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Förord 

Efter fyra år på juristutbildningen vid Stockholms universitet är resan mot 

juristexamen snart slut, samtidigt som ännu en uppsats kommit till liv. Sedan 

min andra termin har jag arbetat vid sidan av mina studier för Sotenäs kommun 

på västkusten. Det är ett område där frågan om strandskyddsdispens dagligen 

diskuteras i olika sammanhang. Det dröjde dock inte länge efter att jag fick 

anställning där, förrän frågeställningarna började hopa sig och valet av ämne för 

uppsatsen framstod som självklart.  

 

Denna resa har varit fantastiskt rolig och framför allt oerhört lärorik. Fröken Lifv 

har blivit en strandskyddsnörd! För det vill jag tacka min underbara familj, som 

i vått och torrt har stöttat och motiverat mig under hela utbildningen. Utan dem 

vore livet fruktansvärt tråkigt och betydligt tyngre i de stunder där skrivkrampen 

plötsligt gjort sig hörd. Även tack till min fantastiska sambo, som varje dag har 

lyst upp mitt liv och påmint mig om att det ibland behövs en paus i skrivandet. 

 

Ett stort tack riktar jag också till min chef, Bo Hallgren, som med ärliga svar och 

stor kunskap funnits för diskussion kring uppsatsens frågeställningar, men även 

för att han var med och väckte idén till dem. Till sist, men givetvis inte minst, 

vill jag tacka min handledare Ulrik von Essen, som svarat på frågor, lämnat 

värdefulla råd och lotsat mig igenom den djungel som uppsatsskrivandet faktiskt 

innebär. 

 

Jessica Lifv 

Skövde, december 2014 
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Sammanfattning 

Strandskyddslagstiftningen och egendomsskyddet är två starka krafter, som båda 

tävlar om en och samma sak, nämligen fastigheten i ett strandnära område. Att 

dessa sätts i förhållande leder till olika konflikter på området. Kärnan i 

problematiken grundar sig dock i det faktum att det inte utgår någon ersättning 

till den enskilde fastighetsägaren när dispens från strandskyddet nekas. Detta 

trots att det innebär stora konsekvenser för den enskilde i form av begränsade 

användningsmöjligheterna begränsas för fastigheten. Motivet till denna situation 

är att strandskyddsdispens ska meddelas restriktivt, för att strandskyddets syften 

ska kunna upprätthållas, varför det således står klart att skyddet för stränderna 

har företräde mot den enskildes egendomsskydd.1   

 

Den restriktiva tillämpningen leder också till en sträng dispensprövning, där 

bevisbördan vilar på den enskilde fastighetsägaren. I samband med det väcks 

frågan om strandskyddets dispensprövning kan anses förenlig med 

proportionalitetsprincipen. Utredningen visar att så är fallet, vilket motiveras 

med att rådighetsinskränkning till följd av nekad dispens inte berättigar till 

ersättning. Det anses nämligen vara en inskränkning som den enskilde skäligen 

får tåla. Inte heller anses den pågående markanvändningen avsevärt försvåras 

när dispens från strandskyddet nekas.2 Bevisbördan som åvilar den enskilde är 

den svår att påverka, men då bevisbördans placering inte har någon vikt i en 

skälighetsbedömning kan det inte tillmätas betydelse i detta sammanhang.3 

 

Utredningen visar ett flertal argument för att den enskilde fastighetsägaren i detta 

sammanhang är i en utsatt situation. I förarbetena anges dock tydligt att strand-

skyddet som regel har företräde för den enskildes intressen. Givetvis får inte en 

oskäligt tung börda åläggas den enskilde, vilket var fallet i NJA 2014 s. 332, men 

till följd av strandskyddets höga värde anses inte nekad strandskyddsdispens 

medföra att en sådan situation uppstår. Utredningen nedan visar således att den 

enskilde fastighetsägaren faktiskt måste tåla att dennes intressen får stå tillbaka, 

utan att ersättningsrätt aktualiseras.  

                                                 
1 Prop. 2008/09:119 s. 53 
2 Prop. 1997/98:45 s. 540 
3 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 210 
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Förkortningar 

EKMR Europeiska konventionen d. 4:e nov. 1950 om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

EU Europeiska unionen 

EUF Fördraget om Europeiska unionen 

FL Förvaltningslag (1986:223) 

FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291) 

FT Förvaltningsrättslig Tidskrift 

MB Miljöbalk (1998:808) 

MÖD Mark- och miljööverdomstolen, samt Miljööverdomstolen 

NJA Nytt juridiskt arkiv 

RF Regeringsform (1974:152) 

RÅ Regeringsrättens årsbok 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk Juristtidning 
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1. Inledning 

Redan nu innebär strandskyddet för många en stor begränsning i vad den 

enskilde fastighetsägaren kan göra med sin mark om den ligger inom 

strandskyddat område. Att syftet med strandskyddet är ett tungt vägande intresse 

råder det således ingen tvekan om. Det finns dock ytterligare ett intresse som 

väger tungt, nämligen egendomsskyddet i 2 kap. 15 § första stycket 

regeringsformen (1974:152), benämns RF i den fortsatta framställningen. I 

samband med att den enskilde fastighetsägaren vill vidta en åtgärd på sin 

fastighet krävs att dispens beviljas från strandskyddet. Detta på grund av att 

strandskyddsbestämmelserna är en förbudslagstiftning som förbjuder all 

byggnation inom dess område. Beviljas ingen dispens, innebär det att 

fastighetsägaren hindras att bruka sin egendom på det sätt som denne behagar. 

Att inskränkningar får göras i den enskilde fastighetsägarens egendomsskydd är 

sedan lagstadgat. Dessa får givetvis inte göras utan grund, och ofta inte utan att 

någon form av ersättning utgår.  

 

Ytterligare ett krav är att den enskilde måste bevisa att det föreligger särskilda 

skäl för att denne kan beviljas dispens. Utan att gå framställningen i förväg kan 

konstateras att prövningen för att den enskilde fastighetsägaren ska kunna 

utverka dispens från strandskyddsbestämmelserna är omfattande. Författaren är 

uppväxt på den lilla ön Smögen, i ett område där dessa två intressen ofta ställs 

på sin spets, och där ärenden vid ett flertal gånger vandrat hela vägen till Mark- 

och miljööverdomstolen.4 Under sitt arbete på kommunens miljö- och 

byggnadsförvaltning har ärenden gällande strandskydd många gånger 

aktualiserats och prövats, varför de för uppsatsen aktuella frågeställningarna har 

väckts, och som utreds i den följande framställningen.  

 

1.1. Ämne  

Under de senaste decennierna har lagstiftningen på miljöområdet ändrats vid ett 

flertal tillfällen, så även strandskyddslagstiftningen. Före miljöbalken 

(1998:808), förkortas hädanefter MB, trädde i kraft år 1998 fanns skyddet för 

våra stränder i bland annat naturvårdslagen (1964:822). Fram till år 1972 kunde 

                                                 
4 Se bland annat MÖD 2013:22 och MÖD 2008:20. 
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den enskilde vid intrång i sin äganderätt få ersättning för den olägenhet intrånget 

innebar för denne. År 1975 infördes generellt strandskydd i hela landet, vilket 

innebar att allt inom 100 meter från kustlinjen, ett litet vattendrag eller en sjö 

blev ett område med förbud mot bland annat nybyggnation.5 Vid den tiden var 

syftet endast att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv. Inför 

ändringen i strandskyddsreglerna år 1994, som då fanns i naturvårdslagen, 

utökade man strandskyddets syfte till att bevara goda livsvillkor på land och i 

vatten för växter och djur. Ett biologiskt skydd tillkom.6 År 1998 trädde MB i 

kraft, varpå strandskyddslagstiftningen fick plats i 7 kap.  

 

Ett med strandskyddsbestämmelserna kolliderande intresse är den enskildes rätt 

till egendomsskydd och möjligheten till att disponera över sin mark. Fram till år 

1972 hade den enskilde alltså rätt att få ersättning vid vägrat tillstånd för bygglov 

i strandskyddat område. Efter att man införde det generella strandskyddet år 

1975 har det bit för bit utökats, samtidigt som prövningen för att bli beviljad 

strandskyddsdispens har skärpts. Numera finns den enskildes rätt till 

egendomsskydd reglerad i 2 kap. 15 § RF. Där stadgas också att den enskilde 

måste tåla inskränkning i den rätten i syfte att tillgodose angelägna allmänna 

intressen. Det finns alltså i ett och samma lagrum stadgat att man har rätt till sin 

egendom, men att man i det allmännas intresse kan bli tvungen att tåla 

inskränkningar av bland annat miljöskäl.  

 

Svårigheten i förhållandet mellan nu nämnda parter är främst att båda intressena 

är stadgade i grundlag och att undantagen som får göras inte alltid är helt tydliga. 

Hur långt inskränkningen av den enskildes äganderätt får gå är således inte klart 

och tydligt angiven, varför det uppstår frågetecken kring vad som kan anses som 

förenligt med gällande rätt och inte. Vad gäller den enskildes rätt till ersättning 

vid rådighetsinskränkningar till följd av det allmännas beslut, finns det ingen 

sådan rätt lagstadgad vid nekad strandskyddsdispens. Denna uppsats behandlar 

således situationen där bestämmelserna, om strandskydd och dess motstående 

part den enskilde fastighetsägaren, sätts i förhållande till varandra. 

                                                 
5 Prop. 1974:166 s. 1 
6 Prop. 1993/94:229 s. 9 f.  
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Dispensprövningen analyseras och diskuteras med en rättsdogmatisk metod, 

men också i för att utreda innebörden av den för den enskilde fastighetsägaren.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats behandlar bestämmelserna gällande strandskydd i 7 kap. MB, 

samt lagstiftningen kring den enskilde fastighetsägaren, dennes egendomsskydd 

och dennes skyldighet att tåla inskränkningar i rätten att nyttja och bruka sin 

egendom i 2 kap. RF. Syftet med denna uppsats är således att undersöka 

förhållandet mellan strandskyddsbestämmelserna och den enskildes rätt till 

egendomsskydd, samt vilka problem som uppstår när dessa sätts i förhållande 

till varandra. En central del i utredningen är att undersöka om prövningen för att 

utverka dispens kan anses proportionerlig. För att nå uppsatsens syfte uppställs 

därför följande frågeställningar: 

 

1: Vad innebär det grundlagsstadgade egendomsskyddet och hur långtgående är 

det för enskilda fastighetsägare i ett strandskyddat område? 

2: Vilka är strandskyddsbestämmelsernas syften och vad omfattar de? 

3: Vad måste den enskilde fastighetsägaren bevisa vid dispensprövningen för att 

kunna bli beviljad strandskyddsdispens?  

4: Vilka konflikter aktualiseras mellan reglerna om egendomsskydd och strand-

skyddsbestämmelserna? 

5: Hur gestaltar sig dispensprövningen? 

6: Kan dispensprövningen anses proportionerlig? 

 

1.3. Avgränsningar 

Framställningen i denna uppsats begränsas till att behandla bestämmelserna om 

strandskydd och bestämmelserna kring egendomsskyddet. Uppsatsens fokus är 

således förhållandet mellan den enskilde fastighetsägaren och strandskyddet i ett 

område som inte omfattas av detaljplan vid dispensprövning. Därför berörs inte 

lagstiftning gällande den enskilde fastighetsägaren i andra lagar, såsom 

exempelvis fastighetsbildningslagen (1970:988) och plan- och bygglagen 

(2010:900). Observera att uppsatsen vidare avgränsas till att endast behandla 

dispens från strandskyddsbestämmelserna, således inte vad som är aktuellt vid 
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upphävande av den. Detta med anledning av att den enskilde individen inte får 

ansöka om upphävande av strandskyddet.7  

 

Vid inskränkning av egendomsskyddet aktualiseras även frågor om huruvida 

ersättning ska utgå eller inte. Frågan om ersättningsrätt behandlas och diskuteras, 

med anledning av att rådighetsinskränkning till följd av nekad dispens från 

strandskyddet som regel inte aktualiserar ersättningsrätt, samt varför det är så. 

Observera att lagstiftning till följd av Sveriges medlemskap i EU och 

Europarådet avgränsas framställningen till att endast behandla vad som stadgas 

på respektive område gällande egendomsskyddet, i syfte att utreda huruvida den 

svenska lagstiftningen är förenlig med dessa eller inte. De grundläggande fri- 

och rättigheterna i övrigt kommer inte att beröras.  

 

1.4. Metod och material 

I uppsatsen används den rättsdogmatiska metoden. Rättskällorna (författningar, 

förarbeten, praxis och doktrin) studeras för att fastställa gällande rätt på det för 

uppsatsen valda området. Uppsatsen är samtidigt problematiserande med 

anledning av att den syftar till att utreda vissa förhållanden, samt analysera 

vilken problematik som uppstår mellan de aktuella lagstiftningsområdena. 

Analysen betraktar huvudsakligen lagstiftningen de lege lata, men i slutet av 

uppsatsen ges förslag, i syfte att diskutera vad som skulle kunna ändras för att 

eventuellt göra lagstiftningen mer proportionerlig. Den rättsdogmatiska metoden 

är vald på grund av att syftet för uppsatsen är att fastställa och analysera gällande 

rätt. Vidare är den vald för att analysera vilka problem som uppstår när 

lagstiftningen kring strandskydd och egendomsskydd sätts i ett sammanhang, det 

vill säga vid dispensprövningen. En ytterligare grund är undersöka vad nekad 

dispens från strandskyddet innebär i förhållande till egendomsskyddet och den 

enskilde fastighetsägaren. 

 

För att uppnå syftet med uppsatsen belyses till att börja de lagar som aktualiseras 

i ämnet, följt av analys av vad dessa innebär. Vidare diskuteras relevant 

                                                 
7 Upphävande av strandskyddet i ett område får göras av kommunen själv, vilket framgår av 4 

kap. 17 § PBL. 
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rättspraxis, tillsammans med analys av den, för att belysa varje del i dispens-

prövningen. Vidare är det till för att utreda huruvida dispensprövningen är 

proportionerlig eller inte. 

