internationellt perspektiv. (Naturvårdsverket, 
2004). Redan på 1940-talet infördes bestämmelser i dåvarande byggnadslagen (SFS 
1947:385) som gav länsstyrelsen möjlighet att förbjuda bebyggelse inom område 
utanför stads- och byggnadsplan. Som anledning gavs att området behövde skyddas 
på grund av bland annat naturskönhet, växtlighet eller andra särskilda 
naturförhållanden. Man hade fått en insikt om att tillgängligheten till stränderna på 
sina håll höll på att försvinna på grund av den allt mer omfattande strandnära 
byggnationen, särskilt i tätorternas närhet (Naturvårdsverket, 2010). Under åren 
som följde har olika former av lagar reglerat detta strandskydd. 1975 infördes ett 
generellt förbud mot att bebygga stränderna både vid kusten och i inlandet, kopplat 
till en möjlighet att ansöka om dispens från förbudet. (prop. 1974:166) 1994 
utvidgades strandskyddets syfte till att också ge skydd för växt- och djurlivet genom 
en ändring i naturvårdslagen (prop. 1993/94:229). Regeringen gav 2001 i uppdrag 
till Naturvårdsverket att kartlägga tillämpningen av strandskyddet och att utreda 
förutsättningarna för och bedöma konsekvenserna av såväl eventuella skärpningar 
som lättnader i strandskyddet (Ds 2005:23. 2005).   

I dag hittar vi reglerna om strandskydd i 7 kap. miljöbalken. Det är utformat som 
ett generellt områdesskydd och gäller vid havet, sjöar, vattendrag och öar i hela 
landet.  

Syftet med strandskyddet är:  

1. Att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och  

2. att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet.  

Generellt omfattas land- och vattenområden intill 100 meter från båda sidor om 
strandlinjen. Länsstyrelsen får dock besluta om att utöka detta område till 300 
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meter, vilket nästan alla länsstyrelser har gjort i någon omfattning (MB 7 kap. 13-14 
§§). 

Under 2009 och 2010 ändrades bestämmelserna om strandskydd. Genom 
lagändringen (SFS 2009:532) skulle det lokala inflytandet stärkas (Naturvårdsverket 
& Boverket, 2012). Före 2009 beslutade länsstyrelserna om strandskyddsdispenser 
men kunde även delegera detta ansvar till kommunerna (Strandskyddet och utvecklingen 

av landsbygden, prop. 2008/09:119). Det gjordes flera förtydliganden i miljöbalken i 
syfte att uppnå en mera enhetlig rättstillämpning. Dessa avser bland annat 
strandskyddets syften, förutsättningarna för att upphäva eller ge dispens från 
strandskyddet och bibehållande av en fri passage närmast strandlinjen. Ändringarna 
av reglerna syftade också till att främja utvecklingen i landsbygdsområden med god 
tillgång till stränder genom att inom i översiktsplanen utpekade områden, tillåta 
vissa lättnader i strandskyddet, öka det lokala och regionala inflytandet över 
strandskyddet samt att effektivisera prövningen genom en samordning av 
miljöbalken och plan- och bygglagen (Prop. 2008/09:119, 2009). Genom 
lagändringen är nu kommunerna första beslutsinstans för strandskyddsdispens. 
Fortfarande är det dock så att länsstyrelsen beslutar i särskilda fall om 
strandskyddsdispenser. Dessa anges i MB 7:18 eller MB 7:18 a. Kommunerna 
skickar de strandskyddsdispenser som beviljats till länsstyrelsen (MB 19:3 a). 
Länsstyrelsen gör därefter en bedömning om kommunen följt bestämmelserna i 
miljöbalken gällande strandskyddsdispens. I de fall då länsstyrelsen tror att 
kommunen kan ha felbedömt ärendet görs en överprövning. Länsstyrelsen kan 
genom en överprövning fastslå, ändra eller upphäva kommunens beslut (MB 19:3 
b). 

1.2 Problembeskrivning 

Strandområden ger goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. Mötet mellan 
land och vatten har visat sig vara en miljö som vi människor av olika skäl värderar 
högt. Den öppna landskapsbilden, natur- och kulturmiljön samt möjligheten till 
aktiviteter bidrar till strändernas starka attraktion. Allemansrättsligt tillgängliga 
stränder inom rimligt avstånd för närboende höjer ett områdes kvalitet och kan 
bidra till nybyggnation av framför allt bostäder. Det bör vara möjligt att förena en 
god bebyggelseutveckling och bostadsförsörjning med ett bevarande av 
bostadsnära stränder (prop. 2008/09:119). 

I grunden behövs en bra planering som utgår från målet om en hållbar utveckling 
enligt Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Ett fenomen som illustrerar 
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strändernas betydelse är att arbetsgivare inte sällan i platsannonserna framhäver 
kommunens natur och kultur, bland annat de fria stränderna, som ett stort värde 
när det gäller att söka arbete i just den kommunen (prop. 2008/09:119). 

De av riksdagen antagna miljömålen om God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och 

djurliv har starka kopplingar till strandskyddet. Strandskyddets betydelse för såväl 
friluftsliv som biologisk mångfald bidrar till uppfyllelse av bland annat dessa 
miljömål. Innebörden av miljömålen är att en långsiktigt hållbar bebyggelse-struktur 
ska utvecklas och att människor ska ha tillgång till natur- och grönområden i 
närheten av bebyggelsen. Båda målen slår fast att den biologiska mångfalden ska 
bevaras och utvecklas. Förutom dessa två mål har även målen om Levande sjöar och 

vattendrag och Hav i balans samt levande kust- och skärgård en nära koppling till strand-
skyddet (prop. 2004/05:150). Strandskyddet är på det sättet alltså en viktig 
förutsättning för arbetet med att uppfylla miljökvalitetsmålen på både kort och lång 
sikt (prop. 2008/09:119). 

Under årens lopp har det dock framkommit att brister i strandskyddsregleringen 
och tillämpningen av denna har förekommit. Dessa brister bedöms leda till att 
strandskyddet succesivt urholkas, åtminstone i delar av landet. Även brister vid 
dispensprövningen framkom. Ett generellt strandskydd är dåligt anpassat till de 
geografiska förutsättningarna, den varierande tillgången till stränder samt även 
skillnaden i bebyggelsetrycket i olika delar av landet. Reglerna kring strandskyddet 
behövde alltså förnyas. (prop. 2008/09:119). Målen med en förändrad 
strandskyddsreglering kan sammanfattas enligt följande: 

Lättnader för att främja utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång till stränder (prop. 
2008/09:119). 

Med regeringens proposition: Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden (prop. 
2008/09:119) och den därpå följande lagen som trädde i kraft 2009-07-01, 
grundlades förutsättningarna för LIS – landsbygdsutveckling i strandnära lägen. En av de 
största förändringarna är att kommunerna nu i översiktsplanen kan peka ut 
särskilda områden för LIS, där det finns ökade möjligheter att ge 
strandskyddsdispens för att bygga hus eller anläggningar som gynnar utvecklingen 
av landsbygden. 

Regeringen konstaterade i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2011/12:1, 2011) 
att det finns indikationer som tyder på att de nya strandskyddsreglerna inte har fyllt 
sitt syfte, har tillämpats olika över landet och har lett till oavsedda effekter 
(Naturvårdsverket & Boverket, 2013). 
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1.3 Forskningens syfte 

Examensarbetets syfte är att undersöka och belysa hur planarbetet med LIS-
områden i Norrland har fungerat, hur många kommuner som antagit eller kommer 
att anta LIS-områden samt hur de anser att lagstiftningen kring LIS fungerar. 
Studien kan ge klarhet i de eventuella problem kommunerna har upplevt vid 
framtagandet av LIS-områden samt hanteringen av strandskyddsdispenser i 
allmänhet. Den belyser även kommunernas syfte med framtagandet av LIS-
områden. 

1.4 Forskningsfrågor 

Målet med undersökningen är att besvara följande frågeställningar: 

• Har kommunerna infört eller kommer de att införa LIS-områden? 

• Vilket huvudsakligt syfte hade kommunerna med att ta fram LIS-områden? 

• Har ansökningar om dispens skett inom eller utom framtagna LIS-områden? 

• Anser kommunerna att lagstiftningen för LIS är tydlig och enkel att följa? 
 

1.5 Avgränsningar 

Detta examensarbete pågår under 10 veckor och motsvarar 15 högskolepoäng. 
Arbetet behandlar LIS-områden och strandskyddsdispenser och det har 
genomförts med hjälp av en enkätundersökning bland samtliga 
Norrlandskommuner (54 kommuner). Med Norrland avses Norrbottens, 
Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands samt Gävleborgs län. Dessa län 
motsvarar den administrativa delen av Norrland, enligt Borgegård (2012). Valet av 
geografisk avgränsning baserar sig på att Norrland till stora delar består av 
landsbygd samt att bebyggelsetrycket där är lågt. Norrland var också det område 
som var i störst behov av ett differentierat strandskydd enligt Naturvårdsverket 
(2002), innan lagändringen genomfördes (SFS 2009:532). Enkätundersökningen 
riktar sig mot samtliga kommuner i Norrland, oavsett om de har antagit LIS eller 
inte, i eller som tillägg till sin översiktsplan. Länsstyrelserna och andra myndigheters 
åsikter om LIS kommer inte att granskas i denna undersökning.   
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2. Teori 

2.1 Relaterade arbeten 

LIS och strandskydd har tidigare behandlats i avhandlingar, vetenskapliga artiklar 
och examensarbeten. 

Björn Segrell (1995) skrev en avhandling med namnet ”Den attraktiva kusten”. 
Avhandlingen behandlar förutom strandskyddets historik och politiska aspekter 
även intressekonflikter som uppstått på grund av strandskydd, vad gäller 
strandskyddet på internationell, nationell och lokal nivå. Då avhandlingen är 
skriven 1995 behandlar den inte strandskyddsbestämmelser i miljöbalken (SFS 
1998:808). 

Halvardsson (2012) skrev ett examensarbete om kommuners arbete med LIS där 
han undersökte trettio kommuner varav fem hade färdigställt LIS-områden. Två av 
dessa fem kommuner låg i Norrland. I sitt arbete har han fokuserat på frågor som 
vilka områden kommunerna valt respektive valt bort, hur många dispensärenden 
som beviljats samt kommunernas åsikter om lagstiftningen för strandskydd. Vid 
tidpunkten för detta examensarbete hade det beviljats få strandskyddsdispenser 
inom LIS-områden och många kommuner uppgav att de ansåg att lagstiftningen 
för LIS var otydlig. Halvardsson (2012) ansåg att det var svårt att dra några 
slutsatser då för få kommuner färdigställt LIS-områden och dessa dessutom var 
relativt nya.  

Johannesson och Rosenkvist (2012) har i ett examensarbete jämfört länsstyrelsernas 
råd till kommuner samt jämfört på vilka grunder kommunerna valt LIS-områden. 
De har i sin undersökning studerar nio länsstyrelser samt fyra kommuner i Västra 
Götalands län. Som slutsats redovisade de att kommunerna generellt utsett ett stort 
antal LIS-områden samt att strandskyddets syfte är svårt att kombinera med LIS. 

Danielsson och Willart (2010) har i sitt examensarbete undersökt konsekvenser av 
LIS genom att utföra en enkät i 26 kommuner. Ingen av dessa kommuner hade 
färdigställt LIS-områden. Deras främsta fokus var huruvida nyttan av LIS-områden 
överväger kommunens kostnader för planering men även hur kommunerna ställer 
sig till LIS. Enligt Danielsson och Willart (2010) var kommunerna generellt positiva 
till lagändringen beträffande LIS, men kritiserade de skärpta redovisningskraven för 
”särskilda skäl” beträffande strandskyddsdispens. 
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Lindgren och Henning (2013) har i ett examensarbete undersökt hur planarbetet 
med LIS-områden i Norrland fungerat, vilka åsikter kommunerna har gällande LIS 
samt hur många strandskyddsdispenser som givits inom dessa områden. De har 
utfört sin underökning med hjälp av en enkät till de åtta Norrlandskommuner som 
vid tidpunkten för undersökning hade inrättat LIS-områden. Sex av dessa 
kommuner svarade helt eller delvis på enkäten. De anser att det är svårt att dra 
några säkra slutsatser av hur LIS påverkat kommuner i Norrland, på grund av att få 
kommuner infört LIS och att det förflutit kort tid sedan lagändringen genomfördes. 

Ett flertal examensarbeten har skrivits strax före eller strax efter lagändringen (SFS 
2009:532). Av naturliga skäl fokuserar dessa arbeten därför främst på innebörden 
av lagändringen och inte dess konsekvenser. Bergqvist (2010) har jämfört 
Naturvårdsverkets rekommendationer för lagändringen med den faktiska 
förändringen (SFS 2009:532). Arebom (2010) gjorde i sin litteraturstudie en 
undersökning om huruvida lagändringen (SFS 2009:532) lett till en skärpning av 
strandskyddet. Karlsson och Siverbo (2009) har i sitt examensarbete utarbetat en 
generell metod som kan användas som vägledning för kommuner vid deras 
bildande av LIS-områden. 