 

Det material som uppsatsens innehåll är framtaget genom, är relevant 

lagstiftning och därtill aktuell rättspraxis, samt förarbeten och i viss mån även 

doktrin. Till den del som behandlar lagstiftningens uppbyggnad och tillämpning 

används dock främst förarbeten. Med anledning av kopplingarna till 

internationella överenskommelser studeras även vissa EU-rättsliga artiklar, samt 

från EKMR. De rättsfall som ingår i den löpande framställningen är utvalda för 

att på bästa sätt belysa tillämpningen av aktuell lagstiftning, samt ge underlag 

för analys och besvarande av uppsatsens frågeställningar. Det är där inte fråga 

om någon specifik tidsram, utan rättsfrågan i det enskilda fallet i mål från mark- 

och miljödomstolarna, MÖD, HD samt HFD. 

 

1.5. Disposition 

Kapitel 2 analyseras omfattningen och innebörden av det grundlagsstadgade 

egendomsskyddet och begreppet rådighetsinskränkning, samt relevanta regler av 

internationell art. Syftet med kapitlet är att ge läsaren insikt i den lagstiftning 

som aktualiseras för den enskilde fastighetsägaren i ett strandskyddat område, 

samt svara på fråga nr. 1 om vad det grundlagsstadgade egendomsskyddet 

innebär och hur långtgående är det för fastighetsägaren i ett strandskyddat 

område.  

 

I kapitel 3 ges läsaren en bakgrund om lagstiftningen kring strandskydd, samt 

dess syfte och omfattning. Syftet med kapitlet är således att analysera och 

besvara fråga nr. 2 om strandskyddets syfte och omfattning, samt belysa vilken 

instans som är ansvarig för dispensprövningen.  

 

I kapitel 4 diskuteras dispensprövningens uppbyggnad, samt vilka rättsliga 

principer som är delar av den. Det är till för att upplysa läsaren om vad som är 

av vikt vid prövningen, samt för att analysera vad som krävs för att den enskilde 

fastighetsägaren ska beviljas strandskyddsdispens. Ett ytterligare syfte är att 
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besvara fråga nr. 3 om vad den enskilde fastighetsägaren måste bevisa vid 

dispensprövningen för att bli beviljad strandskyddsdispens. 

 

I kapitel 5 analyseras och diskuteras uppsatsens frågeställningar mot bakgrund 

av vad de slutsatser som dragits av utredningen. Framställningen i kapitlet syftar 

till att besvara fråga 4-6, om vilka konflikter som aktualiseras mellan reglerna 

om egendomsskydd och strandskydd, hur dispensprövningen gestaltar sig och 

om den kan anses proportionerlig. 

 

I kapitel 6 görs rum för de slutsatser som dras av uppsatsens innehåll, med syfte 

att avrunda framställningen och reflektera över frågeställningarna och svaren på 

dem. Observera också att varje kapitel var för sig innehåller slutsatser som dras 

av det som framkommer vid utredningen av frågeställningen för respektive 

avsnitt där.  
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2. Den enskilde fastighetsägaren och egendomsskyddet 

En enskild fastighetsägare i ett strandskyddat område kan vilja vidta ett flertal 

åtgärder på sin tomt. Exempelvis bygga ett nytt bostadshus, bygga till ett redan 

befintligt bostadshus, anlägga en brygga, uppföra en komplementbyggnad i form 

av en gäststuga eller bygga ett fritidshus. Åtgärderna är många, men kan 

begränsas väsentligt av gällande områdesskydd, däribland strandskydd.  

 

I detta kapitel diskuteras relevanta delar kring den enskilde fastighetsägaren, 

eftersom det är ur dennes perspektiv uppsatsen belyser bestämmelserna om 

strandskydd och dispensprövningen. Förtydligande av vem som avses med den 

enskilde fastighetsägaren, vilka rättigheter och skyldigheter denne har, samt vad 

det grundlagsstadgade egendomsskyddet innebär utreds i den kommande 

framställningen. Syftet med detta kapitel är att bygga en kunskapsbas till 

diskussionen och analysen i kapitel 5, samt besvara delfrågeställningen gällande 

egendomsskyddets omfattning och liknande. Varje avsnitt innehåller utredning 

av gällande rätt, vilken sedan analyseras och diskuteras, varefter de slutsatser 

som kan dras läggs fram. I nästa avsnitt tydliggörs vem som avses med den 

enskilde fastighetsägaren. Motivet till avsnittet är att ge läsaren förståelse för den 

kommande analysen och diskussionen.   

 

2.1. Den enskilde fastighetsägaren 

Den som avses med uttrycket ”den enskilde fastighetsägaren” i denna uppsats är 

en fysisk person som är ägare av fast egendom. Det är således en tomtägare i 

dagligt tal, och därmed även sakägare i ärendet vid ansökan om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna. Före framställningen behandlar nästa avsnitt 

angående det grundlagsstadgade egendomsskyddet samt dess syfte och 

omfattning, ska först ett par ord sägas om ordvalet i detta kapitel, och i resten av 

uppsatsen. Perspektivet i uppsatsen är den enskilde individen i rollen som 

fastighetsägare i ett strandskyddat område. Dock måste, för att inte skapa 

förvirring hos läsaren, påpekas att denne i vissa fall benämns som enbart den 

enskilde fastighetsägaren eller den enskilde.  
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2.2. Det grundlagsstadgade egendomsskyddet 

Detta avsnitt ägnas åt det i svensk rätt grundlagsstadgade egendomsskyddet, 

vilket återfinns i 2 kap. 15 § RF. Paragrafens första stycke säger att ingen ska 

tvingas avstå sin egendom till varken det allmänna eller någon enskild genom 

expropriation eller annat sådant förfogande. Inte heller ska den enskilde behöva 

tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad, utom när 

det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Andra stycket fastslår 

att ersättning ska utgå när ett undantag från detta skydd görs. När det allmänna 

inskränker användning av mark eller byggnad på ett sådant sätt att ”pågående 

markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada 

uppkommer, som är betydande i förhållande till värdet på den delen av 

fastigheten” ska ersättning utgå. Beträffande hur ersättningen ska beräknas, ska 

den bestämmas enligt grunder som anges i lag.8 Förutsättningen är att den 

enskilde innehar en byggnad eller mark med äganderätt, eller någon form av 

nyttjanderätt.  

 

Om den enskilde själv inte orsakar inskränkningen, samt att det i utifrån 

proportionalitetsprincipen inte framstår rimligt att denne ensam ska bära hela 

ekonomiska bördan av inskränkningen, ska det allmänna vara med och dela den 

bördan.9 Egendomsskyddet måste dock ibland stå tillbaka för andra angelägna 

intressen, nämligen det allmännas. Vad som är angelägna intressen anges inte 

specifikt i lag, men enligt förarbetena anges att den frågan ska avgöras utifrån 

vad som är acceptabelt ur rättssäkerhetssynpunkt i ett demokratiskt och modernt 

samhälle.10 Ingrepp enligt 2 kap. 15 § andra stycket RF ska också vara 

motiverade för att kunna tillgodose allmänhetens rätt till en god miljö, tillgång 

till naturen, samt möjligheterna till skydd och bevaring av områden som är av 

särskild vikt ut naturvårdssynpunkt. Exempelvis kan det röra sig om 

miljöintressen, bostadsbyggande, rekreation och vägar.11 

 

                                                 
8 Ersättning kan utgå i form av löseskilling vid inlösen av hel fastighet, intrångsersättning eller 

annan ersättning. Vilken ersättning som aktualiseras varierar beroende intrångets art och 

omfattning. Se Bengtsson, Bjällås, Rubenson, Strömberg; Miljöbalken En kommentar Del 2; 

Norstedts Juridik 2014; Supplement 13; s. 31:8 f. 
9 Bergdahl, Simon; Juridisk Publikation 01/2012 s. 25 f.  
10 Prop. 2009/10:80 s. 164 
11 SOU 2013:59 s. 45 f.  
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I denna uppsats är just inskränkning i pågående mark- och byggnads användning 

särskilt intressant, närmare bestämt rådighetsinskränkning. Utifrån 2 kap. 15 § 

första och andra stycket RF ska ersättning vid rådighetsinskränkning utgå. Det 

är dock under förutsättning att ingreppet inte sker för att tillgodose angelägna 

allmänna intressen, samt att det inte är fråga om inskränkning enligt 2 kap. 15 § 

tredje stycket RF.12 Beträffande uttrycket ”pågående markanvändning” avses 

fastighetsägarens möjligheter att använda sin mark innan själva ianspråktagandet 

sker, samt vad som kan anses vara en naturlig fortsättning till den pågående 

markanvändningen. Dock omfattas inte markanvändning som den enskilde 

fastighetsägaren förväntat sig eller planerat. Det måste även föreligga adekvat 

kausalitet mellan markens användning och ianspråktagandet, för att 

ersättningsrätt ska aktualiseras.13  

 

Begreppet ”avsevärt försvåras” syftar till att belysa hur användningen av själva 

fastigheten påverkas av inskränkningen. Även ett relativt litet intrång kan 

”avsevärt försvåra” användningen av ett område om det kan relateras enbart till 

det område som är berört.14 Regeln anknyter således inte till storleken på den 

ekonomiska skadan, utan till omfattningen av det intrång som sker, enligt 2 kap. 

15 § andra stycket RF. Tanken är att en objektiv bedömning ska göras av vad 

rådighetsinskränkningen faktiskt betyder för användningen av fastigheten, alltså 

inte vad den som brukar fastigheten ur subjektiv synvinkel anser.15 

Markanvändningen anses dock aldrig vara försvårad om ett beslut från en 

myndighet innebär att ägaren till fastigheten måste följa hänsynsregler. Vad som 

åsyftas med hänsynsregler är MB:s regler som är till för att motverka negativa 

effekter på miljön, samt ge en ökad hänsyn till den.16 Det innebär således att 

strandskyddsreglerna omfattas av dem, eftersom de syftar till att skydda miljön 

i strandområden. 

 

                                                 
12 2 kap. 15 § tredje stycket RF reglerar de tillfällen då rätten till ersättning regleras särskilt i 

lag. Se vidare avsnitt 2.2.1. 
13 SOU 2013:59 s. 64 f.  
14 Prop. 1997/98:45 Del 1 s. 543 f.  
15 Bengtsson, Bjällås, Rubenson, Strömberg; Miljöbalken En kommentar Del 2; Norstedts 

Juridik 2014; Supplement 13; s. 31:26 f. 
16 Prop. 1997/98:45 s. 540 
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Utifrån vad som stadgas om egendomsskydd i 2 kap. 15 § RF uppstår en 

rådighetsinskränkning när ett beslut från det allmänna leder till att pågående 

användning av egendom hindras. Det kan ske genom att det ställs krav på vissa 

tillstånd, tillbakadragande av ett sådant eller genom att en myndighet utfärdar ett 

föreläggande eller förbud, som hindrar den aktuella användningen. Begreppet 

”användningen” pekar på att det ska vara fråga om någon form av fysiskt 

nyttjande. Myndighetsbeslut som grundas på att den enskilde begått någon form 

av brott anses inte heller falla in under begreppets betydelse, varför en bot eller 

inte omfattas av begreppet, då det beror på vållande av den enskildes sida.17  

 

Sammanfattningsvis kan om det nu anförda sägas att det grundlagsstadgade 

egendomsskyddet i 2 kap. 15 § RF innebär att ingen behöver tåla att dennes rätt 

att bruka sin egendom inskränks, utan att någon form av ersättning utgår. 

Förutsättningen är att inskränkningen uppstår med anledning av beslut från det 

allmänna och således inskränker användning av mark eller byggnad. Detta ska 

ske på ett sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av 

fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer, som är betydande i 

förhållande till värdet på den delen av fastigheten. Sker beslutet till följd av 

miljöskydd, hälsoskydd eller säkerhetsskäl, ska dock ersättningsrätten anges i 

lag.  

 

Nekad dispens från strandskyddsbestämmelserna innebär att den enskilde 

hindras i nyttjandet av sin fastighet och således en inskränkning av den pågående 

markanvändningen. Dock anses inte den pågående användningen av mark eller 

byggnad avsevärt försvåras, när olägenheten uppstår till följd av tillämpning av 

hänsynsregler till skydd för miljön.18 Skyddet för landets strandområden är ju 

hänsynsregler, varför det som regel inte finns möjlighet för den enskilde 

fastighetsägaren till ersättning för rådighetsinskränkning vid nekad dispens från 

strandskyddsbestämmelserna.  

 

Detta skapar frågor kring vad som sker när egendomsskyddet sätts i förhållande 

till strandskyddet och dispens från detta nekas. Att dispens nekas innebär 

                                                 
17 SOU 2013:59 s. 40 f.  
18 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 550 f. 
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givetvis inte att den enskilde fastighetsägaren plötsligt frånhänds sin tomt, men 

däremot att denne i varierande mån begränsas i sina möjligheter att bruka den 

såsom denne behagar. Som grundlagsskyddet anger kan rådighetsinskränkningar 

av den arten göra fastighetsägaren berättigad till ersättning. Förutsättningen är 

att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant vis 

som beskrivs ovan, samt att ersättningsrätten anges i lag, vilket ju är det som 

sker vid nekad strandskyddsdispens. Som framkommer anses dock inte den 

omständigheten att en hänsynsregel följs berättiga till ersättning, då det inte leder 

till att markanvändningen avsevärt försvåras. Strandskyddsbestämmelserna är 

hänsynsregler, varför nekad dispens inte genererar rätt till ersättning. Det som 

sker är att det uppstår en viss problematik beträffande den enskilde 

fastighetsägarens läge i strandskyddssammanhanget. Problemet består i att 

denne inte erhåller någon ersättning, trots att dennes grundlagsstadgade rätt till 

egendomsskydd får stå tillbaka efter ett beslut från det allmänna. 

 

I detta läge ser det konstigt ut att ersättning inte utgår, men faktum är att nekad 

dispens från strandskyddsbestämmelserna inte aktualiserar någon ersättningsrätt 

på grund av ett ytterligare skäl, nämligen 2 kap. 15 § tredje stycket RF. Detta 

stycke diskuteras i avsnittet nedan, i syfte att utreda vad som gör att den enskilde 

fastighetsägaren måste utstå en rådighetsinskränkning utan någon ersättning. Ett 

ytterligare syfte är att lägga en grund för frågeställningen om dispensprövningen 

kan anses proportionerlig. 

 

2.2.1. Undantag från egendomsskyddet 

I detta avsnitt diskuteras 2 kap. 15 § tredje stycket RF. Stycket reglerar att rätten 

till ersättning vid åtgärder enligt samma paragrafs första stycke måste anges i 

lag, det vill säga vanlig lag, inte grundlagen. I tredje stycket regleras om och när 

eventuella undantag från huvudregeln gällande ersättning för bland annat 

rådighetsinskränkning ska göras. Där stadgas att det ”vid inskränkningar i 

användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-, miljöskydds- 

eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till 

ersättning”. 
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Detta stycke innebär att det allmänna får inskränka användningen av mark eller 

byggnad, och att rätten till ersättning då föreskrivs i vanlig lag. Enligt styckets 

ordalydelse gäller vanlig lag vid beslut som det allmänna fattar, och som 

begränsar eller hindrar den enskilde fastighetsägaren från att bruka mark eller 

byggnad på sin fastighet med grund i något av de tre skyddsskälen. I svensk rätt 

råder dock att åtgärder och ingripanden det allmänna vidtar med anledning av 

miljöskydd, hälsoskydd eller säkerhetsskäl inte medför rätt till ersättning.19 

Vanligtvis handlar det då om indragna tillstånd eller nekad dispens från 

strandskyddet. Anledningen till att just dessa tre skäl kan grunda en 

ersättningslös inskränkning, är för att den enskilde fastighetsägarens intresse i 

förhållande till miljö-, hälsoskydd och säkerhet inte anses lika skyddsvärt.20 

 

Strandskyddslagstiftningen i sig berörs närmare i kapitel 3, men utan att föregå 

föreställningen där kan konstateras att den syftar till att skydda miljön och det 

rörliga friluftslivet i strandskyddsområdena. Frågan om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna kan lämnas eller inte, är en statlig uppgift att ta 

ställning till och således också en form av ingripande av det allmänna. 

Lagstiftning gällande ersättning vid ingripanden av det allmänna, i form av till 

exempel förelägganden, förbud eller till följd av vissa föreskrifter regleras i 31 

kap. MB. Strandskyddsbestämmelserna omfattas inte heller av dem, vilket 

innebär att ersättning inte aktualiseras vid nekad strandskyddsdispens eller 

förlust i form av förväntningar om fastighetens användning som inte infrias.21 

Observera att lagstiftaren inte avser att den enskilde fastighetsägaren ska bära en 

oskäligt tung börda för sådana omständigheter som denne uppenbarligen inte kan 

råda över. Det gäller även om rådighetsinskränkningen sker till följd av skydd 

för miljön, hälsoskydd eller totalförsvaret. Uppstår en rådighetsinskränkning till 

följd av orsaker, som den enskilde fastighetsägaren inte har någon möjlighet att 

kontrollera, samt om att det drabbar denne oskäligt hårt anses det inte rimligt att 

denne ska bära hela den ekonomiska bördan själv.22  

 

                                                 
19 Prop. 2009/10:80 s. 168 
20 Bengtsson, Bertil; SvJT 1994 s 920, s. 928 
21 Prop. 2009/10:80 s. 168 
22 Prop. 2009/10:80 s. 169 
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Sammanfattningsvis kan sägas att inskränkning av mark- eller byggnads 

användning till följd av nekad dispens från bestämmelserna om strandskydd inte 

medför att ersättning utgår, trots att det indirekt är det allmänna som hindrar den 

enskilde fastighetsägaren i dennes äganderätt. Ersättningsrätt aktualiseras 

således vid tillfällen där inskränkning uppstår till följd av beslut om 

nationalparker, kulturreservat, naturreservat och biotopskyddsområden. Dock 

ifrågasätts att ersättning inte utgår vid ingripanden av den sorten som anges i 2 

kap. 15 § RF med motiveringen att det dels sker en utveckling inom miljörätten 

och dels för att egendomsskyddet blivit förstärkt i samband med införandet av 

EKMR och egendomsskyddet i regeringsformen.23  

 

Med anledning av Sveriges medlemskap i EU och inkorporeringen av EKMR i 

svensk rätt behandlar nästa avsnitt dessa internationella förpliktelser, men också 

vad dessa innebär för egendomsskyddet och vilken inverkan de har på 

rättstillämpningen.  

 

2.3. Nationella kontra internationella regler  

I den föregående framställningen diskuteras och analyseras hur den svenska 

lagstiftningen reglerar egendomsskydd och inskränkningar i den rätten, samt när 

dessa ska ersättas. Med anledning av landets internationella förpliktelser är även 

reglering från EU och Europarådet av intresse. Dessa belyses och reflekteras 

kring i varsitt avsnitt, utifrån vad de innebär för den enskilde fastighetsägaren 

vid rådighetsinskränkning. 

  

2.3.1. Unionsrättsliga aspekter 

Speciellt för unionsrätten är att den är överstatlig, varför svensk rätt som står i 

strid med den inte får tillämpas. Det följer också av principen om att all svensk 

rätt ska tolkas i ljuset av unionsrätten, så kallad EU-konform tolkning. Med 

anledning av det belyses och utreds i detta, och nästkommande, avsnitt den 

lagstiftning som just egendomsskyddet inte får strida emot. Därefter jämförs det 

svenska egendomsskyddet med unionsrättsliga bestämmelser på samma område. 

 

                                                 
23 SOU 2013:59 s. 167 
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Inom det för uppsatsen valda ämnet och perspektivet aktualiseras Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som i den fortsatta 

framställningen benämns rättighetsstadgan. I detta avsnitt är rättighetsstadgan av 

särskilt intresse, eftersom det är där som de grundläggande rättigheterna för EU:s 

alla medborgare stadgas. I art. 17 rättighetsstadgan fastslås den enskildes rätt till 

egendom, samt att var och en har rätt att besitta, nyttja, testamentera bort och 

förfoga över sådan egendom, som denne lagligen förvärvat. Ingen få berövas den 

rätten, om inte samhällsnytta kräver att så sker, i de fall och under de 

förutsättningar som föreskrivs i lag, samt mot rättmätig ersättning för sin förlust 

i rätt tid. Artikeln föreskriver också att, om det är nödvändigt för allmänna 

samhällsintressen, får nyttjandet av egendomen regleras i lag.  

 

Vid en jämförelse med svensk rätt visar sig många likheter. Både 2 kap. 15 § RF 

och art. 17 i rättighetsstadgan anger att rätten att förfoga över sin egendom får 

inskränkas om det krävs för att tillgodose allmänna angelägna intressen, eller att 

samhällsnyttan kräver att så sker. Den svenska lagstiftningen sätter också höga 

krav på det allmännas intresse av inskränkningen, eftersom det där krävs att det 

allmännas intresse är angeläget för att inskränkning får ske. Beträffande 

ersättningsfrågan innehåller svensk rätt mer direkta detaljer kring förfarandet 

med inskränkningen, för att ersättningsrätt ska aktualiseras.24 Istället för att i 

detalj beskriva kraven direkt i artikeln anges i rättighetsstadgan istället att rätten 

att berövas rätten att förfoga över sin egendom får ske under de förutsättningar 

som föreskrivs i lag.  

 

Vid denna jämförelse kan konstateras att det svenska egendomsskyddet är 

förenligt med vad som sägs i art. 17 rättighetsstadgan. I samband med prövning 

om strandskyddsdispens ska även en proportionalitetsbedömning ske enligt 

svensk lagstiftning på området. Det svenska egendomsskyddet är förenligt med 

unionsrättens, vilket innebär att den svenska lagstiftningen således inte är för 

långtgående.25 Det påpekas även i förarbetena till 2 kap. 15 § RF att det 

                                                 
24 Svensk lagstiftning säger ju att ”pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten 

avsevärt försvåras eller att skada uppkommer, som är betydande i förhållande till värdet på den 

delen av fastigheten” måste föreligga för att ersättningsrätt ska aktualiseras. 
25 Proportionalitetsprincipens EU-rättsliga vikt betonas särskilt i framgår av art. 4 fjärde 

punkten EUF. 
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allmännas åtgärder inte får gå längre än vad som är förenligt med åtgärdens syfte 

och mål, i förhållande till vad det innebär för den enskilde individen.26 

 

Som medlemsstat i EU är landet också anslutet till EKMR, vilket innebär att 

Sverige är förpliktigat att följa vad som anges både EKMR och rättighetsstadgan. 

Det framgår av art. 6 andra och tredje punkten Fördraget om den Europeiska 

unionen (EUF). Av den anledningen utreds och analyseras nedan vad som 

föreskrivs i EKMR, samt dess innebörd för den enskilde fastighetsägaren.  

 

2.3.2. Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna 

Med anledning av Sveriges medlemskap i EU är landet bundet att inkorporera 

EKMR. Det gjorde Sverige år 1995 genom lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Avsnittet syftar till att diskutera huruvida det svenska 

egendomsskyddet lever upp till de krav som EKMR ställer på varje 

konventionslands lagstiftning, med anledning av landets internationella 

förpliktelser. Avsnittets innehåll avgränsas dock till att endast behandla 

konventionens egendomsskydd. För Sverige som medlemsland åvilar det således 

landet att garantera att var och en, som befinner sig inom landets jurisdiktion, de 

fri- och rättigheter som följer av EKMR.27  

 

I EKMR regleras skyddet för vars och ens egendom i Första tilläggsprotokollet 

(d. 20 mars 1952) till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna, benämns i den fortsatta framställningen Första 

tilläggsprotokollet. I art. 1 första stycket Första tilläggsprotokollet slås fast att 

varje fysisk eller juridisk person ska ha rätt till respekt för sin egendom och att 

ingen får berövas denna rätt annat än i det allmännas intresse. Ett sådant 

berövande får vidare ske under de förutsättningar som anges i lag och i 

folkrättens allmänna grundsatser. Vid en jämförelse med motsvarigheten i 

svensk rätt, det vill säga 2 kap. 15 § första stycket RF finns flera likheter.  

                                                 
26 Prop. 2009/10:80 s. 253 
27 Art. 1 EKMR 
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I både RF och Första tilläggsprotokollet tillförsäkras den enskilde individen 

respekt för sin egendom, samtidigt som rätten till den får inskränkas endast i det 

allmännas intresse. Det är således fråga om en legitim begränsning av den 

enskilde individens egendomsskydd under förutsättning att denna sker i 

allmänhetens intresse, samt att det sker enligt förutsättningar som anges i lag. 

Vad gäller själva lagstödet fordras att detta är tillgängligt och tydligt, annars 

anses inte inskränkningen av äganderätten vara tillräckligt förutsebar eller 

rättssäker. I prövningen vid Europadomstolen läggs det således vikt vid den 

enskilde individens legitima förväntningar. Med det avses vad den enskilde med 

fog kan vänta sig i en viss situation.28  

 

Vad gäller art. 1 andra stycket Första tilläggsprotokollet regleras där att första 

stycket inte inskränker en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning som den 

finner är nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i överensstämmelse 

med det allmännas intresse eller för att säkerställa betalning av skatter eller andra 

pålagor, eller av böter eller viten. Syftet med stycket är precis som i 2 kap. 15 § 

RF att staten under vissa förutsättningar får inskränka den enskildes rätt att nyttja 

sin egendom, men att det kräver klart stöd i lag, samt att det ska balanseras enligt 

proportionalitetsprincipen. Syftet och nyttan med intrånget i äganderätten måste 

således vägas mot vad det innebär för den enskilde individen. Till skillnad från 

vad som anges i RF, föreskrivs i EKMR ingen rätt till full ersättning för 

intrånget, men berövas denne sin egendom krävs det särskilda omständigheter 

för att ersättning inte ska utgå.29 Just proportionalitetsprincipen har en central 

roll vid Europadomstolens prövningar, men även i svensk rätt och ärenden som 

behandlar frågor kring rådighetsinskränkningar.30 Därmed torde svensk rätt inte 

strida mot den lagstiftning som EKMR uppställer. 

 

                                                 
28 SOU 2013:59 s. 64 
29 Ehrenkrona, Carl-Henrik; Kommentar art. 1 första tilläggsprotokollet, skydd för egendom, 

Karnov rättsdatabas 
30 Prop. SOU 2013:59 s. 62 
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2.4. Egendomsskyddet - avslutning 

För både det allmänna och den enskilde fastighetsägaren utgör den överstatliga 

lagstiftningen ett skyddsnät för hur de grundläggande fri- och rättigheterna får 

se ut. För det allmänna innebär reglerna att det allmänna får en tydlig gräns över 

hur långt staten får gå för att ta tillvara de allmännas syften och ändamål, men 

också vad som är den minst tillåtna standarden beträffande medborgarnas fri- 

och rättigheter. För den enskilde individen innebär de internationella 

överenskommelserna omvänt en garanti för att denna minsta gräns upprätthålls, 

samt en överstatlig kontroll och möjlighet till prövning av fall där den enskilde 

individen anser sig kränkt av en medlemsstat.   

 

Både EKMR och den unionsrättsliga regleringen innebär att den enskilde 

fastighetsägaren garanteras sin rätt att besitta sin egendom utan intrång utifrån. 

Det finns även där legitima undantag till att göra en inskränkning i egendoms-

skyddet. Vad som avses är det allmännas intresse, och förutsättningen till en 

”godkänd” inskränkning är att den innehar författningsstöd. Alla inskränkningar 

måste ha klart och tydligt stöd i lag, vilket också krävs i den svenska 

lagstiftningen. Syftet och målet med det allmännas ingrepp ska vara 

proportionerligt i förhållande till den olägenhet eller men det innebär för den 

enskilde individen. Som utredningen ovan visar är den svenska lagsstiftningen 

och egendomsskyddet förenligt med både EKMR och den unionsrättsliga 

regleringen. Det innebär i sin tur att även de undantag som får göras, som leder 

till rådighetsinskränkningar, är godtagbara i förhållande till unionslagstiftningen 

och EKMR. 