2.2 Strandskydd 

I Sverige finns cirka 100 000 sjöar, större än 1 ha, som med sin sammanlagda yta 
utgör ca 9 % av landets yta (SMHI, kunskapsbanken). Strandlinjen är betydelsefull 
för kultur- och naturmiljö men även sett ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv är 
den viktig. Historiskt sett har bebyggelse i strandnära områden varit betydelsefulla 
för jakt, fiske, jordbruk, samt den handel som är förknippad med sjöfart. I dag är 
det till stor del för rekreation och friluftsliv våra strandområden används. Ett flertal 
av landets utsedda miljöskyddsområden ligger längs Sveriges kust, vilket styrker 
påståendet att stranden är viktig ur miljösynpunkt (Segrell, 1995).  Enligt SCB (MI 
50 SM 0201) är Sveriges strandlinje 424 000 km lång. Detta avstånd har uppskattats 
efter de vattensamlingar, sjöar, älvar och åar som överstiger 1 ha eller 6 m i bredd. 
Både i Sverige och i övriga världen anses byggnader längs med strandlinjen som 
attraktiva, vilket bekräftas av att ca 50 % av världens befolkning har valt att bosätta 
sig närmaren än 1 km från strandlinjen (Goldberg, 1994). Av Sveriges 424 000 km 
strandlinje var 2011 ca 13 % bebyggelsepåverkad, det vill säga, bebyggelse var 
uppförd inom 100 m från strandlinjen. I många inlandskommuner i Norrland är 
andelen bebyggelsepåverkad strandlinje låg, vilket skiljer Norrland från övriga delar 
av Sverige (SCB MI 50 SM 0201). 
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2.2.1 Strandskyddets syfte 

Strandskyddet regleras i miljöbalkens sjunde kapitel (SFS 1998:808). Enligt MB är 
strandskyddets syfte att långsiktigt ”trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, på land och i vatten”. 

  
Det generella strandskyddet är 100 meter från stranden vid normalvattenstånd på land och i vatten. 

Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddet upp till 300 meter på land och i vatten.(Naturvårdsverket, 
2013 s.5) 
Länsstyrelsen kan besluta att förbudet i kap 7 § 15 MB inte ska gälla en 
kompletteringsåtgärd till en huvudbyggnad, som vidtas inom 15 meter från 
huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och som vidtas inom 
en tomtplatsavgränsning som angetts i ett dispensbeslut (naturvårdsverket, 2009). 
 

2.2.2 Allemansrätt 

Allemansrätten är inskriven i Sveriges grundlag sedan 1994 (SFS 1994:1468) Dock 
är inte innebörden av allemansrätten vidare beskriven i lagen (Naturvårdsverket, 
2004) Allemansrätten beskrivs som ”den begränsade rätt var och en har att använda 

annans fastighet – mark och vatten – främst genom att färdas över den, åtminstone till fots, och 

under en kortare tid uppehålla sig där. Denna rätt gäller även om inte ägaren eller den som 

annars bestämmer över fastigheten har samtyckt till att marken används på sådant sätt.” 
(Naturvårdsverket, 2004, s.7). Allemansrätten gäller dock inte överallt, en 
fastighetsägares hemfridszon får inte beträdas av allmänheten. Till hemfridszonen 
räknas en bostads gårdsplan men ej komplementbyggnader som båthus och 
bryggor (Naturvårdsverket, 2004). 

2.2.3 Djur- och växtliv 

Strandskyddet omfattar alla djur och växtarter inom strandskyddsområdet. Hela 
livsmiljön ska skyddas. Särskilda hänsyn ska tas till rödlistade, hotade och fridlysta 
arter. Även om det finns särskilda skäl för att få en dispens från strandskyddet kan 
en planerad åtgärd nekas dispens, om de negativa effekterna för allmänhet eller 
växter och djur bedöms bli för stora. En fri passage skall alltid lämnas. 
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Den fria passagen bör anpassas till djurliv. Om              Vid tätare bebyggelse kan gränsen mellan      
strandkanten är bevuxen med vass och är en                  tomtplatsavgränsning och fri passage                                                          
viktig häckningsplats för fåglar så kan den                      behöva markeras tydligt, till exempel genom en     
fria passagen förläggas en bit upp på land.                      häck, ett staket eller en trädridå. 

(Naturvårdsverket, 2013 s. 11)         (Naturvårdsverket, 2013 s. 11)    
            

2.2.4 Särskilda skäl för att bevilja dispens från eller upphäva strandskydd 

De särskilda skäl som vid dispensprövning eller upphävande av strandskydd, 
framgår av 7 kap. 18 § MB och lyder som följer: 

Som särskilda skäl vid prövning av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet 

får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 

utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

Om prövningen gäller ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man, enligt 7 

kap. 18 § MB, utöver ovanstående punkter som särskilt skäl beakta om ett strandnära läge för 

en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 

Dispens kan ges när det finns särskilda skäl och när syftet med strandskyddet inte 
påverkas, det vill säga djur- och växtliv påverkas inte och allmänhetens tillgång till 
strandområdet försämras inte (7 kap. 15 § MB). 
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2.2.5 Områden för landsbygdsutveckling 

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

Översiktskarta 
Nya regler för strandskydd och 
landsbygdsutveckling. 
 

 
Kommunerna kan peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
 
Geografiskt område: Hela Sverige, med 
undantag för område 2 och 3. 
Förklaring: Regler om landsbygdsutveckling 
gäller i hela landet, med följande 
undantag. 
 

 
Kommunerna ska vara restriktiva när de 
pekar ut områden för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen. 
Geografiskt område: tätortsområden, kust eller 
kustskärgårdsområdet från Forsmark 
till Veda vid Storfjärden i Ångermanland, 
samt från Skataudden vid Näskefjärden 
till gränsen mot Finland, Gotlands kust, 
samt Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, 
Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven 
mellan Orsasjön och Skattungen. 
Förklaring: Regler om landsbygdsutveckling 
får tillämpas med viss begränsning. 
 
 
 

 
Kommunerna kan inte peka ut områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge. 
Geografiskt område: Kust- eller kustskärgårds- 
Området från gränsen mot Norge till 
Forsmark, Ölands kust samt i Ångermanland 
från Veda vid Storfjärden till Skataudden vid 
Näskefjärden. 
Förklaring: Regler om landsbygdsutveckling 
får inte tillämpas. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

(Naturvårdsverket, 2013 s. 15)
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2.2.6 Särskilda skäl inom landsbygdsutvecklingsområde i strandnära läge  
 

De generella reglerna om strandskydd gäller i hela landet, även i de av kommunerna 
antagna områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden). Att en 
kommun redovisar ett sådant område i översiktsplanen, innebär inte att 
strandskyddet upphävs, utan fortfarande gäller kraven på särskilda skäl. Inom ett 
LIS-område kan ett särskilt skäl för att upphäva strandskyddet i en detaljplan eller 
pröva en dispens, vara att en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till 
landsbygdsutveckling. Det kan till exempel handla om turism- och 
näringsverksamhet, affärer, campingstugor, kanotuthyrning, strandcafé, försäljning 
av fiskprodukter eller liknande (Naturvårdsverket, 2012).  

  

För att bygga nya bostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom LIS-
områden, räknas det inte som särskilda skäl att husen skulle bidra till 
landsbygdsutvecklingen. För att inte riskera att ny bebyggelse utvecklas på ett 
ostrukturerat sätt och med stora avstånd, som därmed skulle innebära att det i vissa 
fall långsiktigt inte skulle finnas kvar några orörda strandskyddsområden, finns 
bestämmelser som reglerar hur dessa får byggas. Enstaka nya bostadshus bör 
uppföras i anslutning till ett redan befintligt bostadshus. I större delarna av landet 
innebär det att det inte bör vara längre än 200 meters avstånd till ett befintligt 
bostadshus. I södra Sverige bör avståndet vara klart mindre än så 
(Naturvårdsverket, 2012).  

  

 
2.3 Plan- och bygglagen 
Enligt PBL 3 kap. 5 § ska kommunerna i översiktsplanen peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen som uppfyller kraven som ställs i MB 7 kap 
18 § e. Länsstyrelsen är den myndighet som under samrådet för översiktsplanen, 
ska se till den är förenlig med gällande lag (PBL 3 kap. 10 §). 

2.3.1 Planeringsprocessen. 

Kommunen har enligt PBL kap. 3 § 1 ansvaret för att upprätta en översiktsplan för 
hela kommunen och hålla den aktuell. LIS-områden kan pekas ut i samband med 
att en ny översiktsplan, en fördjupning av översiktsplan eller ett tillägg till 
översiktsplan tas fram. Tillägg kan endast göras om översiktsplanen är aktuell. Till 
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hjälp för kommunerna har Naturvårdsverket och Boverket gett ut en handbok: 
”Strandskydd – en vägledning för planering och prövning”. Den kan fungera som en 
vägledning för kommuner och länsstyrelser i planeringsprocessen. I denna 
handledning delas planeringsprocessen upp i fem steg, där kommunerna och 
länsstyrelserna har gemensamt ansvar för att driva processen framåt genom de olika 
stegen. Processen inleds med en förberedande fas, därefter kommer samråd, 
utställning/granskning, antagande och efter antagande. Efter antagandet är 
översiktsplanen vägledande vid kommunens beslut om dispenser och upphävande 
av strandskydd i detaljplan i LIS-områden (Naturvårdsverket, 2012). 

2.3.2 Förberedande fas 

Under förberedelsefasen kan det vara lämpligt att klargöra förutsättningar och 
formulera mål och strategier för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Analyser 
av tillgången på stränder samt utvecklingsbehovet på landsbygden kan ingå i detta. 
Som vägledning för att peka ut LIS-områden kan man till exempel se över hur 
utvecklingen ser ut i kommunens olika delar, hur bebyggelseutvecklingen i 
kommunen ser ut, hur tillgången på stränder ser ut i kommunen och vilka värden 
för rekreation och växt- och djurliv det finns längs med stränderna. Enligt PBL 3 
kap 5 § ska kommunen i översiktsplanen också ta hänsyn till relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program av betydelse för hållbar utveckling inom 
kommunen (Naturvårdsverket, 2012) 

2.3.3 Samråd 

Under samrådet finns en bra möjlighet att få en bred diskussion och en 
demokratisk förankring kring landsbygdsutveckling i strandnära läge. Förutom med 
länsstyrelsen ska kommunen samråda med grannkommuner och kommunala organ 
som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastruktur. Dessutom är 
det lämpligt att hålla en bred dialog med andra aktörer: allmänheten, lokala 
utvecklingsgrupper, naturvårds- och friluftsorganisationer. I diskussionerna bör 
motiven till förslaget redovisas samt förslagens innebörd och konsekvenser. 
Länsstyrelsen roll i samrådsdelen är till exempel att verka för att redovisningen av 
LIS-områden är förenlig med kriterierna i 7 kap. 18 § e MB (Naturvårdsverket, 
2012).  

2.3.4 Utställning och granskning 

Efter samrådet kan kommunen behöva revidera planen innan den blir aktuell för 
utställning. Vid utställningen ges medborgare liksom grannkommuner och andra 



12 

 

berörda, en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Länsstyrelsen ska 
under utställningstiden avge ett granskningsyttrande, där det ska framgå om 
kommunens redovisning av LIS-områden är förenligt med 7 kap. 18 § e, första 
stycket i MB. 

2.3.5 Antagande 

Skriftligt framförda synpunkter ska efter utställningstiden sammanställas i ett 
särskilt utlåtande. Om planförslaget ändras väsentligt efter utställningen ska en ny 
utställning genomföras. Länsstyrelsens granskningsyttrande bifogas planen och det 
är därefter kommunfullmäktige som antar planen. Från det att beslutet anslagits på 
kommunens anslagstavla, tar det 3 veckor innan planen vinner laga kraft, såtillvida 
att ingen överklagar till förvaltningsrätten (Naturvårdsverket, 2012). 

2.3.6 Efter antagande 

Efter antagande är översiktsplanen vägledande vid kommunens beslut om 
dispenser och upphävande av strandskydd i detaljplan i LIS-områden. Det kan 
underlätta detaljplaneskedet att ha en väl genomarbetad översiktsplan. 
Länsstyrelsen använder översiktsplanen samt sitt granskningsyttrande vid eventuell 
prövning av kommunens upphävande av strandskydd i detaljplan och dispenser 
från strandskydd i LIS-områden (Naturvårdsverket, 2012). 
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3. Metod 
Studien består av en teoretisk litteraturstudie och en empirisk fallstudie som består av enkäter, 

strategierna för dessa förklaras nedan. 