 

Beträffande frågeställningen om det grundlagsstadgade egendomsskyddets 

innebörd, samt hur långtgående det är för enskilda fastighetsägare i ett 

strandskyddat område, kan följande sägas. Egendomsskyddet innebär att den 

enskilde fastighetsägaren inte får inskränkas sin rätt att nyttja eller förfoga över 

sin egendom, utan att ersättning för inskränkningen utgår. Denna rätt sträcker 

sig dock inte till att omfatta situationen när strandskyddsdispens nekas, eftersom 

den enskilde fastighetsägarens intresse inte anses lika skyddsvärt i förhållande 
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till strandskyddets skyddssyften, samt för att det inte heller finns någon sådan 

ersättningsrätt lagstadgad.31 

 

Vidare är strandskyddsdispens något den enskilde fastighetsägaren själv måste 

ansöka om hos kommunen, vilket framgår av 7 kap. 18 b § MB. Dispens är 

visserligen ett krav för att bygglov kan lämnas i ett strandskyddat område, men 

skillnaden mellan de olika besluten är att ansökan om dispens sker på den 

enskilde fastighetsägarens initiativ. Exempel på förhållanden som inte sker på 

den enskilde fastighetsägarens initiativ är bland annat regeringsbeslut om 

begränsning av fisket inom ett visst område.32 Det är således inte kommunen 

som plötsligt beslutar att en viss fastighet inte får bebyggas i ett område, vilket 

sker vid beslut om naturreservat. Istället är det den enskilde fastighetsägaren 

själv som vill bebygga sin tomt i strandskyddat område, som måste ansöka om 

dispens för det. Den grundläggande förutsättningen till ersättningsrätt torde vara 

att den enskilde är utan skuld till att ett ingripande sker, vilket diskuterades i 

förarbetena till reformeringen av RF.33  

 

Ett problem som då uppstår är förhållandet mellan dispensansökningens 

frivillighet och den enskilde fastighetsägarens del i ett negativt beslut om 

strandskyddsdispens. Faktum är ju att strandskyddsdispens krävs för att få 

bebygga sin fastighet, om den är lokaliserad inom strandskyddat område. Det 

innebär således att den enskilde fastighetsägaren måste ansöka om det, om denne 

önskar att vidta någon byggnation som omfattas av de förbud som 7 kap. 15 § 

MB uppställer. Det i sin tur betyder att adekvat kausalitet föreligger, genom att 

den enskilde fastighetsägaren ansöker om dispens och kommunen beslutar att 

inte lämna dispens. Den rådighetsinskränkning som uppstår till följd av att 

dispens inte lämnas är därmed orsakad av den enskilde själv, ett relevant 

                                                 
31 Bengtsson, Bertil; SvJT 1994 s 920, s. 928 
32 Se NJA 2014 s. 332 där Högsta domstolen fann att rätt till ersättning till följd av 

rådighetsinskränkning förelåg i ett strandskyddat område när regeringen meddelade en 

förordning som innebar begränsning i fisket vid Torne älv. Vid intresseprövningen fann Högsta 

domstolen att det allmännas fördel medförde en allt för stor belastning för de berörda 

rättighetshavarna och att det med hänsyn till deras intressen krävdes att ersättning skulle utgå för 

rådighetsinskränkningen. Genom avgörandet befanns staten därför ersättningsskyldig för den 

ekonomiska förlust som uppstod för fiskare med fiskerätt, till följd av de restriktioner som 

infördes med förordningen. 
33 Prop. 2009/10:80 s. 170 
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orsakssamband föreligger för rådighetsinskränkningen och ingen ersättningsrätt 

aktualiseras. Denna ersättningslösa rådighetsinskränkning motiveras vidare av 

lagstiftaren med att inskränkningar till följd av områdesskydd, vilket 

strandskyddet ju är, och skäligen får tålas. Den enskilde fastighetsägaren har 

alltså i samband med sin ansökan en aktiv del i det negativa beslutet om 

strandskyddsdispens, adekvat kausalitet föreligger, eftersom det även om 

dispensen är ett krav faktiskt söks på initiativ av den enskilde och således är 

inom dennes kontroll. Ersättningsrätt är därför inte aktuell.34 

 

Det kan konstateras att egendomsskyddet har en vid omfattning såtillvida att det 

skyddar den enskilde fastighetsägaren från ofrivilliga inskränkningar och 

expropriationsförfaranden, samt för att det när det föreligger ett angeläget 

allmänt intresse utgår ersättning för intrånget. En rådighetsinskränkning till följd 

av nekad dispens från strandskyddet omfattas dock inte. Oavsett vilket, är nekad 

dispens en rådighetsinskränkning och innebär förlorade värden för den enskilde 

fastighetsägaren. Svaret är dock nej, enligt lagstiftaren ska ingen ersättning utgå 

när dispens från strandskyddet nekas.35 Myndigheterna har vid all sådan 

bedömning att förhålla sig till proportionalitetsprincipen. Det medför att den 

enskilde fastighetsägarens lidande balanseras mot nödvändigheten och det 

allmännas intresse av intrånget, och rättssäkerheten upprätthålls.36 Med tanke på 

den olägenhet och den värdeminskning som då uppstår för den enskilde skapas 

dock utrymme för diskussion om det ändå borde utgå någon form av ersättning 

till följd av en nekad dispens. 

 

Detta leder till frågor om dispensprövningens förenlighet med just 

proportionalitetsprincipen, vilket diskuteras i kapitel 5. Innan dess analyseras 

och utreds först uppsatsens frågeställning om strandskyddsbestämmelsernas 

syften och omfattning. 

 

                                                 
34 Prop. 2009/10:80 s. 169  
35 Prop. 1997/98:45 Del 1 s. 551 
36 Prop. 2009/10:80 s. 165 
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3. Strandskyddet – en förbudslagstiftning  

Strandskyddsbestämmelserna i svensk lagstiftning förbjuder bland annat all 

nybyggnation inom det område som strandskyddet omfattar. Dock finns det 

möjlighet att göra undantag från huvudregeln, i form av att dispens lämnas, 

under förutsättning att vissa krav uppfylls. För uppgiften att besluta om ett 

eventuellt undantag svarar regeringen och länsstyrelsen, men i vissa fall också 

kommunerna runt om i landet. I detta kapitel utreds närmare vad strandskydds-

bestämmelserna syften och omfattar, vilka undantag som får göras och vilken, 

eller vilka, instanser som har befogenhet att lämna beslut om sådan dispens, i 

syfte att besvara en av uppsatsens frågeställningar. Samtidigt syftar kapitlet till 

att skapa en bakgrund till uppsatsens huvudfrågor. Varje avsnitt följs även av en 

sammanfattning och mindre analys över det anförda. Till att börja med utreds 

vilka syften strandskyddsbestämmelserna har. 

 

3.1. Strandskyddsbestämmelsernas syfte 

I detta avsnitt undersöks strandskyddsbestämmelsernas syften. Det görs för att 

belysa vilken funktion bestämmelserna har och således besvara den andra av 

uppsatsens delfrågeställningar, samt bygga en grund till de huvudsakliga 

frågeställningarna i uppsatsen.  

 

Syftet med strandskyddsbestämmelserna framgår av 7 kap. 13 § MB. Där sägs i 

andra stycket att det ska trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden, samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och 

i vatten. Strandskyddets syften är således ett områdesskydd. Dessa två punkter 

behandlas mer ingående nedan. En sak som är mycket viktig att påpeka är att det 

syftar till att trygga och bevara dessa saker på lång sikt. Det innebär att beslut 

som fattas enligt nu nämnda lagstiftning, inte får gälla endast för en kortare tid.37 

Den åtgärd som dispens ansöks för ska därför sättas i ett långsiktigt perspektiv, 

för att kunna bedöma förenligheten med strandskyddsbestämmelsernas syfte.38 

Att strandskyddsbestämmelsernas syften ska ses på lång sikt fastslogs bland 

annat i MÖD 2014:4 och MÖD 2011:29. Vidare slog även Högsta domstolen i 

                                                 
37 Prop. 2008/09:119 s. 36 f. 
38 Prop. 1993/94:229 s. 10 
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sitt avgörande NJA 2008 s. 55 fast att strandskyddets syfte är långsiktigt och att 

det är nödvändigt att den åtgärd som dispens söks för, sätts i ett långsiktigt 

perspektiv vid bedömningen av om den är förenlig med strandskyddets syfte 

eller inte. 

 

Redan i förarbetena till den lagändring som innebar utökning av 

strandskyddsbestämmelserna år 1994 påtalades att frågan om att bevara 

stränderna bör ses i ett långsiktigt perspektiv, eftersom intresset för ett område 

på sikt kan ändras.39 Dock fann lagstiftaren senare att det inte var tillräckligt att 

endast ange det i förarbetena, för att skydda stränderna mot exploatering och 

byggnation. Inför lagändringen år 2009 fann lagstiftaren att förbudslagstift-

ningen inte fått det genomslag som avsetts, varför det direkt i lagtexten angavs 

att strandskyddets syfte ska vara långsiktigt.40  

 

Slutligen kan konstateras att strandskyddets syften är av stor vikt vid rättstil-

lämpningen. Om den beslutande myndigheten finner att en dispens från 

strandskyddsbestämmelserna strider mot dess syften, får ingen dispens lämnas. 

Åtgärder som den enskilde fastighetsägaren ansöker om dispens för får således 

inte vara oförenliga med det biologiska skyddet, eller skyddet av allmänhetens 

tillgång till ett rörligt friluftsliv. Detta berörs dock närmare i kapitel 4, vilket 

behandlar vad som krävs för att utverka dispens från strandskyddet, samt hur 

prövningen av det fungerar. Angående strandskyddets syften utreds och 

analyseras var för sig i de kommande avsnitten (3.2.1. och 3.2.2.). Detta för att 

belysa vikten av dem vid dispensprövningen, samt för att visa hur de kommer 

till uttryck i praktiken.  

 

3.1.1. Trygga förutsättningar till en allemansrättslig tillgång till 

strandområden 

I 7 kap. 13 § andra stycket MB anges i dess första punkt att en del av 

strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna till en allemansrättslig 

tillgång till strandområden. Här förtydligas vars och ens rätt att nyttja naturen 

                                                 
39 Prop. 1993/94:229 s. 8 
40 Prop. 2008/09:119 s. 36 f.  
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och då särskilt dess strandområden.41 Strandskyddet råder längs med landets kust 

och intill alla dess sjöar och vattendrag, från strandlinjen och 100 meter in på 

land, vilket framgår av 7 kap. 14 § första stycket MB. Det innebär i vissa fall att 

hela öar är strandskyddade och således totalt belagda med förbud mot bland 

annat nybyggnation.  

 

Allt har två sidor, för- och nackdelar beroende på ur vilket perspektiv man ser 

något. Bestämmelserna om strandskydd är inget undantag. För allmänheten 

innebär regeln att alla människor har rätt att få tillgång till landets stränder och 

utöva sitt friluftsliv i den svenska naturen. Det krävs inget tillstånd för att utöva 

det rörliga friluftslivet, det är en grundlagsstadgad rättighet enligt 2 kap. 15 § 

fjärde stycket RF. Vill dock den enskilde fastighetsägarens exempelvis bygga ett 

litet fritidshus krävs istället att denne först ansöker om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna. På det viset är strandskyddsbestämmelserna något 

betungande för fastighetsägaren, i synnerhet om dispens inte lämnas. 

 

Åtgärders förenlighet med strandskyddets syften har prövats i ett flertal mål, 

däribland MÖD 2011:42. Där prövades frågan om strandskyddsdispens kunde 

lämnas för anläggande av brygga och muddring inom strandskyddat område. 

Domstolen fann att åtgärderna inte var förenliga med strandskydds-

bestämmelsernas syften, då den aktuella platsen var allemansrättsligt tillgänglig, 

samt att den planerade bryggan skulle ha avhållande effekt på det rörliga 

friluftslivet. Strandskyddsdispens lämnades inte. Inte heller i MÖD 2011:29, 

lämnades strandskyddsdispens för anläggande av en brygga. Platsen för bryggan 

var av riksintresse för det rörliga friluftslivet, samt hade höga natur- och 

kulturvärden. Domstolen fann vidare att platsen där bryggan anlagts inte 

omfattade något vattenområde, men att marken hade tagits i anspråk som tomt 

hela vägen ner till vattenlinjen. Bryggan ansågs medföra att det blev svårare för 

allmänheten att ta sig till allemansrättsligt tillgängliga områden på den aktuella 

fastighetens sidor, samt utgjorde en risk att väsentligen försämra livsvillkoren 

för växt- och djurlivet där. På de grunderna fann domstolen att åtgärden inte var 

förenlig med strandskyddets syften.  

                                                 
41 Prop. 2008/09:119 s. 98 f.  



29 

 

 

Sammanfattningsvis kan så här långt sägas att strandskyddsbestämmelserna har 

två sidor, där den ena sidan innebär skydd och den andra begränsningar. 

Slutsatsen man kan dra av det är att den del av strandskyddet som syftar till att 

ge allmänheten tillträde till landets strandområden väger tyngre, än den enskilde 

fastighetsägarens möjlighet att nyttja sin egen tomt. Det beror på att 

allemansrätten är en grundlagsstadgad rättighet för alla medborgare och att den 

enskilde fastighetsägaren inte får begränsa eller hindra det, genom byggnation 

och liknande på sin tomt inom strandskyddat område. Visserligen är även 

egendomsskyddet grundlagsstadgat, men det får ju i vissa fall inskränkas.42  

 

Problemet som uppstår är att det rörliga friluftslivet får en position som det inte 

kan inskränkas. Allemansrätten är en rättighet, vilket också framgår av 2 kap. 15 

§ fjärde stycket RF, men den får enligt lag både inskränkas och utvidgas.43 Den 

kan således inskränkas, men när den enskilde fastighetsägarens intresse vägs 

emot det, väger allemansrätten och tillgången till ett rörligt friluftsliv tyngre. 