3.1 Litteraturstudie  
Rapportens källor kommer främst från litteratur sökt genom Libris samt 
vetenskapliga artiklar sökta genom Diva. Dessutom har fakta sökts via Google som 
lett till artiklar och rapporter, främst från Naturvårdsverket och Boverket, men 
även via propositioner som regeringen överlämnat till riksdagen. 

Vid litteratursökningen har metoden varit att läsa igenom sammanfattning, slutsats 
och rubriker i texten för att få en uppfattning om innehållet. Genom att sedan läsa 
källans referenser går det att söka efter ytterligare källor för att få en bra översikt i 
ämnet.  

Under litteratursökningen har det varit lättare att hitta artiklar än litteratur i ämnet. 
Det kan dels bero på att författaren främst sökt källor publicerade senare än år 
2009 för att de ska vara så aktuella som möjligt. Det kan också bero på att för kort 
tid gått sedan den nya lagstiftningen infördes, så någon litteratur i ämnet ännu inte 
har publicerats. Det har även använts en hel del litteratur vad gäller själva 
framställandet av rapporten. (Höst, Regnell & Runesson, 2006) 

3.2  Fallstudie  
 
3.2.1 Urval  

Vid urvalet av kommuner har kriteriet varit att det ska vara kommuner i Norrland, 
54 stycken. Från att som första tanke enbart skicka enkäten till kommuner som 
redan antagit LIS-områden, ändrades angreppspunkten till att innefatta samtliga 
kommuner i Norrland. Detta då det innebär en möjlighet att även nå dem som är 
på väg att inrätta LIS-områden och även de som möjligen inte alls tänker sig att 
inrätta LIS-områden. Det ger också ett större underlag för slutsatser Genom de 
öppna frågor och möjlighet till kommentarer som finns i enkäten finns möjlighet 
att följa kommunernas funderingar och resonemang kring LIS.    

 
3.2.2 Datainsamling och analys  
 
Metoden som använts för datainsamling är enkäter. Den har skapats med hjälp av 
ett webbverkyg: www.surveymonkey.com Enkäten skickades ut med mail till 
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samtliga kommuner i Norrland (bilaga B). Efter två veckor skickades en 
påminnelse. Det betonades att det alltid är frivilligt att delta i en enkät, men även att 
deras svar var viktiga för att examensarbete skulle kunna genomföras på bästa sätt. 
Inga belöningar eller gåvor fanns med i resonemanget (Trost, 2012). 

Vid en enkät bör alltid finnas ett missivbrev, med en beskrivning av författaren och 
syftet med enkäten. Missivbrevet ersätts i detta fall av ett e-brev. I e-brevet finns 
även en länk till enkäten samt en förklaring till hur man ska gå tillväga, både för att 
nå den samt hur man avslutar den. Enkätmetoden valdes för att det gör det 
möjlighet att ställa samma frågor till många inblandade, utan att riskera att påverka 
de inblandade, då de besvarar frågorna utan inblandning av författaren (Ejvegård, 
2009). Materialet har analyserats genom att en sammanställning av svaren gjorts, 
dels genom diagram som framställts av enkätverktyget och förfinats med hjälp av 
Excel, dels genom sammanställning av kommentarer och svar på öppna frågor 
(Trost, 2012). 

3.2.3 Bortfallsanalys 

Såvida man inte har fått en mycket hög svarsfrekvens bör man göra en 
bortfallsanalys. För en enkätundersökning är det vanligt med en svarsfrekvens på 
mellan 50-75 %, då bör man använda sig av bortfallsanalys. 

Är svarsfrekvensen högre än 75 % behövs inte detta (Trost, 2012). Min 
svarsfrekvens var 87 %. 

3.3 Vetenskap 

3.3.1 Explorativ, deskriptiv eller explanativ 

En undersökning kan klassificeras utifrån hur mycket man vet om ett visst 
problemområde innan undersökningen startar. När det finns luckor i kunskapen 
behöver undersökningen vara utforskande, explorativ. Syftet med explorativa 
undersökningar är att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt 
problemområde 

Om det finns en större förkunskap är det möjligt att göra en fördjupande 
beskrivning inom en avgränsad del av ämnet, en sådan studie kallas beskrivande 
och har då en deskriptiv ansats. Då kunskapen kring ämnet är så hög att det är 
möjligt att göra hypotesprövningar och söka orsakssamband har studien en 
förklarande eller explanativ ansats (Patel & Davidson, 1994). Denna studie har en 
explorativ ansats då den utforskar ett stort antal kommuners åsikter i ämnet men 
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delar av studien kan även hänföras till den deskriptiva ansatsen, då vissa 
frågeställningar kommer att få en fördjupande beskrivning. 

3.3.2 Kvalitativ och kvantitativ 
Beroende på den insamlade informationens art samt hur den bearbetas och 
analyseras kan forskningen betecknas som kvantitativt eller kvalitativt inriktad. 
(Patel & Davidson, 1994). Kvantitativ forskning avvänder sig av metodik som 
enbart består av statistiska analyser, exempelvis mätningar och statistik med hjälp 
av experiment eller enkäter (Backman, 2008). Kvalitativ forskning använder sig 
däremot av en metodik som baseras på verbala analyser där det handlar om att 
tolka och förstå företeelsen i fråga. Oavsett vilken metodinriktning forskningen 
faller inom kan den ha inslag av båda typerna (Patel & Davidson, 1994). Denna 
studie är till större delen kvantitativ då den baseras på en enkät, men den är till viss 
del även kvalitativt inriktad då enkäten innefattar öppna frågor där dessa svar 
bearbetas och analyseras för att se om det möjligen går att finna mönster och 
därigenom få en större förståelse. (Trost, 2012)  

3.3.3 Reliabilitet och validitet 
Metoden som används vid datainsamlingen måste ge tillförlitliga resultat, den måste 
ha en god reliabilitet vilket i sin tur ger en högre giltighet. För att uppnå detta är det 
viktigt att studien är så tydligt beskriven att den kan upprepas.  

I de fall som undersökningar baseras på en web-enkät får de en hög grad av 
standardisering. En hög grad av standardisering är önskvärt vid en enkät. 

Vad gäller reliabilitet så är den i denna undersökning relativt hög. Då enkäten är 
uppbyggd av enkla satser med för de svarande begripliga och enkla ord bör det inte 
finnas något utrymme för missuppfattning av frågorna. Därmed bör även 
validiteten anses som relativt hög. (Trost, 2012) Alla som svarar på enkäten ser 
samtliga frågor. Enkäten är dock styrd så beroende av svaret på fråga 1, blir antalet 
frågor som ska besvaras olika många. För varje fråga med diagram jämförs svaren 
med totala antalet svarande på denna fråga, för att procentsatsen ska bli tillförlitlig.  
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4. Resultat 
 
4.1 Svarsfrekvens. 
Enkäten sändes ut till samtliga kommuner i Norrland, oavsett om de infört LIS-
områden eller inte. Norrland består av 54 kommuner. När svarstiden löpt ut hade 
47 kommuner besvarat enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 87 %. Med en 
så pass god svarsfrekvens anses behovet av bortfallsanalys ej finnas. 

 
 

4.2 Sammanställning av svar på frågor från enkäten. 
 

1. Har kommunen antagit en LIS-plan? 

Av de 54 tillfrågade kommunerna var det 47 som besvarade enkäten. Av dessa 47 
var det 21 st. d.v.s. ca 45 % som antagit en översiktsplan eller ett tillägg till 
översiktsplan, innehållande LIS-områden. 
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2. I vilket läge befinner sig kommunen i fråga om LIS-områden?        

26 kommuner av 47, d.v.s. 55 % hade ännu inte antagit LIS-områden. Endast 1 
kommun av 47 (2 %) angav att de inte hade för avsikt att inrätta LIS-områden. 
Övriga 25 kommuner befann sig i olika faser av processen inför att inrätta LIS-
områden. 8 av 26 (ca 31 %) hade för avsikt att lägga till LIS-områden i ÖP, 12 
(46 %) hade påbörjat arbetet med att ta fram LIS-områden och 7 (27 %) befann 
sig i handläggningsskedet av LIS-områden. 1 kommun besvarade frågan skriftlig 
genom att meddela att deras ÖP med LIS-områden blivit överklagad. 

             
 (Fråga 3 är enbart en hänvisning till vilken fråga som är den nästa att besvara, 
beroende på om man svarat ja eller nej på fråga 1). 

4. När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till 
översiktsplan) innehållande LIS-områden? 

De som inrättat LIS-område har ökat i antal sedan lagen infördes. De var i antal 2, 
4 och 3 st. från 2010 – 2012 medan det 2013 var 11 st. och hittills i år 2 st. 

5. Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut 
LIS-områden? 

Kommunernas huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden var i 
många fall för att främja landsbygdsutvecklingen och öka kommunernas 
attraktionskraft, men även att förtäta och utveckla områden som redan är 
ianspråktagna och möjliggöra nyetablering av både bostäder och verksamheter. 
Flera påpekade att möjligheter till boende/bebyggelse nära vatten kunde öka 
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kommunens attraktionskraft och därmed öka inflyttningen. En kommun angav 
som skäl den nya lagstiftningen. 

6. Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt kommunen önskade? 

5 kommuner av 23, ca 22 % angav att fastställande av LIS-områden fått den effekt 
kommunen önskat, medan 18 st. ca 78 % svarade att det var för tidigt att avgöra. 
Som kommentarer till detta angav några av de som kommenterat att de fått ny 
bebyggelse i några av sina LIS-områden, att dispenser gått igenom som annars inte 
skulle godkänts och att det tyvärr bara var fritidshus. 

                
 
 
7. Hur många strandskyddsdispenser har beviljats ( av kommun eller 
länsstyrelse) inom era LIS-områden efter införandet? 

Antalet dispenser som beviljats inom de införda LIS-områden efter införandet 
varierar kraftigt. Några kommuner anger att de inte vet, 12 st. har angett att mellan 
0 – 4 dispenser beviljats, 5 st. mellan 7 – 10 dispenser och en kommun anger att de 
beviljat 50 dispenser inom LIS-områden. 

8. Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskyddsdispenser utanför 
LIS-områden har inkommit efter införandet? 

Antalet ansökningar/förfrågningar om strandskyddsdispenser utanför LIS-områden 
varierar också kraftigt. Även här anger ett flertal att de inte vet eller att det är svårt 
att avgöra. 5 kommuner anger att mellan 2-3 ansökningar/förfrågningar kommit in, 
8 kommuner anger mellan 8 – 18 st.  och en kommun anger att 78 st. 
ansökningar/förfrågningar utanför LIS-områden inkommit. 
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9. Anser ni som LIS-handläggare i kommunen att lagstiftningen för LIS är 
tydlig? 

18 kommuner av 45, 40 %, anser att lagstiftningen för LIS är tydlig medan 27 st. 60 
%, anser att den är otydlig. Som kommentarer till frågan anges att lagstiftningen är 
svårtydd, att den inte motsvarar lagstiftarens ambitioner, att vägledningen är otydlig 
och att länsstyrelser och kommuner i de olika länen upplevs tolka lagen olika. 
Några anser att lagstiftningen visserligen är tydlig men att strandskyddet är 
begränsande för glesbebyggda områden så lagen därmed inte har uppfyllt det syfte 
den hade i dessa områden. Det upplevs också som en otydlighet i vad man får 
bygga. 

                
 
 
10. Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LIS i allmänhet. 

I kommentarer om enkätens innehåll eller åsikter om LIS i allmänhet har flera 
påpekat att LIS kan vara bra i sak men det finns många svårigheter, både i 
fastställandet av LIS-område, vilken geografisk nivå man ska välja, hur stora 
områden man ska peka ut och att de nya strandskyddsreglerna inte är anpassade för 
den typ av kommun som den svarande företräder. Några tycker det är krångligt 
med LIS och att lagstiftningen inte är användbar för kommuner utan turism. 
Noggrannare vägledning/kriterier för hur kommunerna ska tänka när det gäller 
utpekande av LIS-områden efterfrågas också. Vad betecknas som landsbygd? Några 
har också pekat på möjligheten att marknadsföra och utveckla kommunen och 
attraktiva områden. I vissa avseenden med avsikten att stärka byar så att 
samhällsservicen kan bibehållas. Att LIS är kopplat till Översiktsplanen ses i vissa 



20 

 

fall som en fördel, då det innebär att ÖP måste vara aktuell och därmed kan göra 
översiktsplaneringen mera vital. 

Några anger att de inte har några kommentarer och en anser att fråga 7 i enkäten 
borde ha haft ett tillägg. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Svarsfrekvens 

47 av 54 tillfrågade kommuner svarade på enkäten. Det kan tolkas som att det är en 
angelägen fråga som många har åsikter om.  