 

3.1.2. Ett biologiskt skydd 

Punkt nummer två i 7 kap. 13 § andra stycket MB fastslår ett ytterligare syfte 

med strandskyddsbestämmelserna, nämligen det biologiska skyddet. Där säger 

lagstiftaren att strandskyddet syftar till att bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet på land och i vatten. Grunden till detta biologiska skydd är för att 

strandområdena anses vara särskilt värdefulla ur livsmiljösynpunkt för många 

växter och djur, men även som en skyddsgivande zon för dem.44 Vidare är den 

biologiska mångfalden stor i strandområdenas specifika miljö, samt utgör 

tillflyktsplats och spridningsplats för ett antal olika växter och djur. Med det 

biologiska skyddet följer också en skyldighet för staten att förebygga 

föroreningar, störningar och skador inom strandskyddat område. Med det följer 

en skyldighet att vidta åtgärder för att bevara dessa områden.45  

 

                                                 
42 Se avsnitt 2.3. 
43 1993/94: KU24 s. 33 
44 Prop. 1993/94:229 s. 9 f.  
45 Prop. 2000/01:111 s. 39 f.  
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En påverkan här har rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om 

bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, benämns i den fortsatta 

framställningen art- och habitatdirektivet. I det anges vilka arter inom djur- och 

växtvärlden som varje EU-medlem är skyldig att bevaka tillståndet för, samt se 

till att de har en så kallad gynnsam bevarandestatus. Även olika naturtyper av 

skyddsvärde finns med i art- och habitatdirektivet, däribland marina miljöer och 

våtmarker, varför strandområden omfattas.46  

 

Sammanfattningsvis innebär punkt nummer två i 7 kap. 13 andra stycket MB ett 

biologiskt skydd och en plikt för staten att tillse förebyggande åtgärder för att 

hindra inverkan av olika slag i det strandskyddade området. I samband med 

Sveriges inträde som medlem i EU och därmed också art- och habitatdirektivet 

har landet också en plikt att, inom vissa intervaller, lämna rapport om hur 

tillståndet i bland annat de marina miljöerna är. Det framgår av art. 6 i art- och 

habitatdirektivet. Det biologiska skyddet är av vikt för både djur- och växtlivets 

välmående, eftersom landets strandområden är mycket betydelsefulla som 

livsmiljö. Detta tack vare det unika klimatet som råder där vatten och land möts. 

Miljön på stränderna är artrik och har stor betydelse för häckning, lek och 

spridning av både växter och djur. Sätts det ur spel föreligger risk för att den 

unika miljön förstörs, och således en sämre tillvaro för de växter och djur som 

lever där.47  

 

Vad gäller den enskilde fastighetsägaren inom ett strandskyddat område innebär 

det biologiska skyddet en ytterligare aspekt som tas i beaktning i bedömningen 

om dispens från gällande strandskyddsbestämmelser kan lämnas. En ansökt 

åtgärd som inte stämmer överens med de syften som uppställs för strandskyddet 

resulterar ju i att dispens inte ska lämnas. Vikten av strandskyddet är således av 

mycket hög prioritet i prövningen huruvida dispens kan lämnas eller inte. 

Beträffande det biologiska skyddet kan en sak dock påpekas. Stranden som 

biotop kan ju påverkas av utifrån kommande orsaker, i form av nedskräpning 

eller utsläpp. Ser man till den enskilde fastighetsägaren och dennes position i 

                                                 
46 Art- och habitatdirektivet bilaga 1: Livsmiljöer av gemenskapsintresse vilkas bevarande kräver 

att särskilda bevarandeområden utses. 
47 Prop. 2008/09:119 s. 31 
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sammanhanget, kan den omständigheten att ett område på dennes fastighet i 

strandnära område förorenas av yttre orsaker göra ansökningsförfarandet om 

dispens mer betungande. Detta till följd av att bevisbördan om dispens är 

förenligt med strandskyddets syften, samt om särskilda skäl finns, vilar på den 

enskilde fastighetsägaren (se kapitel 4). För den enskilde fastighetsägaren 

innebär det att denne måste bevisa att dennes verksamhet varken inskränker den 

allemansrättsliga tillgången till området eller hämmar det biologiska skyddet.  

 

För att ytterligare stärka läsarens kunskap om strandskyddsbestämmelserna 

diskuterar nästa avsnitt vad de egentligen omfattar. Detta görs även för att visa 

var dess syften gäller, samt vad det innebär för den enskilde fastighetsägaren i 

ett strandskyddat område när denne vill vidta någon form av byggnation på sin 

fastighet. 

 

3.2. Strandskyddsbestämmelsernas omfattning 

Med anledning av den föregående framställningen om strandskyddets syfte 

analyseras i detta avsnitt för vilka områden som faktiskt faller in under dess 

skydd. Precis som rubriken anger är det omfattningen av bestämmelserna som 

nu står i fokus. Till att börja med utreds hur lagen ser ut, följt av vad de tre 

begreppen hav, sjö och vattendrag innebär. Detta för att ge en mer konkret bild 

av vad strandskyddsbestämmelserna ur ett fysiskt perspektiv omfattar. För att 

tydliggöra hur lagstiftningen tillämpas refereras och analyseras även relevant 

rättspraxis på området. Därefter följer ett avsnitt om vad förbudslagstiftningen 

de facto förbjuder och vad det kan innebära ur den enskilde fastighetsägarens 

perspektiv.  

 

Omfattningen av strandskyddsbestämmelserna regleras i både 7 kap. 13 § första 

stycket och 7 kap. 14 § MB. I förstnämnda paragraf fastslås att strandskydd 

gäller vid havet, vid alla sjöar och intill alla vattendrag. Vidare anges i 

efterföljande paragraf att strandskyddet omfattar området både på land och i 

vattnet, 100 meter från strandlinjen. Vad som avses är vattenhöjden vid normalt 

medelvattenstånd, oavsett om det är fastlandet eller en ö.48 

                                                 
48 Prop. 2008/09:119 s. 38 
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I vissa fall råder en viss problematik kring vad som faktiskt ingår i något av de 

tre begrepp som räknas upp i 7 kap. 13 § första stycket MB. Definitioner av dessa 

tre finns inte utförligt i förarbetena till MB. Till ledning i sådana frågor finns 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område 

(vattendirektivet). För att säkerställa vattendirektivets genomförande arbetar 

europeiska kommissionen och medlemsstaterna i EU tillsammans i 

organisationen Common Implementation Strategy (CIS).49 

 

Vad som utgör strandskyddat område vid havet är det vatten som omgärdar 

Sveriges kust. Begreppen sjö och vattendrag anses i vissa fall oklart (se relevant 

rättspraxis nedan). Enligt art. 2 femte punkten vattendirektivet är en sjö en 

förekomst av stillastående inlandsytvatten, vilket är en naturlig vattensamling 

med tillflöde av vatten från grundvattnet i marken. Dock anges inget minimum 

för arealen på vattensamlingen för att den ska få räknas som en sjö. Det innebär 

att det således inte finns någon storleksgräns för att en sjö ska omfattas av 

strandskyddsbestämmelserna. Just begreppet vattendrag finns inte specifikt 

definierat i vattendirektivet, men däremot begreppet flod, vilket är synonymt 

med nu aktuellt begrepp. I art. 2 fjärde punkten vattendirektivet definieras flod 

som ”en förekomst av inlandsvatten, som till största delen strömmar på 

markytan, men som kan strömma under jord en del av sitt lopp”.  

 

Vad som kan omfattas av begreppet vattendrag aktualiserades i MÖD 2008:36. 

Där prövade domstolen huruvida en bäck, som periodvis hade mycket litet vat-

tenflöde, omfattades av begreppet vattendrag och därigenom var strandskyddad. 

Domstolen fann att bäcken till större delen av året var vattenförande, samt att 

den var utritad på en karta över området i färgen. Därmed kom domstolen fram 

till att bäcken kunde räknas som ett vattendrag. Frågan om strandskyddsbestäm-

melsernas omfattning prövades även i MÖD 2012:4. Frågan som aktualiserades 

i målet var om en bäck, som var nedskuren i en mindre ravin, kunde anses som 

ett vattendrag eller inte. Domstolen konstaterade att det tidvis var ont om vatten 

                                                 
49 www.havochvatten.se ”Vattendirektivet i EU-länderna”. Publicerad 2014-03-07, hämtad 

2014-09-15. 

http://www.havochvatten.se/
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där, men fann ändå att bäcken var att anse som ett vattendrag. Vidare påpekade 

domstolen att den omständigheten att det var fråga om ett mindre vattendrag inte 

i sig utgjorde skäl till att meddela strandskyddsdispens.  

 

I vissa fall får dock avståndet utvidgas av länsstyrelsen enligt 7 kap. 14 § andra 

stycket MB. Ett sådant beslut fordrar att ett utvidgat strandskydd behövs för att 

säkerställa något av de syften som anges i 7 kap. 13 § andra stycket MB. För att 

få utvidga strandskyddet krävs alltså att det föreligger något som hotar det 

biologiska skyddet eller den allemansrättsliga tillgången till strandområden. Ett 

utvidgat strandskydd utgör även en indikation på en något större restriktivitet 

vad gäller dispens från strandskyddsbestämmelserna, vilket visades i MÖD 

2013:37. Det utvidgade strandskyddet om 150 meter gav i det fallet stöd åt syftet 

att det aktuella området främst hade betydelse för friluftslivets intressen. 

 

Med anledning av det ovan anförda kan konstateras att strandskyddet sträcker 

sig över stora områden i vårt land. Det innebär samtidigt att det är många 

fastigheter som omfattas av bestämmelserna och således också lika många 

fastighetsägare som är bundna av plikten att ansöka om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för att få vidta önskade åtgärder på sin tomt. 

Gränsdragningsproblem som uppstår är den omständigheten att naturen och dess 

vatten under vissa årstider förändrar sig. Detta ger sig särskilt till känna vad 

gäller vattendrag och mindre sjöar, eftersom dessa under exempelvis sommaren 

kan få minskat flöde och på så vis ge sken av att inte omfattas av strandskyddet. 

Det problemet diskuterades i MÖD 2012:4.  

 

Med anledning av att strandskyddets omfattning har diskuterats ovan, går 

framställningen nu vidare till de förbud som detta skydd innebär. Vilka typer av 

åtgärder som inte är tillåtna behandlas var för sig i nästa avsnitt, för att läsaren 

på ett tydligt sätt ska få klart för sig vad som är tillåtet och inte. 

 

3.2.1. Förbudslagstiftningen  

För att upprätthålla de syften som strandskyddsbestämmelserna har, finns vissa 

åtgärder som är förbjudna att vidta inom områden som omfattas av dem. De finns 

uppräknade i 7 kap. 15 § MB i fyra punkter och behandlas nedan var för sig.  
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Första punkten förbjuder all nybyggnad inom strandskyddat område. Den 

omfattar all typ av byggnation och gäller främst fastighetsägare, innehavare av 

särskild rätt till fastigheter, men även allmänheten.50 Vissa tolkningsproblem 

uppstår dock avseende vad som kan anses som en byggnad, samt vem 

nybyggnadsförbudet gäller. Detta diskuterades i fallet NJA 1986 s. 572. 

Domstolen fann i målet att förbudet i riktar sig mot alla som vistas i det skyddade 

området, oavsett om de är fastighetsägare eller enskild person. Syftet med 

föreskrifterna är att trygga reservatets ändamål och att en nybyggnation således 

strider mot dem, oavsett vem som företar den. Beträffande frågan om vad som 

är en byggnad, fann domstolen att storleken och formen är avgörande. Detta trots 

att den i målet aktuella byggnaden påstods vara konst. Nybyggnation i strid med 

föreskrifterna förelåg. Därmed fastslog domstolen att förbudet mot nybyggnad 

gäller alla, samt att storleken och formen är avgörande för vad som är en 

byggnad, oavsett dess ändamål. 

 

Punkt nummer två förbjuder att byggnader eller byggnaders användning ändras, 

eller andra anläggningar eller anordningar utförs, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att fritt beträda ett område där den annars kan färdas fritt. 

Avgörande är hur byggnadens eller anläggningens användning faktiskt ändras, 

inte avsikten med ändringen. Om en ändring strider mot strandskyddets syften 

är den således otillåten. Sådana ändringar är bland annat utbyggnad av ett 

fritidshus som verkar avhållande på allmänheten, invändiga ändringar såsom 

isolering av en sjöbod som leder till att den kan nyttjas som bostad, samt 

uppförande av staketanordning på en naturtomt, vilket begränsar allmänhetens 

tidigare tillträde till ett område där den tidigare kunnat vistas fritt.  

 

Även i denna punkt är det fråga om vilken effekt ändringen får, inte vilken effekt 

fastighetsägaren eller innehavaren av särskild rätt avser med den.51 Det innebär 

att vissa gränsdragningsproblem kan uppstå beträffande vad som är en otillåten 

ändring, eftersom denna mäts utifrån sin effekt. I vissa fall är det inte säkert att 

effekten av ändringen är märkbar direkt, utan först några år senare, varför det 

                                                 
50 Prop. 1997/98:45 s. 85 f.  
51 Prop. 2008/09:119 s. 99 f.  
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torde vara svårt att bedöma vilken effekten egentligen blir och således om en 

dispens kan lämnas eller inte. En liten ändring skulle kunna få en mycket stor 

effekt, beroende på vad ändringen påverkar, vilken kan vara både positiv och 

negativ. En sådan effekt diskuterade särskilt i målet om musselodlingen i MÖD 

2013:22. Verksamheten tilläts då domstolen fann att musselodlingen hade en 

positiv effekt för att motverka övergödning, samt befanns inte påverka växt- och 

djurlivet i havet där. 

 

Punkt nummer tre förbjuder grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för 

byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i första och andra punkten. 

I den här punkten är det alltså fråga om förbud mot att vidta vissa åtgärder i syfte 

att skapa bebyggelse inom strandskyddat område, förutom grävning kan det även 

vara fråga om trädfällning.52 Beträffande denna punkt ska man ha i åtanke att 

alla typer av förberedelsearbeten omfattas, oavsett storlek. Det kan tyckas att en 

liten grävning inte ändrar märkbart mycket i miljön i ett strandskyddat område, 

men som biotop är strandområdet oerhört känsligt.53 En grävning kan 

exempelvis leda till att floran i jorden ändras, så att vissa djur och växter inte 

längre kan leva där. Syftet med strandskyddsbestämmelserna tål att påpekas än 

en gång och att all dispensgivning därför kräver stor noggrannhet och 

undersökning innan dispens lämnas.  

 

Beträffande 7 kap. 15 § fjärde punkten MB föreskriver lagstiftaren där ett förbud 

mot att vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller 

växtarter. Syftet med punkten är dels att tydliggöra att den myndighet som är 

ansvarig för prövning av strandskyddsdispens ska avgöra betydelsen av 

förändringen och se om den är förenlig med strandskyddets syften, samt dels för 

att göra den enskilde fastighetsägaren observant på när denne behöver ansöka 

om dispens. Storleken på den fysiska åtgärden som vidtas har inte någon 

betydelse. Det som inverkar på bedömningen huruvida det är fråga om en 

väsentlig förändring eller inte, är den påverkan åtgärden har på djur- och 

växtlivet på den aktuella platsen. Exempelvis kan det vara fråga om schaktning 

                                                 
52 Prop. 1997/98:45 s. 86 
53 http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biotopskyddsomraden/  

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biotopskyddsomraden/
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på en tomt, fällning av ett flertal träd, åtgärder i en opåverkad naturmiljö i form 

av anläggande av parkeringsplats och anläggning av konstgjorda sandstränder.54 

 

Dessa förbud gäller alla, vare sig man är fastighetsägare eller inte, vilket också 

fastslogs i NJA 1986 s. 572. Vad gäller allmänheten och de som utövar sin rätt 

till friluftsliv och tillgång till naturen innebär förbuden att rätten till det, men 

också förutsättningarna till att kunna göra det, tryggas. Utan dessa förbud i 

strandskyddslagstiftningen skulle stränder och liknande områden snabbt 

exploateras, samtidigt som möjligheten att ta sig ut i den friska luften skulle 

minska i samma takt. Snabb exploatering och ökning av antalet byggnader i 

strandnära områden är två av orsakerna till att lagstiftaren bland annat förbjuder 

all nybyggnation där. Sett ur den enskilde fastighetsägarens perspektiv ser det 

annorlunda ut. Varje punkt av förbuden innebär således en begränsning i hur 

denne får nyttja sin fastighet och utgör indirekt en rådighetsinskränkning av 

dennes fastighet. Det finns dock undantag till de förbud som uppställs i 7 kap. 

15 § MB, vilka behandlas i nästa avsnitt. 

 

3.2.2. Undantag från strandskyddet  

Ovan finns redovisat vilka åtgärder strandskyddslagstiftningen förbjuder att 

någon vidtar inom strandskyddade områden. Det finns dock möjlighet att göra 

undantag från huvudregeln, vilka regleras i 7 kap. 16 § MB. De ingår endast kort 

i framställningen för att tydliggöra det faktum att de inte medför något undantag 

för den enskilde individen i rollen som ägare av fastighet för privat bruk i 

strandskyddat område, men däremot som näringsidkare. I samband med det 

diskuteras 7 kap. 17 § MB, vilken är av större vikt för den enskilde 

fastighetsägaren i detta hänseende. Paragrafen ger nämligen möjlighet att vidta 

en komplementåtgärd på en tomt i strandskyddat område. 

 

Bestämmelsen i 7 kap. 16 § MB säger att förbuden i 7 kap. 15 § första punkten 

MB inte gäller om det är fråga om byggnader, anläggningar, anordningar eller 

åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål. Det som där avses är 

ekonomibyggnader inom areella näringar. Endast möjligheten att övernatta i 

                                                 
54 Prop. 2008/09:119 s. 100 f.  
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byggnaden kan utgöra tillräcklig grund för att byggnationen faller under förbudet 

istället för undantaget.55 Anledningen till den skarpa hållningen är just för att 

förtydliga att undantaget enbart gäller ekonomibyggnader som uppförs i en 

näringsverksamhet, inte bostadshus för enskilda personer.56 Andra punkten 

undantar verksamheter eller åtgärder som regeringen tillåter eller omfattas av ett 

annat tillstånd enligt MB, exempelvis vid prövning av tillåtlighet av kärnteknisk 

verksamhet eller allmänna farleder enligt 17 kap. 1 § MB. Den tredje punkten 

undantar byggande av allmän väg eller järnväg enligt fastställda planer.  

 

För den enskilde fastighetsägaren som innehar en tomt i syfte att nyttja den till 

fritidsändamål eller för att uppföra en bostad där, aktualiseras inte någon 

möjlighet till undantag enligt 7 kap. 16 § MB. I alla tre punkterna krävs att 

byggnationen eller åtgärden nyttjas till näringsverksamhet. Inget av undantagen 

tillåter att den enskilde utnyttjar sin tomt såsom denne torde ha rätt till i egenskap 

av fastighetsägare med exempelvis bostadsplaner i åtanke.  

 

Efter genomgång av 7 kap. 15 och 16 §§ MB verkar det nästan som om 

strandskyddslagstiftningen inte alls ger den enskilde någon möjlighet till att 

bruka sin fastighet, om den är lokaliserad inom strandskyddat område. Så är dock 

inte fallet. Åter igen är syftet med strandskyddsbestämmelserna att långsiktigt 

trygga förutsättningarna till en allemansrättslig tillgång till landets 

strandområden, samt långsiktigt arbeta för ett biologiskt skydd. Faktum är att 

detta skydd i vissa fall kan inskränkas med anledning av att vissa områden helt 

enkelt inte har samma betydelse för det rörliga friluftslivet eller det biologiska 

skyddet, som andra områden. Avsikten och målet med bestämmelserna gällande 

strandskydd vilar på en solid grund. Detta dels genom krav på främjande av en 

hållbar utveckling i landets grundlag57 och dels genom bestämmelser i 

sekundärrätten från EU, däribland vattendirektivet och art- och habitatdirektivet. 

                                                 
55 I Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 1995 ref. 93, fann domstolen att ett ridhus 

räknas som ekonomibyggnad. Motiveringen till domen var att byggnaden låg i anslutning till en 

gård som bland annat bedrev inackordering av hästar, samt att det endast bestod av en enkel 

plåtkonstruktion utan någon form av inredning, förutom belysning. Det var alltså fråga om en 

byggnad, som inte avsåg att tillgodose bostadsändamål, samt var inom den på gården pågående 

näringsverksamheten. 
56 Prop. 2008/09:119 s. 101 
57 Se 1 kap. 2 § tredje stycket RF. 
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Samtidigt är det fråga om att bevara den vackra miljön som finns här i landet, 

men frågan som aktualiseras är om bieffekterna gör att det uppstår någon 

konflikt i förhållande till annan lagstiftning. Med bieffekter menas då hur 

lagstiftningen ter sig i förhållande till andra lagar och motstående intressen, 

vilket behandlas i uppsatsens femte kapitel.  

 

Vad gäller 7 kap. 16 § MB aktualiseras där ingen möjlighet för den enskilde 

fastighetsägaren att utverka dispens. I de fall där det redan existerar bebyggelse 

på fastigheten finns dock en paragraf som är värd att ta upp. Paragrafen som 

åsyftas är 7 kap. 17 § MB. Den ger möjlighet för dem som redan har en 

huvudbyggnad på den aktuella fastigheten att vidta kompletterande åtgärder där. 

Paragrafen anger att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, 

får meddela föreskrift om att förbuden i 7 kap. 15 § MB inte ska gälla för 

kompletteringsåtgärder till redan existerande byggnader på fastigheten.  

 

Det är ett faktum att det byggdes i strandnära lägen långt innan bestämmelserna 

om strandskydd trädde i kraft, samt att det även beviljas dispens för viss 

nybyggnation under vissa förutsättningar. De åtgärder som då blir möjliga att 

vidta är exempelvis mindre tillbyggnader. För att det ska vara möjligt krävs 

enligt 7 kap. 17 § första stycket första punkten MB att åtgärden vidtas inom 15 

meter från huvudbyggnaden, men inte närmare strandlinjen än 25 meter. Den 

eventuella tillbyggnaden måste vidare ske inom en tomtplats som är angiven i 

ett beslut rörande strandskyddsdispens. Innebörden av det nu anförda är att den 

enskilde fastighetsägaren har en möjlighet att vidta viss byggnation på sin 

strandnära tomt, under förutsättning att det redan finns en huvudbyggnad på den.   

 

3.3. Prövningsinstanser och överprövning 

Vid prövningen huruvida dispens från strandskyddsbestämmelserna kan lämnas 

eller inte, kan olika instanser aktualiseras för att utreda och utföra den. 

Avgörande för vilken instans som ska pröva ett beslut om dispens är vad 

dispensen faktiskt avser. De instanser som kan aktualiseras för prövning av 

strandskyddsdispens är regeringen, länsstyrelsen och kommunerna.  När den 

enskilde fastighetsägaren ansöker om strandskyddsdispens kan meddelas är 
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kommunen prövningsansvarig.58 Det framgår av 7 kap. 18 b § MB.59 Kommunen 

har således befogenhet att lämna dispens från de i 7 kap. 15 § MB angivna 

förbuden, samt när dispensen gäller något annat än det som anges i 7 kap. 18 a 

§ första och andra punkten MB.60  

 

Den myndighet som är överprövar de beslut som överklagas gällande dispens 

från strandskyddsbestämmelserna är länsstyrelsen. Det framgår av 19 kap. 1 § 

andra stycket MB.61 Länsstyrelsens beslut får sedan överklagas hos mark- och 

miljödomstolen enligt tredje stycket samma paragraf. Av 19 kap. 3b § första 

stycket MB framgår vidare att det är Länsstyrelsen som ansvarar för att 

kontrollera kommunernas beslut om dispenser. Så ska ske om det finns skäl att 

anta att förutsättningar för dispens inte finns, eller om en brist i handläggningen 

i ärendet kan ha haft betydelse för dess utgång. Den som är behörig att överklaga 

ett beslut i detta sammanhang är sökanden, det vill säga den enskilde individen 

i rollen som fastighetsägare, samt berörda sakägare. Det anges i 16 kap. 12 § 

första stycket första punkten MB. 

 

Innan framställningen går vidare till kapitel 4, som behandlar dispensprövningen 

och vilka omständigheter som måste föreligga för att den enskilde ska kunna bli 

beviljad strandskyddsdispens, ska först en analys göras över detta kapitel. 

 

3.4. Strandskyddsbestämmelserna - avslutning  

Utifrån vad som framkommit ovan besvaras nedan frågeställningen om vilka 

syften strandskyddsbestämmelserna har och vad de omfattar. Strandskyddet har 

två syften, som omfattar hela landets kust, samt sjöar och vattendrag. Det innebär 

att det finns i hela landet och därigenom påverkar ett stort antal enskilda 

                                                 
58 Prop. 2008/09:119 s. 104 
59 Länsstyrelsen står dock inte helt utanför den prövning som aktualiseras här, eftersom den har 

till uppgift att under vissa förutsättningar överpröva de beslut som kommunerna fattar gällande 

strandskydd, enligt 19 kap. 3 b § MB. 
60 Länsstyrelsen aktualiseras som prövningsinstans enligt 7 kap. 18 § och 18 a § MB. I de fallen 

är det bland annat fråga om byggande av järnväg, försvarsanläggning eller allmän väg. Det kan 

också vara att området saknar betydelse för de syften strandskyddsbestämmelserna ska tillgodose 

eller omfattas av detaljplan, samt omfattas av annat områdesskydd som inte kommunen beslutat 

om. Regeringens roll som beslutande instans vad gäller dispens från strandskyddet aktualiseras 

i 7 kap. 17 § MB. Det innebär prövning av komplementbyggnader. Dock kan den befogenheten 

också delegeras till den myndigheten som regeringen bestämmer.  
61 Prop. 1997/98:45 Del 2 s. 223 
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fastighetsägare. Då strandskyddslagstiftningen är en förbudslagstiftning får 

mark inom strandskyddat område inte bebyggas, eller befintlig bebyggelse inom 

detta område byggas ut. När den enskilde fastighetsägaren ansöker om 

strandskyddsdispens är kommunen första instans. Länsstyrelsen är sen den 

myndighet som prövar kommunens beslut vid ett eventuellt överklagande enligt 

19 kap. 1 § andra stycket MB, samtidigt som den har till uppgift att kontrollera 

de dispenser som kommunen lämnar, enligt 19 kap. 3b § MB.  

 

Det kan snabbt konstateras att strandskyddets syften är starka sådana, i synnerhet 

med beaktande av dess vida omfattning. Allemansrätten och det biologiska 

skyddet är områden som båda har stor betydelse för landets natur och invånare, 

samtidigt som skyddet för dessa är stadgade i svensk grundlag. Kort sagt är det 

svårt för den enskilde fastighetsägaren att jämföra sina behov av en eventuell 

utbyggnad eller ett fritidshus, jämfört med hur många djur och växter, på både 

land och i vatten, som lever under skydd av strandskyddet. Däremot ställs det på 

sin spets när den enskilde fastighetsägaren får sin grundlagsstadgade rätt till 

skydd mot intrång i sin egendom kränkt och måste tåla att denne inte får nyttja 

sin fastighet såsom denne behagar, när ansökan om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna nekas. Det tål dock att påpekas att den enskilde 

fastighetsägarens äganderätt och rätt att inte behöva tåla rådighetsinskränkningar 

givetvis inte får stå tillbaka i vilken utsträckning som helst, även om dispens från 

strandskyddsreglerna ska lämnas restriktivt. 