5.2 Finns det LIS-områden i Norrlands kommuner? 
 
Av de 47 kommuner som svarade på enkäten var det bara 1 kommun som svarade 
att de inte kommer att anta LIS-områden. De andra hade redan eller befann sig i 
olika steg av antagandet. 98 % av de kommuner som besvarat enkäten hade alltså 
för avsikt att införa LIS-planer. Fler kommuner har antagit LIS-planer under 2013 
än de tre åren dessförinnan. Många av de tillfrågade avser att inrätta LIS-planer 
under 2014. Det betyder att det redan finns ett antal LIS-områden i Norrland och 
att det kommer att inrättas fler.   

 
5.3 Vilket syfte finns med LIS-områden? 
 
23 av de tillfrågade 47 kommunerna svarade på denna fråga, alltså i huvudsak de 
som redan inrättat LIS-områden. Större delen av de svarade ser utvecklandet av 
LIS-områden som en möjlighet att stärka kommunens attraktionskraft, genom att 
kunna erbjuda möjlighet till strandnära boende och därigenom i vissa avseenden, 
förstärka en levande landsbygd. 78 % av dessa 23 anser att det ännu är för tidigt att 
avgöra om det syfte de hade med att inrätta LIS-områden verkligen har uppnåtts. 
Några kommenterar att det inte direkt har varit någon rusning efter bygglov i dessa 
områden och att det tyvärr till större delen är fritidshus som byggts, inte 
permanentboenden. 

För att förstärka en levande landsbygd skulle nog en ökning av den permanenta 
bebyggelsen vara att föredra, framför fritidshusbebyggelse. Detta då 
permanentboende i större utsträckning använder sig av den service och de 
samhällsfunktioner som finns, än de som enbart har ett fritidshus. 

Turistanläggningar i strandnära lägen kan ge möjlighet till fler arbetstillfällen, vilket 
är ytterst välgörande för många glesbygdskommuner/landsbygdsområden.  
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5.4 Var har ansökningarna om strandskyddsdispenser sökts? 

Sedan den nya lagen om ”Landsbygdsutveckling i strandnära läge” infördes år 2009 har 
det bland de kommuner som besvarat denna fråga, beviljats totalt ca 120 
strandskyddsdispenser inom utpekade LIS-områden. Antalet 
förfrågningar/ansökningar om strandskyddsdispenser utom utpekade LIS-områden 
är dock drygt det dubbla, ca 250 st. Därmed väcks frågan om det är ”rätt” områden 
som pekats ut som LIS-områden, när antalet ansökningar/förfrågningar är större 
utom dessa LIS-områden.  

Begränsningen för byggande av permanenthus efter kravet att det måste ligga inom 
200 meter från tidigare permanentbebyggelse är troligen en stor nackdel för många 
glesbebyggda landsbygdsområden. Där är det troligen så att det är avskildheten i 
kombination med närheten till stränder som är det som mest skulle stimulera till 
ökad bebyggelse. Jag anser att lagen borde differentieras ytterligare för att bättre 
passa för de delar av landet som har mycket god tillgång till stränder och samtidigt 
ett lågt bebyggelsetryck vid dessa. Ett faktum som gäller för många kommuner i 
Norrland. Strandskyddet gäller generellt för alla vatten men LIS-områden kan 
endast inrättas för sjöar större än 1 ha eller vattendrag bredare än 6 m. Detta är 
ytterligare en begränsning som bör ses över då många sjöar/tjärnar som är mindre 
än 1 ha och många vattendrag smalare än 6 m kan vara intressanta för bebyggelse. 

 

5.5 Fungerar lagstiftningen för LIS tillfredsställande? 

60 % av de svarande, 27 av 45) anser att lagstiftningen för LIS inte är tillräckligt 
tydlig. Det råder en samstämmighet om att den i vissa avseenden är svår att tyda, 
att kommuner och länsstyrelser tolkar lagen olika, vilket leder till att 
förutsättningarna för strandskyddsdispenser – trots den nya lagen – inte är lika över 
hela landet. Dessutom upplevs lagen som dåligt avpassad till de i många fall mycket 
glesbebyggda kommuner som finns i Norrland och den tillgång till obebyggda 
stränder som finns där. Istället borde lagstiftningen förändras till att snarare peka ut 
områden där man ska vara försiktig med att utfärda strandskyddsdispenser, till 
exempel vid de tätbefolkade delarna av öst- och västkusten. Några anser att det 
istället för de lättnader som utlovades för glesbygdsområden, snarar har blivit en 
skärpning, medan det i redan exploaterade områden har blivit lättare att bevilja 
dispenser. Det finns de som anser att lagstiftningen visserligen är tydlig, men att 
vägledningen däremot är mycket otydlig. Som exempel ställer de frågor som: ”Vad 
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är begränsande del? Vad innebär det egentligen när det står att man ska vara restriktiv vid kust? 

Vad är restriktiv?”   

Att lagstiftningen inte är tillräckligt tydlig är uppenbar, då tolkningarna från 
kommuner och länsstyrelser kring hur lagen ska tillämpas, varierar mycket över 
landet. Ett tydliggörande av lagen eller vägledning för lagens tillämpning är 
önskvärt, för att underlätta och likställa lagens användning. Det mest önskvärda 
vore en förstärkt differentiering, med ökade lättnader för de kommuner som har 
liten belastning av byggande efter sina stränder i kombination med god tillgång på 
stränder.    

5.6 Övriga kommentarer 

23 av de tillfrågade valde att lämna kommentarer. Många av dem anser att de nya 
strandskyddsreglerna inte är anpassade efter den typ av kommun de tillfrågade bor 
i. En svårighet i arbetet med att peka ut lämpliga LIS-områden är att det kan vara 
svårt att hitta rätt geografiska nivå. Hur stora områden ska man peka ut? I vissa fall 
kanske man skulle vilja peka ut hela sjösystem men det verkar inte vara lagstiftarens 
intention. Stora svårigheter upplevs också i att inte kunna peka ut så många LIS-
områden längs kusten, där efterfrågningarna är stora. Ett annat problem är att det 
som tjänsteman kan vara svårt att förutse vilka platser som eventuellt kan vara 
intressanta för etableringar. Det kan i sin tur innebära att man inom en snar framtid 
kan behöva revidera dessa områden, vilket leder till mycket arbete. Å andra sidan 
finns det de som ser det som en fördel att LIS kopplas till kommunens ÖP, då det 
innebär att ÖP måste vara aktuell och översiktsplaneringen därmed kan göras mera 
vital. Det som föreföll vara en öppning för utveckling på landsbygden som 
kommunerna själva skulle kunna styra över har i själva verket lett till konflikter 
mellan kommunala intressen och länsstyrelsens tolkning av lagen. 

Antagandet av den nya lagen om strandskyddsdispenser hade nog goda intentioner 
och väckte därmed förhoppningar hos många kommuner, att de skulle kunna 
utvecklas och bli mera attraktiva och således kunna locka till sig fler boende. Ett 
problem som många kommuner i Norrland brottas med är ju en tilltagande 
avfolkning. När det sedan har visat sig att lagstiftningen i alla stycken inte är enkel 
att hantera, vilket många av kommunerna har uttryckt, och att dispensgivandet för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge fortfarande möter många hinder, har 
förhoppningarna till vissa delar släckts. Framtagandet av LIS-områden innebär 
också en kostnad för kommunerna, speciellt om det samtidigt ska ingå en översyn 
av och en revidering av tidigare ÖP. Detta i samband med att det för enskilda 
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kommunala tjänstemän kan vara svårt att avgöra vilka områden som kan tänkas bli 
attraktiva ur LIS-hänseende, kan vara en hindrande faktor i detta sammanhang. Ett 
ytterligare differentierat strandskydd, anpassat efter den verklighet som råder i 
många glesbebyggda Norrlandskommuner med god tillgång till stränder, skulle 
möjligen kunna vara den faktor som istället skulle locka till och öka ett byggande i 
dessa områden.  
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6. Slutsatser 
 

Att så pass många som 47 av 54 tillfrågade kommuner tog sig tid att svara på min 
enkät, ser jag som ett tecken på att detta är en angelägen fråga för många.  

Det är snart 5 år sedan de nya strandskyddsreglerna antogs i miljöbalken och 
antalet inrättade LIS-områden per år har visserligen ökat under dessa år, men 
många kommuner uttrycker trots allt att de upplever att lagstiftningen är otydlig. 
Då förhållanden som bebyggelsetryck och andelen bebyggd strandlinje skiljer sig 
väsentligt mellan olika kommuner, vore det nog en god idé att inrätta ett mera 
differentierat strandskydd för att främja landsbygdsutvecklingen. Kommunerna 
uttrycker samstämmigt att anledningen till att inrätta LIS-områden ska ske med 
syfte att främja utvecklingen av landsbygden, genom att stimulera till ökad 
bebyggelse/inflyttning eller alternativt ökning av företagande, anpassade för det 
strandnära läget.  När man tittar på Norrlands kommuner så har de generellt ett lågt 
bebyggelsetryck och en hög andel obebyggd strandlinje. Även om man kan säga att 
ett differentierat strandskydd finns i dag genom att kommunerna har möjlighet att 
inrätta LIS-områden, så upplever många glesbygdskommuner att lagstiftningen inte 
har inneburit den lättnad för glesbygdskommuner som var lagstiftarnas avsikt. 
Ytterligare lättnader alternativt förändringar i lagstiftningen vore önskvärt. 

Många kommuner har även upplevt svårigheter med att inrätta LIS-områden då det 
kan vara svårt att förutse vilka områden som kommer att vara önskvärda för 
etablering. Det kan man också ana när man ser att antalet förfrågningar om 
strandskyddsdispenser utom LIS-områden är mer än dubbelt så många som antalet 
beviljade dispenser inom LIS-områden.  

 

7. Förslag till fortsatta studier 
 

Under arbetets gång har frågan aktualiserats genom att regeringen gett i uppdrag till 
Naturvårdsverket att utreda och ge förslag till, hur strandskyddet, så som det 
kommer till uttryck i 7 kap. 13 – 18 h §§ MB, skulle kunna inskränkas till att som en 
huvudregel inte omfatta små sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket ska även 
föreslå en tydligare och mera ändamålsenlig ordning för strandskyddet i och vid 
artificiella sjöar och vattendrag. Detta uppdrag ska redovisas till regeringskansliet 
(Miljödepartementet) senast den 1 november 2014.  
Det vore intressant att göra ytterligare en studie av liknande slag efter att den 
eventuella lagändringen trätt i kraft, för att se om kommunerna upplever en lättnad 
i lagstiftningen och om handläggningarna av strandskyddsdispenser förenklats. 
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Bilagor 
 
A : Missiv 
 
B : Enkät 
 
C : Utskrivna svar och kommentarer. 
 
D: Utskrivna svar och kommentarer, varje svarande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga A 
 
Till ansvarig för handläggning av strandskyddsdispenser.  

Hej. 

Jag heter Susanne Lindström och studerar till Byggingenjör vid Mittuniversitetet i 
Östersund. Då jag nu går min sista termin är det därmed dags för mitt 
examensarbete. Mitt val har fallit på att undersöka huruvida kommunerna i 
Norrland har antagit LIS-områden eller inte, vilken avsikt de hade med dessa 

områden och huruvida avsikten är uppnådd eller ej.  

Undersökningen baserar sig på en webb-enkät med 10 frågor. 

Jag skulle därför vara mycket tacksam om ni skulle vilja besvara denna enkät. 

Enkäten gäller även om ni inte har antagit LIS-områden, men då är det bara 4 

frågor som behöver besvaras.  

En enkät är alltid frivillig att besvara men ert svar har stor betydelse för mitt 

examensarbete, så jag skulle uppskatta om ni vill ta er tid att besvara den. 

För att jag ska ha möjlighet att sammanställa resultatet av min enkät, behöver jag ha 

ert svar senast den 28 mars 2014. 

 

Klicka på länken för att komma till enkäten.  

(Håll ner ctrl-tangenten samtidigt som ni klickar) 

https://www.surveymonkey.com/s/BN3RR2H 

När ni besvarat enkäten behöver ni bara klicka på: ”Klar” så hamnar enkäten hos 

mig. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar / Susanne Lindström 

 

 



Bilaga B 
 
 
1. Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett ti llägg till 
översiktsplan, innehållande LIS-områden? 

Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?   Ja - gå till fråga 4 

Nej 
2. I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LIS-områ den? 

I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LIS-områden?   Kommer inte att 
anta LIS-områden 

Avser att lägga till LIS-områden i kommande översiktsplan 

Har påbörjat arbete med att ta fram LIS-områden 

Är i handläggningsskedet av LIS-områden (som tillägg eller i ÖP) 

Eventuella kommentarer  
3. Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10 

 
Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10 

4. När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg til l 
översiktsplan) innehållande LIS-områden? 

 
När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) 
innehållande LIS-områden? 

5. Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja 
ut LIS-områden? 

 
Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-
områden?  

6. Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt kommunen 
önskat? 



Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt kommunen önskat?   Ja 

Nej 

För tidigt att avgöra 

Kommentarer  
7. Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av kommun ell er 
länsstyrelse) inom era LIS-områden efter införandet? 

 
Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av kommun eller 
länsstyrelse) inom era LIS-områden efter införandet? 

8. Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskyddsdispenser 
utanför LIS-områden har inkommit efter införandet? 

 
Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskyddsdispenser utanför 
LIS-områden har inkommit efter införandet? 

9. Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftningen för LIS är 
tydlig? 

Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftningen för LIS är tydlig?   Ja 

Nej 

Kommentarer  
10. Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LIS i  allmänhet. 

 
Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LIS i allmänhet. 

Klar
 

Driven av SurveyMonkey 
Skapa din egen webbaserade enkät nu!  

  
 



Bilaga C 
 
LIS – funktion och tillämpning 

 

1. Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett 
tillägg till översiktsplan, innehållande LIS-områden? 

Ja:  21 st,  44.68 % (om ja, gå till fråga 4) 

Nej:  26 st  55.32%     

(Totalt antal svarande: 47 st) 

 

2. I vilket läge befinner sig kommunen i fråga om LIS-
områden? 

Kommer inte att anta LIS-områden.  1 st 3.70% 

Avser att lägga till LIS-områden i kommande ÖP 8 st 29.63% 

Har påbörjat arbetet med att ta fram LIS-områden 12 st 44.44% 

Är i handläggningsskedet av LIS-områden  7 st 25.93% 

(Totalt antal svarande: 27) 

 

Kommentarer till fråga 2: (Totalt 11 svar) 
 

Förslaget till ny ÖP har varit på utställning mellan 27/1 - 31/3. Nu ska ett särskilt 
utlåtande med inkomna synpunkter sammanställas.  
 

Det finns en LIS-policy i Timrå som ni kan hitta på vår hemsida. Om ni har 
funderingar om vår Översiktsplan kontakta Håkan Eriksson Översiktsplanarkitekt 
060-163402  
 

Har en antagaen LIS-plan, men påbörjat revideringen då önskemål om nya 
områden dykt upp.  
 



...men den är överklagad.  
 

Ett förslag till LIS-program har tagits fram och remissats med länsstyrelsen som 
gav kommunen bakläxa i ett antal avseenden. Planen är att omarbeta förslaget. 
Parallelt med LIS-arbetet pågår ett arbete med ett landsbygdsprogram.  
 

Vi har precis påbörjat arbetet med att ta fram en ny ÖP, däri ingår LIS-områden. :)  
 

ÖP ligger ute för granskning och innehåller LIS områden  
 
Planen har varit ute för samråd.  
 

Vi genomför en aktualitetsprövning av översiktsplanen. Eftersom vi inte har pekat 
ut LIS-områden, men vi har en politisk vilja att göra så, är just frågan om ÖP:s 
aktualitet en utgångspunkt för hur vi ska arbeta med LIS. (Revidera ÖP och med 
det integrera LIS, alt. ta fram ett tematiskt tillägg för LIS)  
 

Har planer/önskemål om att anta riktlinjer för tillämpning av LIS.  
 

Är i slutfasen och kommer att anta tillägget i år.  
 

 

(3. Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10) 

4. När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till 
översiktsplan) innehållande LIS-områden? 

2010: 2 st 

2011: 4 st 

2012: 3 st 

2013: 11 st 

2014: 2 st 

Ett svar: ÖP:n ej antagen ännu. 



(Totalt antal svarande: 23 st) 

5. Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och 
välja ut LIS-områden? 

(Totalt antal svarande: 23) 

Mot bakgrund av förändringar i miljöbalken med avseende på strandskyddet  
 
Då vi tenderar att anse att de ordinarie sex skälen som finns för att bevilja dispens 
ibland hämmar strandnära bebyggelse (som ej strider mot strandskyddets syften) i 
glesbygd inför vi LIS-områden för att på ett sätt komma ifrån detta. Vi upplever 
problematik med att små åtgärder som bastubyggnader eller bryggor ibland måste 
nekas på grund av inget av de sex skälen uppfylls, trots att åtgärden inte strider mot 
strandskyddets syften. Detta har också hänt i fall med små fritidshus inom 
strandskyddszon men långt upp på land, då har lagstiftningen upplevts som 
stelbent och hämmande.  
 

Att ta fram områden som var intressanta att exploatera samt att underlätta för 
framtida byggnationer.  
 

Det tematiska tillägget för strandskydd i Umeåregionen har som syfte att ange 
gemensamma övergripande planeringsprinciper för bebyggelse i strandnära lägen 
samt redovisa kommunspecifika områden som gynnar landsbygdsutveckling utifrån 
särskilda prövningsgrunder  
 

Förenkla för nybyggnationer  
 

Möjliga områden för exploateringar och bebyggelse  
 

Göra det enklare att bygga på landsbygden, främja landsbygdsutvecklingen och 
minska utflyttningen.  
 

Utveckling av kusten  
 

Att förstärka en levande landsbygd om områden för verksamheter, service, fritid, 
boende men också bevarande. Lagen som kom 2009 innebar ett ökat lokalt och 
reionalt inflytande över strandskyddet att bättre ta hänsyn till de olika 
förutsättningar och behov av utveckling som råder i olika delar av landet.  



 

Policyn togs i avvaktan på att områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
kan antas i ny kommunövergripande översiktsplan. Förutom policyn finns fakta 
och kunskapsunderlag som ska användas vid bedömning av dispensansökningar.  
 

Möjliggöra exploatering i attraktiva lägen i vår glesbygdskommun, främja byggandet 
och landsbygdsutvecklingen  
 

Möjliggöra attraktivt boende (i glesbygd kan landsbygdsutveckling vara bostäder), 
stärka byarna och den samhällsservice som finns där samt möjliggöra för t ex 
turismsatsningar.  
 

Att få till bebyggelse i strandnära lägen som främjar landsbygdsutvecklingen.  
 

Att underlätta byggnationer i strandnära områden, t.ex. fritidshus, och därmed 
tillgängliggöra efterfrågad mark. Genom fler som bor i landsbygd stöds servicen i 
byarna. Möjliggöra utveckling av verksamheter (t.ex. camping) som finns 
strandnära.  
 

Utveckling av kommunen  
 

Komplettera en alltför gammal, ännu ej reviderad översiktsplan, för att möjliggöra 
en nyanserad tillämpning av strandskyddsbestämmelserna.  
 

Öppna för fler möjligheter tillbebyggelse nära vatten, en utveckling av landsbygden  
 

Att kunna ge möjlighet att bygga strandnära  
 

Möjlliggöra attraktiva tomter i hela kommunen  
 

Förtätning och utveckling av områden som redan är delvis ianspråktagna. 
Underlätta att nyetabölera både bostäder och verksamheter  
 

Skapa attraktiva boendemiljöer i kommunen.  
 



Att ge medborgare möjlighet att bygga på attraktiva ställen och att kunna locka fler 
att bo här.  
 

Öka kommunens attraktionskraft och utveckla landsbygden. Långsiktigt stimulera 
den lokala och regionala utvecklingen med vattennära lägen är att aktivt dra nytta 
av de konkurrensfördelar det innebär för verksamheter och boende.  
 

6. Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt kommunen 
önskade? 

Ja:  5 st  21.74% 

Nej:  0 st  0 % 

För tidigt att avgöra: 18 st  78.26% 

(Totalt antal svarande: 23) 

 

 

Kommentarer till fråga 6: (Totalt 7 kommentarer) 

  

LIS-områden ej antagna.  
 
I de antagna LIS-områdena har planen haft ett syfte. Svårigheterna har blivit att 
hantera ärenden utanför LIS-områden  
 

Vi har fått ny bebyggelse i några våra LIS-områden  
 

På så sätt att strandskyddsdispenser har gått igenom som inte annars skulle gått 
igenom. Däremot har det inte varit en rusning efter bygglov i dessa lägen. Så ett lite 
tveksamt ja.  
Att ha LIS-områden underlättar för de som vill bygga i strandnära läge. Vid en 
nyetablering är det omöjligt att få bygga inom strandskyddsområde utan LIS-skälen. 
Det är ju i och för sig tanken med lagstiftningen, men det är svårt att få 
allmänheten att förstå detta.  
 

Bara ett område har hunnits med att detaljplanera. Planen har dock inte fått laga 
kraft ännu.  



 

Till viss del. Tyvärr är det mest fritidshus och inte permanentboenden.  
 

7. Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av kommun 
eller länsstyrelse) inom era LIS-områden efter införandet? 

(Totalt antal svarande: 21) 

 

Vet ej, LIS-områden ej antagna, 3 st, 0, 7, tiotal, ca 4,  
2 områden är på gång med detaljplan, 2 dispenser har beviljats med LIS som 
särskilt skäl (ej i fastslagna LIS-områden), 
0, 1, Ca. 10 st, 3, 1 st, 7, Inga ännu. 3 st, 3, 3, 1, 50, ca 10  
 

8. Hur många ansökningar /förfrågningar om 
strandskyddsdispenser utanför LIS-områden har inkommit efter 
införandet? 

(Totalt antal svarande: 22) 

Vet ej, LIS-områden ej antagna. 25, Vet ej, 8, tiotal, ca 14, 3, 18, Ett tio tal. 
  
Vet ej. Utanför utpekade LIS-områden har det främst rört sig om 
ersättningsbyggnader eller kompletteringsbyggnader, inte ny bebyggelse  
 
Totalt handlade vi 12 strandskyddsdispenser förra året. Om jag minns rätt ingår 
samtliga tre inom LIS-område i dessa tolv. Men! Några av dessa 
strandskyddsdispenser gäller värmepumpar och avlopp, så siffrorna är inte 
jämförbara. Det man borde jämföra är bygglov och då är det färre. Hinner inte 
kolla siffran för bygglov, tyvärr.  
 

Vi har fått in ca 15 ansökningar som är i områden utanför LIS-områden efter 
införandet hittills. Antalet förfrågningar är svår om inte omöjlig att uppskatta då vi 
får frågor flera gånger varje vecka kring strandskyddsdispens utanför LIS-områden. 
I och med att vi har 4 utpekade LIS-områden i kommunen så är största delen av 
strandskyddade områden utanför LIS-områden.  
 

16, 2 st. 2 st, 2, 3, 30, 78 st sedan 1 dec 2011. 10  
 



Svårt att ta fram då en åtgärd kan vara sökt inom ett LIS-område men det särskilda 

skälet har varit ett annat. 

 

9. Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftningen för 
LIS är tydlig? 

(Totalt antal svarande: 45) 

Ja:   18 st  40 % 

Nej:  27 st  60 % 

Fråga 9: (Totalt antal svar 45) 

Otydlighet i vad som gäller vad man får bygga.  
 

De särskilda LIS-skälen; att åtgärder antingen ska utveckla landsbygden (tex. 
åtgärder för turismen) och att nya bostadshus ska placeras som mest 200 m från 
befintliga bostadshus upplever jag vara lätta att förstå och tolka. De känns i vissa 
fall mer välmotiverade än de övriga sex skälen som finns för att bevilja 
strandskyddsdispens.  
 

Ja, den är tydlig. Men strandskyddet är begränsande i glesbebyggda områden. Borde 
snarare vara att man pekar ut områden där man ska vara försiktig, typ tätbefolkad 
öst- och västkust.  
 
Har inte reflekterat över den frågan.  
 

Kramfors kommun har Höga kusten, Världarvet därför får Kramfors inte anta Lis-
områden ute vid havskusten, däremot i inlandet skullle det vara möjligt. De flesta 
som vill bygga är ute vid havet.  
 

Den är tydlig, men den nya lagstiftningen har inte medfört de lättnader i 
glesbygdsområden som utlovades. Vi upplever det snarare som en skärpning i 
glesbygden, medan det i redan exploaterade områden blivit lättare att beviljas 
dispens.  
 
Svaret är nja. Den börjar bli tydligare nu när det börjar komma några domar.  
 



I flera avseenden är lagen otydlig, dessutom verkar den politiska inställningen till 
strandskyddet inte sammanfalla med de tolkningar som länsstyrelsen gör i egenskap 
av överprövningsinstans.  
 

Det borde vara en gemensam handledning för länsstyrelsen och alla landets 
kommuner och så lagen inte tolkas olika.  
 

Som vanligt beror tolkning och prövning på vilka personer som hanterar frågorna  
Men den kräver ytterligare urvalskriterier, tex i stil med Länsstyrelsen Västra 
Götalands råd om hantering av områden för landbygdsutveckling i strandnära 
lägen. Plus att den kräver politiker som tar ställning och vågar säga nej i vissa fall.  
 

Kan se på rättsfall att man inte tolkar LIS på det sätt som vi gjort. 
Landsbygdsutveckling verkar vara olika begrepp beroende på var man befinner sig.  
 

Lagstiftningen är absolut inte tydlig. Största problemet är att lagstiftningen inte alls 
motsvarar lagstiftarens ambitioner då tanken var att åpstadkomma lättnader för 
landsbygdsutveckling.  
 