 

Nu står Länsstyrelsen för dörren med ett beslut om utvidgat strandskydd upp till 

300 meter, bland annat längs med Bohuskusten. Med tanke på vilka 

begränsningar som redan råder på området för den enskilde fastighetsägaren, 

skapas funderingar på vilka ytterligare problem som skulle kunna uppstå vid ett 

sådant beslut. Det diskuteras dock inte i denna framställning, även om det vore 

oerhört intressant.  
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4. Dispens från strandskyddsbestämmelserna 

I detta kapitel behandlas vad som krävs för att utverka en dispens från 

strandskyddsbestämmelserna. Detta är av vikt med anledning av att den fortsatta 

framställningen analyserar vilka omständigheter som måste föreligga för att 

dispens kan meddelas. En ytterligare aspekt är att det behövs för att kunna 

besvara vissa av de frågeställningar som uppsatsen bygger på, nämligen frågan 

om hur dispensprövningen fungerar, samt om det ställs för höga krav på den 

enskilde fastighetsägaren i den prövningen. Vidare är kommande avsnitt av vikt 

för att besvara frågan om prövningen är proportionerlig utifrån vad 

strandskyddet avser att skydda, i förhållande till rådighetsinskränkningen den 

enskilde fastighetsägaren utsätts för när dispens nekas. 

 

4.1. Strandskyddet och den enskilde fastighetsägaren 

Syftet med detta kapitel är att dels diskutera och utreda vad som krävs vid 

prövningen för att utverka dispens från strandskyddsbestämmelserna, och dels 

för att belysa de grundläggande rättsprinciper som är del i den. Detta kapitel är 

precis som i övriga framställningen upplagt utefter hur lagstiftningen löper på 

området, för att ge läsaren en tydlig orientering i ämnet, samt för att ge insikt 

och bakgrundsmaterial till analysen och svaren på uppsatsens frågeställningar. 

 

Att en hållbar utveckling ska främjas regleras i 1 kap. 2 § tredje stycket RF, 

samtidigt som egendomsskyddet regleras i 2 kap. 15 § RF. De båda är således 

grundlagsstadgade. De syften som strandskyddet har påverkar mycket större 

områden och fler människor, än vad den enskilde fastighetsägarens intentioner i 

ett strandskyddat område gör. Det är därför föga förvånande att det intresse som 

strandskyddet värnar om anses viktigare, jämfört med den enskildes. Dock 

kvarstår frågan om lagstiftningens effekter är försvarbara i förhållande till vad 

den avser att skydda.  

 

Prövningen om dispens från strandskyddsbestämmelserna påbörjas med att den 

enskilde fastighetsägaren ansöker om dispens hos behörig kommun. Det första 

kravet som måste vara uppfyllt är att ett särskilda skäl föreligger, enligt 7 kap. 

18 c § MB. Vidare vägs den enskilde fastighetsägarens och det allmännas 

intressen emot varandra enligt 7 kap. 25 § MB. Vad som åsyftas där är den så 
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kallade intresseprövningen, vilken utreds i nästföljande avsnitt. Vid 

intresseprövningen aktualiseras två grundläggande rättsprinciper, vilka också är 

av vikt för den fortsatta framställningen. De rättsprinciper som åsyftas är 

proportionalitetsprincipen, samt legalitetsprincipen. Steg nummer tre fordrar att 

åtgärden som ansökan avser är förenlig med strandskyddsbestämmelsernas 

syften. Dessa tre steg utreds och diskuteras vart och ett i avsnitten nedan. 

 

4.2. Särskilda skäl 

Efter den föregående framställningen gällande vad förbudslagstiftningen de 

facto innebär, ter det sig kanske som om den enskilde fastighetsägaren inte har 

möjlighet att vidta någon form av åtgärd på sin tomt, om den ligger inom 

strandskyddat område. Så är inte fallet, eftersom det finns möjlighet att ansöka 

om strandskyddsdispens. För att möjlighet till det ska aktualiseras krävs dock till 

att börja med ett av de så kallade särskilda skälen föreligger. Dessa har 

funktionen att de särskiljer de fall där en dispens är lämplig, från de fall där det 

inte alls är lämpligt utifrån vad området för dispensen avses att nyttjas till, men 

även vad det området där dispens ansöks ser ut bebyggelse- och exploaterings-

mässigt. Notera att det fordras att minst ett särskilt skäl föreligger, oavsett vilken 

instans som prövar om dispens kan lämnas eller inte.62 Beträffande bevisbördan 

om det föreligger ett särskilt skäl eller inte, åvilar denna den enskilde 

fastighetsägaren. Det framgår att försiktighetsprincipen i 2 kap. 1 § första stycket 

MB som säger att det är verksamhetsutövaren, alltså den som bedriver eller avser 

att bedriva verksamhet, som bär bördan om att bevisa att ett sådant skäl 

föreligger.63 

 

Före övergången till utredningen av de särskilda skälen ska påpekas att listan, 

enligt lagens förarbeten, i 7 kap. 18 c § MB avses vara uttömmande. Det är 

således endast de skäl som finns i paragrafen som anses godtagbara att åberopa. 

Lagstiftaren påpekar även att dispens ska meddelas med restriktivitet, särskilt i 

områden med stor allmäntillgänglighet och betydelse för det biologiska skyddet. 

Av den anledningen sker prövningen alltid utifrån det enskilda fallet, samt 

                                                 
62 Prop. 2008/09:119 s. 104 
63 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 210 
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omfattar utredning om vilken påverkan en eventuell dispens kan ha på det rörliga 

friluftslivet och djur- och växtlivet.64  

 

4.2.1. Ianspråktagen mark 

För att särskilda skäl ska föreligga krävs att ett av de i 7 kap. 18 c § första stycket 

MB uppräknade punkterna uppfylls. I 7 kap. 18 c § första stycket första punkten 

MB anges att mark som redan är ianspråktagen medför att ett sådant särskilt skäl 

är uppfyllt. Det innebär att marken lagligen redan används på något vis, som gör 

att det aktuella området saknar betydelse för strandskyddets syften. Detta 

särskilda skäl syftar på något som gör att allmänhetens rörliga friluftsliv och det 

biologiska skyddet inte har någon önskan om att tomten finns tillgänglig för dem. 

Exempelvis kan det röra sig om att det redan finns en befintlig byggnad eller att 

trädgården på tomten regelbundet sköts om, samt är omgärdad av någon form av 

staket. Förutsättningen för att detta särskilda skäl kan godtas, är att åtgärden som 

den eventuella dispensen avser inte utvidgar det privata området på bekostnad 

av den allemansrättsliga tillgängligheten.65  

 

Åtgärder som faller inom detta särskilda skäl kan bland annat vara uppförande 

av ett fritidshus eller komplementbyggnad. En komplementbyggnad kan utgöras 

av exempelvis en gäststuga eller uthus, under förutsättning att den ligger i nära 

anslutning till huvudbyggnaden. Kravet för att få uppföra en ersättningsbyggnad 

när till exempel den tidigare brunnit ned, är att den nya byggnaden har samma 

användningsområde som den tidigare byggnaden. Den får inte heller utvidga den 

privata zonen. Det kan även röra sig om tomtmark som iordningsställs för 

kommande bebyggelse. Beträffande lucktomter är lagstiftaren noga med att 

påpeka att en sådan ska anses som särskilt skäl med stor restriktivitet, i synnerhet 

i de områden där efterfrågan på tomter i strandområden är stor.66  

 

Det finns ett flertal avgöranden där frågor kring skälet ianspråktagen mark 

aktualiseras. För att skapa förståelse för vad som utgör ett sådant skäl, men också 

vad som inte omfattas av bestämmelsen diskuteras nedan ett antal rättsfall, där 

                                                 
64 Prop. 2008/09:119 s. 104 f. 
65 Prop. 1997/98:45 Del 2 s. 89 
66 Prop. 1997/98:45 Del 2 s. 89  
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frågan har varit om marken är ianspråktagen eller inte. Det finns ett antal fall 

från Mark- och miljööverdomstolen där marken anses ianspråktagen, men det är 

ändå inte alla av dem som leder hela vägen till en meddelad dispens. Detta på 

grund av att det i senare delar av prövningen framkommer att en dispens ändå 

inte är förenligt med strandskyddets syften. För att tydliggöra skillnaden mellan 

ianspråktagen och inte ianspråktagen mark diskuteras även ett antal fall där 

marken inte anses ianspråktagen.   

 

En omständighet som i praxis lett till dispens är när den enskilde fastighetsägaren 

på laglig väg vidtagit förberedelseåtgärder på sin tomt. Detta tillvägagångssätt 

aktualiserades i MÖD mål nr. M 6866-13, dom 2014-01-21. De förberedande 

åtgärderna i det fallet var att sökanden, med tillstånd, hade dragit fram el, vatten 

och fiberkabel i syfte att förbereda för uppförande av bostadshus. I mål nr. M 

820-11 från mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, dom 2011-09-23 

förelåg liknande omständigheter. Efter rivning av bostadshuset på fastigheten, 

kontinuerligt vidtog den enskilde fastigheten underhållsåtgärder i form av 

gräsklippning och uppställning av en husvagn. Tomten i målet hade stått 

obebyggd sedan år 2002, men hade innan dess använts som bostadsfastighet 

sedan 80 år. Omständigheterna utgjorde enligt domstolen en privat hävd, samt 

medförde att marken ansågs vara ianspråktagen, då förhållandena på platsen inte 

förändrats så att strandskyddet återinträtt. Fastigheten hade fortfarande hade kvar 

sin karaktär som tomtmark. Domstolen fann att särskilda skäl förelåg, varpå 

dispens lämnades. 

 

Även i MÖD 2011:34 fann Mark- och miljööverdomstolen att det aktuella 

landområdet var ianspråktaget. Frågan som aktualiserades var om dispens kunde 

lämnas för en brygga. På fastigheten fanns redan ett antal fastigheter, vilka låg 

intill strandlinjen och upp till 40 meter från den tilltänkta bryggan, samt att 

strandlinjen på båda sidorna om bryggan var naturligt avgränsad. Därmed fann 

domstolen att marken var ianspråktagen.  

 

För att sammanfatta vad som kan utgöra ianspråktagen mark kan tre 

omständigheter urskiljas. Den första är att fastighetens markområde på något vis 

är tydligt avskild från den mark som är allemansrättsligt tillgänglig, exempelvis 
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genom staket eller byggnader. Det andra är att lagliga förberedelseåtgärder 

vidtagits på fastigheten. Slutligen kan sägas att kontinuerlig vård och liknande 

av tomten utgör indikation på att marken är ianspråktagen. 

 

Det finns dock en del fall där marken inte anses vara ianspråktagen på ett sådant 

sätt som innebär att ett särskilt skäl uppfylls. Så var fallet i MÖD 2013:37, där 

det var fråga om dispens kunde meddelas för ändrad användning av 

receptionsbyggnad till fritidshus. Motiveringen till domslutet var att domstolen 

inte ansåg att marken var ianspråktagen, eftersom en receptionsbyggnad inte 

ansågs ha någon hemfridszon, samt att strandskyddet inte hade utsläckts. Ingen 

dispens lämnades. Inte heller i MÖD 2011:29 befanns marken ianspråktagen på 

det vis som miljöbalken kräver, för att särskilda skäl till strandskyddsdispens för 

anläggande av brygga kunde anses föreligga. Motiveringen var att marken fram 

till strandlinjen till stor del var orörd. Domstolen ansåg inte att utlagda bojar, 

tampar och båtar innebar att ett vattenområde var ianspråktaget, samt att det inte 

heller saknade betydelse för strandskyddets syften. 

 

Av de två ovan refererade rättsfallen kan konstateras att lösa saker som spridits 

ut över ett område, inte bidrar till den omständigheten att fastigheten kan anses 

ianspråktagen. Detsamma är fallet med byggnader som tillhör någon sorts 

näringsverksamhet i form av reception och liknande, eftersom sådana inte har 

någon hemfridszon och därmed inte medför att området anses ianspråktaget. 

Ytterligare omständigheter som talar emot att marken är ianspråktagen är 

åtgärder som vidtas utan tillstånd och privatisering som uppkommit på olaglig 

väg. Så var fallet i MÖD 2011:35 där frågan gällde dispens från strandskyddet 

för nybyggnad av garage, samt tomtplatsavgränsning. Tilltänkt byggplats 

utgjordes från början av skogsmark, vilken på senare tid hade avverkats och 

fyllts ut med grus, utan dispens från strandskyddsbestämmelserna. Genom de 

olovliga åtgärderna fann domstolen att marken inte var ianspråktagen på ett 

sådant sätt att den skulle sakna betydelse för strandskyddets syften.  

 

Liknande scenario visades i MÖD 2011:19. Ansökan i målet avsåg uppförande 

av en komplementbyggnad i form av sjöbod med tillhörande däck. Marken 

ansågs inte vara ianspråktagen, trots att en brygga uppförts i anslutning till 
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grannfastighetens sjöbod. Motiveringen var att brygganläggningen uppförts utan 

dispens från strandskyddsbestämmelserna, samt att en sjöbod inte har någon 

hemfridszon. En byggnation ansågs vidare medföra utvidgning av den privata 

zonen, och på så vis verka avhållande för allmänheten på ett allmäntillgängligt 

område. Särskilda skäl för att meddela strandskyddsdispens förelåg inte. 

 

Slutsatsen som kan dras utifrån ovan diskuterade rättsfall är att mark aldrig anses 

vara ianspråktagen, om ianspråktagandet tillkommit på olaglig väg. Finns inget 

tillstånd för de åtgärder som vidtagits före den aktuella dispensen söks föreligger 

således inget särskilt skäl.  

 

Andra omständigheter som talar emot att marken är ianspråktagen är när 

avståndet mellan en fastighets huvudbyggnad och den tilltänkta 

komplementbyggnaden är för stort. Det diskuterades i MÖD mål nr. M 11232–

13, dom 2014-02-22, där dispens ansöktes för uppförande av en 

komplementbyggnad. Ett bostadshus fanns på fastigheten, men inte inom det 

strandskyddade området, vilket innebar att platsen där komplementbyggnaden 

planerades att uppföras inte omfattades av bostadshusens hemfridszon. 