Inte särskilt tillämpbar för våra förhållanden  
 

Ja, men det är ju ändå så att man kollar igenom §18 i miljöbalken som rutin vid alla 
dispenser.  
 

Lagstiftningen kanske inte är så otydlig men vägledningen är det. Vad är begränsad 
del? Vad innebär det egentligen när det står att man ska vara restriktiv vid kust? 
Vad är restriktiv?  
 

Lagstiftningen är svårtydd och det är osäkert hur man kan bolla frågan mot 
länsstyrelsen samt hur de kommer att bedöma områden.  
 

Den är otydlig vid införande av LIS-områden. Det blir väldigt olika beroende på 
vad Länsstyrelserna tycker. Men när väl områdena är fastställda så är det ganska 
tydliga regler.  
 



Den fria passagen är ett återkommande diskussionsmoment hos oss, hur stor den 
ska vara för att det visuellt inte ska betraktas som privatiserat.  
 

10. Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LIS i 
allmänhet. 

(Totalt antal svarande: 23) 

Fråga 10: (Totalt antal svar 23) 

Jag anser de nya strandskyddsreglerna inte avpassats för den typ av kommun som 
vi bor i  
 

Jag tycker inte att LIS är bra alls. Det är bara till för att urholka 
strandskyddslagstiftningen, vilket bara gynnar de med mycket pengar.  
 

Komplicerat att möta ansökningar utanför LIS-planen. Görs ett nytt område kan 
inte den kostanden tas ut av den som söker dispensen utan betalas av skattemedel..  
 

Inga kommentarer  
 

Inga kommentarer  
 

Timrå kommun håller på att starta upp arbetet med ny Översiktsplan i dagsläget.  
 

Det är krångligt med LIS...  
 

Vi har ännu inte handlagt några LIS ärenden  
 

Jag handlägger inte själv dessa ärenden, men ville att ni skulle få ett svar.  
 

Kommunen har för avsikt att ta fram fler LIS-områden där vi ser att det finns 
möjlighet.  
 



Lagstiftningen är inte användbar för kommner utan turism, där underlaget för 
turism inte är så stort att det finns några möjligheter att leva på turismen.  
 

Vi har pekat ut ett 10 tal områden, dessa är i närheten "livskraftiga" byar och har 
tillgång till allmänna komunikationer i närområdet (ngn km ifrån). Avsikten är att 
försöka stärka dessa byar så att samhälls servicen kan behållas. Vi har begränsat 
antalet LIS områden i dagsläget för inventeringar osv. kostar en del. Får vi en 
utveckling så kan vi i framtiden titta på andra områden.  
 

En utmärkt chans för kommunerna till utveckling.  
 

Det som föreföll vara en öppning för utveckling på landsbygden och något som 
kommunerna själva skulle kunna styra över har i själva verket lett till konflikter 
mellan kommunala intressen och länsstyrelsens strikta tolkning av lagen.  
 

Bra för marknadsföring av kommunen  
 

Anser att det är strandskyddslagstiftningen som bör förändras, med skillnader i 
lagstiftningen beroende på område. I Strömsunds kommun har vi 1000 mil stränder 
och mycket lite bebyggelse. En stor andel vatten är dessutom reglerade, varvid 
strandzonen är biologiskt mindre intressant - här måste man kunna vara frikostig 
med strandskyddsdispenser. Förstår samtidigt det problem man har i bl a 
Stockholms skärgård.  
 

Eftersom LIS ofta handlar om långsiktiga beslut avs. mark- och vattenanvändning, 
anser jag det är bra att LIS kopplas till kommunens övergripande strategier inom 
ramen för ÖP. Det innebär också att ÖP måste vara aktuell, vilket är bra och kan 
göra översiktsplaneringen mer vital.  
 

Vi har vi inte sett att det öppnar för nya möjligheter för oss här. I alla fall inte i 
någon större omfattning. Men vi vill tillägga att vi inte prövat möjligheterna att 
skapa riktlinjer för LIS som sedan också går att tillämpa.  
 

Bra att möjligheten ges, detta speciellt innan strandskyddet som efter 
hälsingekusten generellt varit 300 meter reviderades. Även nu är det bra att 
kommunerna har möjlighet att använda LIS som en möjlighet att utveckla 
attraktiva områden. Detta har tidigare varit svårar på grund av strandskyddet.  
 



Stora svårigheter att peka ut lis-områden, särskilt när det gäller att hitta rätt 
geografiska nivå. Hur stora områden kan man peka ut? I vissa fall skulle man vilja 
peka ut hela sjösystem, men det tycks inte vara lagstiftarens intention. Stora 
svårigheter med att inte peka ut så många lis-områden längs kusten där efterfrågan 
på att bygga finns. Efterfrågan i inlandet är inte så stort och vi tror inte att en 
eventuell strandskyddsdispens kommer att ändra på det i någon större utsträckning. 
Huruvida den nya lagstiftningen om LIS-områden kommer att ge någon utveckling 
att tala om, ifrågasätts.  
 

Jag tycker att det borde finnas en noggrannare vägledn ing/kriterier för hur 
kommunerna ska tänka när det gäller utpekande av LIS-områden. Vad betecknas 
som landsbygd?  
 

LIS är bra i sak men verktyget är väldigt stelbent och när det gäller att peka ut 
områden för verksamhetsetableringar är det väldigt svårt att som tjänsteman 
föreutse vilka platser som eventuellt kan vara intressanta för etableringar. Detta gör 
att man eventeuellt kommer behöva göra tillägg till LIS-planen relativt snart och 
leder till mycket mer arbete. Vad det gäller möjligheten att peka ut områden för 
bostäder är det lättare att förutse var detta kan bli intressant men säker kan man 
aldrig vara. Att ersätta exempelvis lucktomts dispensen med LIS-dispens gjorde 
vissa områden väldigt svårarbetade och drar avsevärt ner takten på nya bygglov.  
 

Fråga 7 skulle ha varit ett tillägg med "som inte hade kunnat beviljas utan LIS". Det 
går att bevilja dispens på redan etablerade tomter även utan LIS.  
 
 
Bilaga D 

Utskrivna svar och kommentarer, varje svarande. 

 

 

#1 

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 20 mars 2014 08:18:25  
• Senast ändrad:  den 20 mars 2014 08:19:38  
• Nedlagd tid:  00:01:13  



• IP-adress:  80.88.123.60  

SIDA 1  
F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  
 

• Nej  

F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  
 

• Är i handläggningsskedet av LIS-områden (som tillägg eller i ÖP)  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  
 
Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  
 
Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  
 
Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  
 
Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  
 
Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  
 
Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  
 

• Ja  

F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  
 
Svaranden hoppade över denna fråga  

#2  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 20 mars 2014 08:28:23  
• Senast ändrad:  den 20 mars 2014 08:43:10  
• Nedlagd tid:  00:14:47  
• IP-adress:  193.181.160.30  

SIDA 1  
F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  
 



• Ja - gå till fråga 4  

F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  
 
Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  
 
Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  
 
2010 

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  
 
Öka kommunens attraktionskraft och utveckla landsbygden. Långsiktigt stimulera den lokala och regionala 
utvecklingen med vattennära lägen är att aktivt dra nytta av de konkurrensfördelar det innebär för verksamheter 
och boende. 

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  
 

• För tidigt att avgöra  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  
 
ca 10 

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  
 
Svårt att ta fram då en åtgärd kan vara sökt inom ett LIS-område men det särskilda skälet har varit ett annat. 

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  
 

• Ja  
• Kommentarer Den fria passagen är ett återkommande diskussionsmoment hos oss, hur stor den ska vara för att 

det visuellt inte ska betraktas som privatiserat.  

F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  
 
Svaranden hoppade över denna fråga  

#3  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 20 mars 2014 10:12:15  
• Senast ändrad:  den 20 mars 2014 10:31:24  
• Nedlagd tid:  00:19:09  
• IP-adress:  62.20.9.34  

SIDA 1  
F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  
 

• Ja - gå till fråga 4  

F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  



 
Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  
 
Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  
 
Juni 2012 

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  
 
Att ge medborgare möjlighet att bygga på attraktiva ställen och att kunna locka fler att bo här. 

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  
 

• Ja  
• Kommentarer Till viss del. Tyvärr är det mest fritidshus och inte permanentboenden.  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  
 
50 

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  
 
10 

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  
 

• Nej  
• Kommentarer Den är otydlig vid införande av LIS-områden. Det blir väldigt olika beroende på vad 

Länsstyrelserna tycker. Men när väl områdena är fastställda så är det ganska tydliga regler.  

 

 

 

 

#4 

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 20 mars 2014 11:13:57  
• Senast ändrad:  den 20 mars 2014 11:15:16  
• Nedlagd tid:  00:01:19  
• IP-adress:  80.65.194.4  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  



 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Har påbörjat arbete med att ta fram LIS-områden  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Ja  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

 



 

#5 

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 20 mars 2014 11:37:18  
• Senast ändrad:  den 20 mars 2014 11:38:45  
• Nedlagd tid:  00:01:27  
• IP-adress:  195.196.91.210  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Har påbörjat arbete med att ta fram LIS-områden  
• Eventuella kommentarer Är i slutfasen och kommer att anta tillägget i år.  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  



 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

 

#6 FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 20 mars 2014 12:36:00  
• Senast ändrad:  den 20 mars 2014 12:40:43  
• Nedlagd tid:  00:04:43  
• IP-adress:  83.137.8.3  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Är i handläggningsskedet av LIS-områden (som tillägg eller i ÖP)  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  



 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
• Kommentarer Lagstiftningen är svårtydd och det är osäkert hur man kan bolla frågan mot länsstyrelsen samt hur 

de kommer att bedöma områden.  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

LIS är bra i sak men verktyget är väldigt stelbent och när det gäller att peka ut områden för 
verksamhetsetableringar är det väldigt svårt att som tjänsteman föreutse vilka platser som eventuellt kan vara 
intressanta för etableringar. Detta gör att man eventeuellt kommer behöva göra tillägg till LIS-planen relativt snart 
och leder till mycket mer arbete. Vad det gäller möjligheten att peka ut områden för bostäder är det lättare att 
förutse var detta kan bli intressant men säker kan man aldrig vara. Att ersätta exempelvis lucktomts dispensen 
med LIS-dispens gjorde vissa områden väldigt svårarbetade och drar avsevärt ner takten på nya bygglov. 
 

#7  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 20 mars 2014 12:56:03  
• Senast ändrad:  den 20 mars 2014 12:59:39  
• Nedlagd tid:  00:03:36  
• IP-adress:  62.168.132.2  

SIDA 1  



F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Avser att lägga till LIS-områden i kommande översiktsplan  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 



Jag tycker att det borde finnas en noggrannare vägledning/kriterier för hur kommunerna ska tänka när det gäller 
utpekande av LIS-områden. Vad betecknas som landsbygd? 

 

#8  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 20 mars 2014 14:19:02  
• Senast ändrad:  den 20 mars 2014 14:26:24  
• Nedlagd tid:  00:07:22  
• IP-adress:  194.68.175.6  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Är i handläggningsskedet av LIS-områden (som tillägg eller i ÖP)  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  



 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
• Kommentarer Lagstiftningen kanske inte är så otydlig men vägledningen är det. Vad är begränsad del? Vad 

innebär det egentligen när det står att man ska vara restriktiv vid kust? Vad är restriktiv?  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Stora svårigheter att peka ut lis-områden, särskilt när det gäller att hitta rätt geografiska nivå. Hur stora områden 
kan man peka ut? I vissa fall skulle man vilja peka ut hela sjösystem, men det tycks inte vara lagstiftarens 
intention. Stora svårigheter med att inte peka ut så många lis-områden längs kusten där efterfrågan på att bygga 
finns. Efterfrågan  
 

#9  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 20 mars 2014 15:16:32  
• Senast ändrad:  den 20 mars 2014 15:50:55  
• Nedlagd tid:  00:34:23  
• IP-adress:  195.22.88.2  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  



 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Nov 2011 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Skapa attraktiva boendemiljöer i kommunen. 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• För tidigt att avgöra  
• Kommentarer Bara ett område har hunnits med att detaljplanera. Planen har dock inte fått laga kraft ännu.  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

1 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

78 st sedan 1 dec 2011. 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Ja  
• Kommentarer Ja, men det är ju ändå så att man kollar igenom §18 i miljöbalken som rutin vid alla dispenser.  

F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Bra att möjligheten ges, detta speciellt innan strandskyddet som efter hälsingekusten generellt varit 300 meter 
reviderades. Även nu är det bra att kommunerna har möjlighet att använda LIS som en möjlighet att utveckla 
attraktiva områden. Detta har tidigare varit svårar på grund av strandskyddet. 

 

#10  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  



• Startad:  den 20 mars 2014 15:56:47  
• Senast ändrad:  den 20 mars 2014 16:06:03  
• Nedlagd tid:  00:09:16  
• IP-adress:  82.99.14.2  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Kommer inte att anta LIS-områden  
• Eventuella kommentarer Har planer/önskemål om att anta riktlinjer för tillämpning av LIS.  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  



 

• Nej  
• Kommentarer Inte särskilt tillämpbar för våra förhållanden  

F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Vi har vi inte sett att det öppnar för nya möjligheter för oss här. I alla fall inte i någon större omfattning. Men vi vill 
tillägga att vi inte prövat möjligheterna att skapa riktlinjer för LIS som sedan också går att tillämpa. 
 
 
 

#11  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 20 mars 2014 08:33:05  
• Senast ändrad:  den 20 mars 2014 16:06:16  
• Nedlagd tid:  07:33:11  
• IP-adress:  80.88.99.153  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Har påbörjat arbete med att ta fram LIS-områden  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  



F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

#12  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 20 mars 2014 16:48:09  
• Senast ändrad:  den 20 mars 2014 16:49:28  
• Nedlagd tid:  00:01:19  
• IP-adress:  194.103.218.22  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 



• Avser att lägga till LIS-områden i kommande översiktsplan  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

 



#13  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 21 mars 2014 07:06:45  
• Senast ändrad:  den 21 mars 2014 07:15:11  
• Nedlagd tid:  00:08:26  
• IP-adress:  80.88.123.60  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

2011 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Förtätning och utveckling av områden som redan är delvis ianspråktagna. Underlätta att nyetabölera både 
bostäder och verksamheter 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• För tidigt att avgöra  
F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  



F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

30 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Ja  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

#14  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 21 mars 2014 08:29:53  
• Senast ändrad:  den 21 mars 2014 08:35:17  
• Nedlagd tid:  00:05:24  
• IP-adress:  81.94.77.20  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Avser att lägga till LIS-områden i kommande översiktsplan  
• Eventuella kommentarer Vi genomför en aktualitetsprövning av översiktsplanen. Eftersom vi inte har pekat ut 

LIS-områden, men vi har en politisk vilja att göra så, är just frågan om ÖP:s aktualitet en utgångspunkt för hur vi 
ska arbeta med LIS. (Revidera ÖP och med det integrera LIS, alt. ta fram ett tematiskt tillägg för LIS)  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  



F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Eftersom LIS ofta handlar om långsiktiga beslut avs. mark- och vattenanvändning, anser jag det är bra att LIS 
kopplas till kommunens övergripande strategier inom ramen för ÖP. Det innebär också att ÖP måste vara aktuell, 
vilket är bra och kan göra översiktsplaneringen mer vital. 
 

 

#15  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 21 mars 2014 08:35:14  
• Senast ändrad:  den 21 mars 2014 08:36:50  
• Nedlagd tid:  00:01:36  
• IP-adress:  194.218.255.163  

SIDA 1  



F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Avser att lägga till LIS-områden i kommande översiktsplan  
• Är i handläggningsskedet av LIS-områden (som tillägg eller i ÖP)  
• Eventuella kommentarer Planen har varit ute för samråd.  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  



• Kommentarer Lagstiftningen är absolut inte tydlig. Största problemet är att lagstiftningen inte alls motsvarar 
lagstiftarens ambitioner då tanken var att åpstadkomma lättnader för landsbygdsutveckling.  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

#16  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 21 mars 2014 08:44:44  
• Senast ändrad:  den 21 mars 2014 08:51:54  
• Nedlagd tid:  00:07:10  
• IP-adress:  212.112.166.98  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Har påbörjat arbete med att ta fram LIS-områden  
• Eventuella kommentarer ÖP ligger ute för granskning och innehåller LIS områden  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 



Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
• Kommentarer Kan se på rättsfall att man inte tolkar LIS på det sätt som vi gjort. Landsbygdsutveckling verkar 

vara olika begrepp beroende på var man befinner sig.  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Anser att det är strandskyddslagstiftningen som bör förändras, med skillnader i lagstiftningen beroende på 
område. I Strömsunds kommun har vi 1000 mil stränder och mycket lite bebyggelse. En stor andel vatten är 
dessutom reglerade, varvid strandzonen är biologiskt mindre intressant - här måste man kunna vara frikostig med 
strandskyddsdispenser. Förstår  
 

#17  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 21 mars 2014 09:02:42  
• Senast ändrad:  den 21 mars 2014 09:08:09  
• Nedlagd tid:  00:05:27  
• IP-adress:  194.103.3.252  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 



• Har påbörjat arbete med att ta fram LIS-områden  
• Eventuella kommentarer Vi har precis påbörjat arbetet med att ta fram en ny ÖP, däri ingår LIS-områden. :)  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Ja  
• Kommentarer Men den kräver ytterligare urvalskriterier, tex i stil med Länsstyrelsen Västra Götalands råd om 

hantering av områden för landbygdsutveckling i strandnära lägen. Plus att den kräver politiker som tar ställning 
och vågar säga nej i vissa fall.  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

 



#18  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 21 mars 2014 09:11:11  
• Senast ändrad:  den 21 mars 2014 09:15:05  
• Nedlagd tid:  00:03:54  
• IP-adress:  80.88.99.75  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Nämnden har antagit LIS-planen och den ska upp i KF i april 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Möjlliggöra attraktiva tomter i hela kommunen 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• För tidigt att avgöra  
F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  



F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
• Kommentarer Som vanligt beror tolkning och prövning på vilka personer som hanterar frågorna  

F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Bra för marknadsföring av kommunen 
 
 

#19  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 21 mars 2014 08:27:36  
• Senast ändrad:  den 21 mars 2014 11:14:25  
• Nedlagd tid:  02:46:49  
• IP-adress:  195.196.36.13  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 



2012 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Att kunna ge möjlighet att bygga strandnära 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• För tidigt att avgöra  
F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

3 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

3 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
• Kommentarer Det borde vara en gemensam handledning för länsstyrelsen och alla landets kommuner och så 

lagen inte tolkas olika.  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

 
 
 
 

#20  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 21 mars 2014 11:07:28  
• Senast ändrad:  den 21 mars 2014 11:18:45  
• Nedlagd tid:  00:11:17  
• IP-adress:  80.88.99.11  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  



 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

2013-06-24 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Öppna för fler möjligheter tillbebyggelse nära vatten, en utveckling av landsbygden 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• För tidigt att avgöra  
F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

3 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

2 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  



#21  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 21 mars 2014 10:30:25  
• Senast ändrad:  den 21 mars 2014 11:49:46  
• Nedlagd tid:  01:19:21  
• IP-adress:  62.20.28.131  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

2013-11-19 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Komplettera en alltför gammal, ännu ej reviderad översiktsplan, för att möjliggöra en nyanserad tillämpning av 
strandskyddsbestämmelserna. 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• För tidigt att avgöra  
F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

3 st 



F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

2 st 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Ja  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

#22  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 21 mars 2014 13:12:29  
• Senast ändrad:  den 21 mars 2014 13:25:06  
• Nedlagd tid:  00:12:37  
• IP-adress:  195.196.200.251  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Har påbörjat arbete med att ta fram LIS-områden  
• Eventuella kommentarer Ett förslag till LIS-program har tagits fram och remissats med länsstyrelsen som gav 

kommunen bakläxa i ett antal avseenden. Planen är att omarbeta förslaget. Parallelt med LIS-arbetet pågår ett 
arbete med ett landsbygdsprogram.  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 



Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
• Kommentarer I flera avseenden är lagen otydlig, dessutom verkar den politiska inställningen till strandskyddet 

inte sammanfalla med de tolkningar som länsstyrelsen gör i egenskap av överprövningsinstans.  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Det som föreföll vara en öppning för utveckling på landsbygden och något som kommunerna själva skulle kunna 
styra över har i själva verket lett till konflikter m 
 
 

 

 

 

#23  

FULLSTÄNDIG  



• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 21 mars 2014 15:37:41  
• Senast ändrad:  den 21 mars 2014 15:43:32  
• Nedlagd tid:  00:05:51  
• IP-adress:  80.86.65.66  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Eventuella kommentarer ...men den är överklagad.  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

24/2 2014 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Utveckling av kommunen 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• För tidigt att avgöra  
F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Inga ännu. 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

2 st. 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Ja  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  



 

En utmärkt chans för kommunerna till utveckling. 
 
 

#24  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 24 mars 2014 15:59:23  
• Senast ändrad:  den 24 mars 2014 16:18:14  
• Nedlagd tid:  00:18:51  
• IP-adress:  82.99.86.159  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

2011-11-28 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Att underlätta byggnationer i strandnära områden, t.ex. fritidshus, och därmed tillgängliggöra efterfrågad mark. 
Genom fler som bor i landsbygd stöds servicen i byarna. Möjliggöra utveckling av verksamheter (t.ex. camping) 
som finns strandnära. 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• Ja  



• Kommentarer Att ha LIS-områden underlättar för de som vill bygga i strandnära läge. Vid en nyetablering är det 
omöjligt att få bygga inom strandskyddsområde utan LIS-skälen. Det är ju i och för sig tanken med lagstiftningen, 
men det är svårt att få allmänheten att förstå detta.  
F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

7 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

16 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Ja  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

 

#25  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 25 mars 2014 08:30:21  
• Senast ändrad:  den 25 mars 2014 08:35:52  
• Nedlagd tid:  00:05:31  
• IP-adress:  194.117.186.2  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Är i handläggningsskedet av LIS-områden (som tillägg eller i ÖP)  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 



Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Vi har pekat ut ett 10 tal områden, dessa är i närheten "livskraftiga" byar och har tillgång till allmänna 
komunikationer i närområdet (ngn km ifrån). Avsikten är att försöka stärka dessa byar så att samhälls servicen 
kan behållas. Vi har begränsat antalet LIS områden i dagsläget för inventeringar osv. kostar en del. Får vi en 
utveckling så kan vi i framtiden titta på andra områden. 

 

#26  

FULLSTÄNDIG  



• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 25 mars 2014 10:19:42  
• Senast ändrad:  den 25 mars 2014 10:24:56  
• Nedlagd tid:  00:05:14  
• IP-adress:  87.255.160.2  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Har påbörjat arbete med att ta fram LIS-områden  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  



 

• Ja  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Lagstiftningen är inte användbar för kommner utan turism, där underlaget för turism inte är så stort att det finns 
några möjligheter att leva på turismen. 
 

#27  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 25 mars 2014 15:35:10  
• Senast ändrad:  den 25 mars 2014 15:49:09  
• Nedlagd tid:  00:13:59  
• IP-adress:  195.196.62.48  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

2013 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Att få till bebyggelse i strandnära lägen som främjar landsbygdsutvecklingen. 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  



 

• För tidigt att avgöra  
F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

1 st 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Vi har fått in ca 15 ansökningar som är i områden utanför LIS-områden efter införandet hittills. Antalet 
förfrågningar är svår om inte omöjlig att uppskatta då vi får frågor flera gånger varje vecka kring 
strandskyddsdispens utanför LIS-områden. I och med att vi har 4 utpekade LIS-områden i kommunen så är 
största delen av strandskyddade områden utanför LIS-områden. 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Kommunen har för avsikt att ta fram fler LIS 
 
 

#28  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 25 mars 2014 17:46:01  
• Senast ändrad:  den 25 mars 2014 17:58:49  
• Nedlagd tid:  00:12:48  
• IP-adress:  195.196.36.13  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  



F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

2012 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Möjliggöra attraktivt boende (i glesbygd kan landsbygdsutveckling vara bostäder), stärka byarna och den 
samhällsservice som finns där samt möjliggöra för t ex turismsatsningar. 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• Ja  
• Kommentarer På så sätt att strandskyddsdispenser har gått igenom som inte annars skulle gått igenom. 

Däremot har det inte varit en rusning efter bygglov i dessa lägen. Så ett lite tveksamt ja.  
F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

3 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Totalt handlade vi 12 strandskyddsdispenser förra året. Om jag minns rätt ingår samtliga tre inom LIS-område i 
dessa tolv. Men! Några av dessa strandskyddsdispenser gäller värmepumpar och avlopp, så siffrorna är inte 
jämförbara. Det man borde jämföra är bygglov och då är det färre. Hinner inte kolla siffran för bygglov, tyvärr. 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
• Kommentarer Svaret är nja. Den börjar bli tydligare nu när det börjar komma några domar.  

F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Jag handlägger inte själv dessa ärenden, men ville att ni skulle få ett svar. 

 

#29  



FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 26 mars 2014 09:03:58  
• Senast ändrad:  den 26 mars 2014 09:05:25  
• Nedlagd tid:  00:01:27  
• IP-adress:  62.108.201.31  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Avser att lägga till LIS-områden i kommande översiktsplan  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  



F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Vi har ännu inte handlagt några LIS ärenden 
 
 
 

#30  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 26 mars 2014 09:56:52  
• Senast ändrad:  den 26 mars 2014 09:58:18  
• Nedlagd tid:  00:01:26  
• IP-adress:  194.236.225.210  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Har påbörjat arbete med att ta fram LIS-områden  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  



F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

#31  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 26 mars 2014 15:26:38  
• Senast ändrad:  den 26 mars 2014 15:34:07  
• Nedlagd tid:  00:07:29  
• IP-adress:  80.88.123.60  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 



• Har påbörjat arbete med att ta fram LIS-områden  
• Eventuella kommentarer Har en antagaen LIS-plan, men påbörjat revideringen då önskemål om nya områden 

dykt upp.  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

2010 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Möjliggöra exploatering i attraktiva lägen i vår glesbygdskommun, främja byggandet och landsbygdsutvecklingen 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• För tidigt att avgöra  
• Kommentarer Vi har fått ny bebyggelse i några våra LIS-områden  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Ca. 10 st 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Vet ej. Utanför utpekade LIS-områden har det främst rört sig om ersättningsbyggnader eller 
komletteringsbyggnader, inte ny bebyggelse 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Ja  
• Kommentarer Den är tydlig, men den nya lagstiftningen har inte medfört de lättnader i glesbygdsområden som 

utlovades. Vi upplever det snarare som en skärpning i glesbygden, medan det i redan exploaterade områden 
blivit lättare att beviljas dispens.  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

 



#32  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 27 mars 2014 08:00:35  
• Senast ändrad:  den 27 mars 2014 08:11:00  
• Nedlagd tid:  00:10:25  
• IP-adress:  88.129.209.88  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Har påbörjat arbete med att ta fram LIS-områden  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  



F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Ja  
• Kommentarer Kramfors kommun har Höga kusten, Världarvet därför får Kramfors inte anta Lis-områden ute vid 

havskusten, däremot i inlandet skullle det vara möjligt. De flesta som vill bygga är ute vid havet.  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

#33  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 27 mars 2014 14:29:27  
• Senast ändrad:  den 27 mars 2014 14:30:44  
• Nedlagd tid:  00:01:17  
• IP-adress:  195.196.151.132  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Avser att lägga till LIS-områden i kommande översiktsplan  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 



Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Det är krångligt med LIS... 
 
 
 
 

#34  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 28 mars 2014 08:37:24  
• Senast ändrad:  den 28 mars 2014 08:45:26  
• Nedlagd tid:  00:08:02  
• IP-adress:  212.37.24.2  

SIDA 1  



F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Avser att lägga till LIS-områden i kommande översiktsplan  
• Eventuella kommentarer Det finns en LIS-policy i Timrå som ni kan hitta på vår hemsida. Om ni har funderingar 

om vår Översiktsplan kontakta Håkan Eriksson Översiktsplanarkitekt 060-163402  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

2013-03-25 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Policyn togs i avvaktan på att områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan antas i ny 
kommunövergripande översiktsplan. Förutom policyn finns fakta och kunskapsunderlag som ska användas vid 
bedömning av dispensansökningar. 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• För tidigt att avgöra  
F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

1 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Ett tio tal. 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Ja  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 



Timrå kommun håller på att starta upp arbetet med ny Översiktsplan i dagsläget. 

 

#35  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 31 mars 2014 10:48:35  
• Senast ändrad:  den 31 mars 2014 10:51:55  
• Nedlagd tid:  00:03:20  
• IP-adress:  195.196.227.227  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Avser att lägga till LIS-områden i kommande översiktsplan  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  



 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Inga kommentarer 
 

#36  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 31 mars 2014 10:35:58  
• Senast ändrad:  den 31 mars 2014 11:07:37  
• Nedlagd tid:  00:31:39  
• IP-adress:  80.88.100.139  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  



F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Tillägg till översiktsplan, antagen i KF 2013-06-10, Laga kraft 2013-07-05 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Att förstärka en levande landsbygd om områden för verksamheter, service, fritid, boende men också bevarande. 
Lagen som kom 2009 innebar ett ökat lokalt och reionalt inflytande över strandskyddet att bättre ta hänsyn till de 
olika förutsättningar och behov av utveckling som råder i olika delar av landet. 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• För tidigt att avgöra  
F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

0 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

18 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Inga kommentarer 
 
 

 

#37  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 31 mars 2014 11:20:58  
• Senast ändrad:  den 31 mars 2014 11:23:55  
• Nedlagd tid:  00:02:57  
• IP-adress:  80.88.113.113  



SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

2013 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Utveckling av kusten 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• För tidigt att avgöra  
F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

2 områden är på gång med detaljplan, 2 dispenser har beviljats med LIS som särskilt skäl (ej i fastslagna LIS-
områden) 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

3 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  



#38  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 31 mars 2014 11:55:49  
• Senast ändrad:  den 31 mars 2014 13:24:54  
• Nedlagd tid:  01:29:05  
• IP-adress:  83.137.8.3  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

maj 2013 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Göra det enklare att bygga på landsbygden, främja landsbygdsutvecklingen och minska utflyttningen. 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• För tidigt att avgöra  
F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

ca 4 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  



 

ca 14 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Kommentarer Har inte reflekterat över den frågan.  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

#39  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 31 mars 2014 14:59:57  
• Senast ändrad:  den 31 mars 2014 15:03:21  
• Nedlagd tid:  00:03:24  
• IP-adress:  62.20.28.131  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

2013 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 



Möjliga områden för exploateringar och bebyggelse 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• Ja  
F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

tiotal 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

tiotal 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Ja  
• Kommentarer Ja, den är tydlig. Men strandskyddet är begränsande i glesbebyggda områden. Borde snarare 

vara att man pekar ut områden där man ska vara försiktig, typ tätbefolkad öst- och västkust.  
F10: Övrigt. Kommentera  

 
 

#40  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 31 mars 2014 15:09:13  
• Senast ändrad:  den 31 mars 2014 15:21:25  
• Nedlagd tid:  00:12:12  
• IP-adress:  80.88.112.10  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  



 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

LIS-planen antogs i juni 2013 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Förenkla för nybyggnationer 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• Ja  
• Kommentarer I de antagna LIS-områdena har planen haft ett syfte. Svårigheterna har blivit att hantera ärenden 

utanför LIS-områden  
F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

7 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

8 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Ja  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Komplicerat att möta ansökningar utanför LIS-planen. Görs ett nytt område kan inte den kostanden tas ut av den 
som söker dispensen utan betalas av skattemedel.. 

 

#41  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 1 april 2014 08:15:19  



• Senast ändrad:  den 1 april 2014 08:16:04  
• Nedlagd tid:  00:00:45  
• IP-adress:  193.45.225.230  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Har påbörjat arbete med att ta fram LIS-områden  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 



• Ja  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

#42  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 1 april 2014 09:18:20  
• Senast ändrad:  den 1 april 2014 09:28:05  
• Nedlagd tid:  00:09:45  
• IP-adress:  194.71.24.10  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Är i handläggningsskedet av LIS-områden (som tillägg eller i ÖP)  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  



F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Jag tycker inte att LIS är bra alls. Det är bara till för att urholka strandskyddslagstiftningen, vilket bara gynnar de  
 
 
 

#43  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 1 april 2014 11:22:07  
• Senast ändrad:  den 1 april 2014 11:25:14  
• Nedlagd tid:  00:03:07  
• IP-adress:  194.153.69.59  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 



Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

2013-06-17 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Det tematiska tillägget för strandskydd i Umeåregionen har som syfte att ange gemensamma övergripande 
planeringsprinciper för bebyggelse i strandnära lägen samt redovisa kommunspecifika områden som gynnar 
landsbygdsutveckling utifrån särskilda prövningsgrunder 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• För tidigt att avgöra  
F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

0 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Vet ej 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

#44  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 1 april 2014 11:34:52  
• Senast ändrad:  den 1 april 2014 11:44:01  
• Nedlagd tid:  00:09:09  
• IP-adress:  81.8.134.76  

SIDA 1  



F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

2011 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Att ta fram områden som var intressanta att exploatera samt att underlätta för framtida byggnationer. 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• För tidigt att avgöra  
F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

3 st 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

25 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Ja  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  



#45  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 1 april 2014 14:00:31  
• Senast ändrad:  den 1 april 2014 14:13:52  
• Nedlagd tid:  00:13:21  
• IP-adress:  212.112.166.98  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Är i handläggningsskedet av LIS-områden (som tillägg eller i ÖP)  
• Eventuella kommentarer Förslaget till ny ÖP har varit på utställning mellan 27/1 - 31/3. Nu ska ett särskilt 

utlåtande med inkomna synpunkter sammanställas.  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

ÖP:n är ej antagen ännu. 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Då vi tenderar att anse att de ordinarie sex skälen som finns för att bevilja dispens ibland hämmar strandnära 
bebyggelse (som ej strider mot strandskyddets syften) i glesbygd inför vi LIS-områden för att på ett sätt komma 
ifrån detta. Vi upplever problematik med att små åtgärder som bastubyggnader eller bryggor ibland måste nekas 
på grund av inget av de sex skälen uppfylls, trots att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften. Detta har 
också hänt i fall med små fritidshus inom strandskyddszon men långt upp på land, då har lagstiftningen upplevts 
som stelbent och hämmande. 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• För tidigt att avgöra  
• Kommentarer LIS-områden ej antagna.  



F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

LIS-områden ej antagna. 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

LIS-områden ej antagna. 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Ja  
 
 

#45  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 1 april 2014 14:00:31  
• Senast ändrad:  den 1 april 2014 14:13:52  
• Nedlagd tid:  00:13:21  
• IP-adress:  212.112.166.98  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Är i handläggningsskedet av LIS-områden (som tillägg eller i ÖP)  
• Eventuella kommentarer Förslaget till ny ÖP har varit på utställning mellan 27/1 - 31/3. Nu ska ett särskilt 

utlåtande med inkomna synpunkter sammanställas.  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  



 

ÖP:n är ej antagen ännu. 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Då vi tenderar att anse att de ordinarie sex skälen som finns för att bevilja dispens ibland hämmar strandnära 
bebyggelse (som ej strider mot strandskyddets syften) i glesbygd inför vi LIS-områden för att på ett sätt komma 
ifrån detta. Vi upplever problematik med att små åtgärder som bastubyggnader eller bryggor ibland måste nekas 
på grund av inget av de sex skälen uppfylls, trots att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften. Detta har 
också hänt i fall med små fritidshus inom strandskyddszon men långt upp på land, då har lagstiftningen upplevts 
som stelbent och hämmande. 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• För tidigt att avgöra  
• Kommentarer LIS-områden ej antagna.  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

LIS-områden ej antagna. 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

LIS-områden ej antagna. 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Ja  
• Kommentarer De särskilda LIS-skälen; att åtgärder antingen ska utveckla landsbygden (tex. åtgärder för 

turismen) och att nya bostadshus ska placeras som mest 200 m från befintliga bostadshus upplever jag vara lätta 
att förstå och tolka. De känns i vissa fall mer välmotiverade än de övriga sex skälen som finns för att bevilja 
strandskyddsdispens.  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

 

#46  

FULLSTÄNDIG  
• Insamlare:  Web Link (Webblänk)  
• Startad:  den 2 april 2014 11:14:31  



• Senast ändrad:  den 2 april 2014 11:15:15  
• Nedlagd tid:  00:00:44  
• IP-adress:  194.22.54.58  

SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Nej  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

• Har påbörjat arbete med att ta fram LIS-områden  
F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 



• Nej  
F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  
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SIDA 1  

F1: Har kommunen antagit en översiktsplan, alternativt ett tillägg till översiktsplan, 
innehållande LIS-områden?  

 

• Ja - gå till fråga 4  
F2: I vilket läge befinner sig i kommunen i fråga om LI S-områden?  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F3: Om Nej på fråga 1, gå till fråga 9 och 10  

 

Svaranden hoppade över denna fråga  

F4: När antog kommunen sin översiktsplan (alternativt, tillägg till översiktsplan) innehållande 
LIS-områden?  

 

2013-06-26 
F5: Vilket var kommunens huvudsakliga syfte med att ta fram och välja ut LIS-områden?  

 

Mot bakgrund av förändringar i miljöbalken med avseende på strandskyddet 
F6: Har fastställandet av LIS-områden fått den effekt k ommunen önskat?  

 

• För tidigt att avgöra  



F7: Hur många strandskyddsdispenser har beviljats (av k ommun eller länsstyrelse) inom era 
LIS-områden efter införandet?  

 

Vet ej 
F8: Hur många ansökningar/förfrågningar om strandskydds dispenser utanför LIS-områden har 
inkommit efter införandet?  

 

Vet ej 
F9: Anser ni, som handläggare i kommunen, att lagstiftn ingen för LIS är tydlig?  

 

• Nej  
• Kommentarer Otydlighet i vad som gäller vad man får bygga.  

F10: Övrigt. Kommentera enkätens innehåll, åsikter om LI S i allmänhet.  

 

Jag anser de nya strandskyddsreglerna inte avpassats för den typ av kommun som vi bor i 
 

 
 

 
 