Befintliga bryggor i det strandskyddade området medförde inte att området 

ansågs ianspråktaget. Inte heller omständigheten att det någon gång i tiden 

funnits en byggnad, på ungefär samma plats, innebar att området ansågs 

ianspråktaget. Förutsättningen för att en tidigare byggnad skulle ge grund till att 

en plats skulle anses ianspråktagen, vore om man kunde visa att den tidigare 

byggnaden nyligen blivit avlägsnad. 

 

För att sammanfatta 7 kap. 18 c § första stycket första punkten MB innebär den 

ett krav på att aktuell mark har tappat sitt värde för den allemansrättsliga 

tillgången och friluftslivet, för att det ska anses som ett godtagbart särskilt skäl. 

Vid en noggrann läsning av de olika rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen 

som finns på nu aktuellt område aktualiseras vissa punkter som särskilt gör att 

marken anses ianspråktagen. Dessa är att marken inte har något allemansrättsligt 

värde eller att strandskyddet blivit utsläckt och aldrig återinträtt, genom att 

fastighetsägaren kontinuerligt tagit vara på och hållit tomten i ett privatiserat 

skick. Är området inte tillräckligt avskilt, verkar orört eller på grund av att 
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området tagits i anspråk med olovliga åtgärder anses marken inte vara 

ianspråktagen. Inte heller den omständigheten att området varit ianspråktaget 

med byggnader som inte har någon hemfridszon, leder till att ett särskilt skäl 

enligt första punkten föreligger. Det som krävs av den enskilde fastighetsägaren 

i detta skede är att platsen är ianspråktagen genom någon form av hemfridszon.67 

Området denne söker dispens för bör sedan en tid tillbaka vara till avgränsad, 

eller på annat vis privatiserad i förhållande till andra icke privata områden. Det 

kan till exempel röra sig om en gärdesgård, trädgård som omhändertas 

regelbundet, samt att andra åtgärder har vidtagits såsom framdraget vatten, 

avlopp och el. Beträffande tidsrymden får det inte handla om endast ett par 

veckors ianspråktagande för att det ska anses giltigt, utan snarare ett flertal år för 

att allmänheten inte ska anses ha något intresse av den aktuella platsen. 

 

Sammanfattningsvis kan man om detta särskilda skäl konstatera att det finns en 

rad olika omständigheter som leder till att marken anses ianspråktagen, och vice 

versa. Om en fastighetsägare vill vidta en viss åtgärd på sin tomt krävs det att 

tomten sedan länge varit ointressant för det allmänna friluftslivet, samt att det 

tydligt syns att området inte längre är en del av den vilda naturen. För den 

enskilde fastighetsägaren är detta således en svår omständighet att påverka. Vad 

som krävs är således att området en längre tid varit privatiserat på ett lagligt vis. 

 

4.2.2. Väl avskilt  

I 7 kap. 18 c § första stycket andra punkten MB redovisas ytterligare en sak som 

utgör ett särskilt skäl. Det handlar om en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 

eller annan exploatering, som gör att det aktuella området är avskilt från det som 

är allemansrättsligt tillgängligt. Det som avses är exploatering på grund av 

mänsklig faktor i området, alltså till följd av en verksamhet som människan 

bedrivit. Exempelvis kan det röra sig om skogsavverkning eller en större väg.68 

Grunden för att ett särskilt skäl föreligger i form av att ett område kan anses väl 

                                                 
67 Begreppet hemfridszon avser den tomtplats där den enskilde fastighetsägaren har rätt att hävda 

privat zon, vilket minst är 15 meter från ett bostadshus. Denna får dock inte inkräkta på den 

allemansrättsliga tillgången till landets strandområden. Finns en tomtplatsbestämning utgörs 

hemfridszonen av det området, annars avgörs hemfridszonens storlek utifrån hur området runt 

omkring tomten ser ut. Information hämtad från länsstyrelsen Östergötland: 2014-10-09. 
68 Prop. 2008/09:119 s. 105 
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avskilt, är att området där dispens ansöks om på något vis är avskilt från 

strandområdet, så att det inte längre har något värde för det allmänna friluftslivet. 

Det påtalades särskilt i MÖD 2011:38. Där lämnades dock inte någon dispens 

från strandskyddsbestämmelserna, med anledning av att domstolen inte fann att 

den väg som gick mellan strandområdet och platsen för den ansökta dispensen 

hade sådan avskiljande effekt som krävs enligt 7 kap. 18 c § första stycket andra 

punkten MB.   

 

Inte heller i MÖD mål nr. M 4091-13, dom 2013-11-13, fann domstolen att 

dispens kunde lämnas. Syftet med dispensen var att uppföra en komplement-

byggnad på en plats med ett redan befintligt lusthus. Domstolen fann att lusthus 

inte har någon hemfridszon, varför den tilltänkta byggnaden skulle verka 

avhållande på det rörliga friluftslivet. Inte heller ansåg domstolen att den aktuella 

platsen för byggnaden var väl avskild enligt 7 kap. 18 c § första stycket andra 

punkten MB. Motiveringen var att det som skilde platsen från strandområdet, 

var en hög bergsplatå och brant terräng. Domstolen angav att naturliga fenomen 

inte omfattas av bestämmelsen. 

 

Prövning av väl avskilt, som särskilt skäl, aktualiserades i MÖD 2011:40. Frågan 

var om strandskyddsdispens kunde lämnas för avstyckning av fyra tomter till 

enbostadshus. På området gällde utökat strandskydd till 300 meter från 

strandlinjen. Domstolen fann vid en samlad bedömning att den väg som löpte 

genom området, inte hade sådan avskiljande verkan som avses i 7 kap. 18 c § 

första stycket andra punkten MB. Motiveringen var att vägen var relativt smal, 

samt att den redan befintliga bebyggelsen i området inte var att betrakta som 

exploatering med avskiljande verkan. Därmed ansågs inte den planerade 

byggnationen väl avskild från området närmast strandlinjen. Domstolen avslog 

där ansökan om dispens från strandskyddet, vilket den däremot inte gjorde i 

MÖD 2005:25. Där lämnades dispens från strandskyddet för uppförande av 

fritidshus. Platsen där den tilltänkta byggnationen var lokaliserad låg visserligen 

inom det strandskyddade området, men i utkanten av det, samt omgavs av flera 

hus med avstånd om 50-100 meter från den aktuella tomten. Strandområdet 

närmast strandlinjen och tomten avskildes vidare av en mindre väg. Efter en 

samlad bedömning fann domstolen att den planerade byggnationen inte hade 
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sådan avhållande effekt på friluftslivet att dispens inte kunde lämnas, samt inte 

heller stred mot strandskyddets andra skyddssyften.  

 

För att sammanfatta denna punkt kan sägas att det krävs att området där det 

ansöks om dispens är klart och tydligt avskilt, samt att området den eventuella 

dispensen avser inte är av något intresse för det allmänna friluftslivet eller det 

biologiska skyddet. Det är något den enskilde fastighetsägarens perspektiv av 

naturliga skäl oftast inte kan påverka. Bedömningen avgörs utifrån om något har 

en avskiljande verkan, men också om det strandområde som finns på andra sidan 

det avskiljande objektet är av särskild betydelse för det rörliga friluftslivet. Det 

är således fråga om tre förhållanden som ska prövas i frågan om särskilda skäl 

föreligger enligt 7 kap. 18 c § första stycket andra punkten MB. Med tanke på 

att den enskilde inte har möjlighet att påverka varken den avskiljande effekten, 

strandområdets betydelse eller den aktuella byggplatsens värde för friluftslivet 

aktualiseras frågan om prövningen är proportionerlig. Frågan motiveras av det 

faktum att ersättning inte utgår för den rådighetsinskränkning som uppstår när 

dispens från strandskyddet nekas. Den frågan analyseras dock i nästa kapitel. 

 

4.2.3. Lokaliseringsbehov  

Punkt nummer tre av de sex omständigheter, som ska beaktas som särskilda skäl 

i prövningen om dispens kan lämnas från strandskyddsbestämmelserna är 

situationen med ett speciellt platsbehov. Det uppstår när platsen behövs för att 

en viss verksamhet ska kunna fylla sin funktion, samt att behovet inte kan fyllas 

om den förläggs utanför området. Punkten aktualiseras ofta i fall där det är fråga 

om dispens för en båtbrygga, sjöbod eller annan anläggning som behöver ligga 

intill vattnet för att fylla sin funktion. Viktigt att påpeka är att det också måste 

vara fråga om någon form av anläggning, det är således inte möjligt att ange 

denna punkt såsom ett särskilt skäl vid byggande av bostadshus.69  

 

I rättsfallet MÖD 2013:22, fann domstolen att en musselodling inte kunde 

förläggas till någon annan plats. Motiveringen var att den föreslagna 

lokaliseringen endast hade viss negativ påverkan på det rörliga friluftslivet, samt 

                                                 
69 Prop. 2008/09:119 s. 105  
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gav det skydd som odlingsplatsen behövde. Vidare befanns musselodlingen ha 

en viss positiv effekt för att motverka övergödning, bedömdes inte ha någon 

negativ effekt på växt- eller djurlivet, samt att det medförde svårigheter att 

placera odlingen någon annanstans. Vid en sammantagen bedömning fann 

domstolen att det förelåg särskilda skäl och dispens lämnades.  

 

Syftet med den särskilda prövningen om den aktuella verksamheten eller 

anläggningen kan förläggas till en annan plats, är bland annat för att skydda 

känslig havsbotten mot föroreningar och grumling från ökad båttrafik. För att 

anläggningen ska få förläggas till den ansökta platsen inom det strandskyddade 

området, är kravet att den på en annan plats skulle medför oskäligt höga 

kostnader. Den omständigheten att brukandet på en annan plats skulle innebära 

väsentligt större tidsåtgång är även det en indikation på att särskilt skäl enligt 7 

kap. 18 c § första stycket tredje punkten MB föreligger.70  

 

Sammanfattningsvis kan om denna punkt sägas att det krävs en särskild typ av 

byggnation, för att den ska bli aktuell såsom ett särskilt skäl. För att särskilda 

skäl enligt denna punkt ska föreligga måste åtgärden som den enskilde 

fastighetsägaren ansöker om dispens för måste ligga vid havet för att kunna fylla 

sin funktion. Det kan exempelvis vara fråga om som förvaring av fiskeutrustning 

och liknande. Dock utgör inte det någon självklarhet att dispens kan meddelas 

för den ansökta åtgärden inom det önskade området. Detta med tanke på den 

intresseavvägning som sker i steget efter prövningen om särskilda skäl 

föreligger. Enligt tredje punkten är det således inte möjligt att hävda att ett 

bostads- eller fritidshus måste ligga på en viss plats inom strandskyddat område 

för att fylla sin funktion. Vad gäller anläggande av privata bryggor, sjöbodar och 

liknande anser lagstiftaren att samlokalisering i dessa områden är av prioritet, 

dels för att undvika allt för stort intrång i områden av rekreationsvärde för 

allmänheten, samt dels för att värna om strandskyddade områden i allmänhet.71 

För den enskilde fastighetsägaren innebär det att rätten att placera och anlägga 

byggnader begränsas både vad gäller typ och plats, till förmån för det rörliga 

friluftslivet och det biologiska skyddet.  

                                                 
70 Prop. 2008/09:119 s. 105 
71 Prop. 1997/98:45 s. 89 f.  
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4.2.4. Utvidga pågående verksamhet 

Den fjärde punkten av de i 7 kap. 18 c § första stycket MB uppräknade 

omständigheterna, som kan utgöra ett särskilt skäl till att dispens från 

bestämmelserna om strandskydd lämnas, avser utvidgning av en redan befintlig 

verksamhet. I likhet med föregående punkt krävs att utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området som dispens från strandskyddet ansöks om. 

Ytterligare en sak som sammanfaller med föregående punkt är att det inte heller 

denna punkt kan avse byggnation av bostadshus. Det måste således vara fråga 

om någon form av verksamhet. Ytterligare krav är att det inte är kostnadsmässigt 

skäligt att förlägga den till en annan plats, samt att omlokalisering innebär att 

verksamheten byter karaktär.72 Sådana verksamheter inom ett strandskyddat 

område kan exempelvis vara en bensinmack för tankning av båtar och liknande 

service. Denna typ av särskilt skäl aktualiseras för näringsidkare, eftersom det i 

dessa fall är fråga om någon form av näringsverksamhet, inte för den enskilde 

individen i rollen som fastighetsägare i strandskyddat område. 

 

I egenskap av fastighetsägare, i privat syfte, aktualiseras denna punkt mindre 

ofta med anledning av att den kräver någon form av verksamhet. Visserligen kan 

det vara fråga om att den enskilde bedriver någon form av verksamhet på sin 

strandskyddsomfattade tomt, men som anges i avgränsningen för denna uppsats 

omfattas inte det förhållandet. Istället innebär punkten att en möjlighet till 

särskilt skäl faller bort i det här avseendet. Nämnas kan dock MÖD 2008:20. 

Domstolen fann att det inte förelåg särskilda skäl att lämna dispens från 

strandskyddsbestämmelserna, trots avtal om kompensation för mistad 

glesbygdsrätt från år 1969. Den enskilde erhöll det i samband med bildande av 

ett naturreservat. År 2002 ersattes avtalet med en överenskommelse om rätt att 

uppföra fyra sjöbodar. Domstolen fann dock att avtalet i sig inte utgjorde ett 

särskilt skäl till strandskyddsdispens.  

 

                                                 
72 Prop. 2008/09:119 s. 105 f.  
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4.2.5. Tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

Det nästa sista av de sex punkterna som ska beaktas som särskilda skäl för att 

meddela dispens från strandskyddsbestämmelserna, är när området behöver tas 

i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Detta angelägna 

intresse kan inte tillgodoses utanför det ansökta området. Kravet för att det ska 

anses utgöra ett särskilt skäl, är att den aktuella åtgärden alltså inte fyller sin 

funktion utanför den tänkta lokaliseringen, samt att intresset är av angelägen art. 

Det innebär att åtgärden ska ge samhället långsiktiga fördelar, bland annat inom 

infrastruktur, kultur eller tätortsutveckling.73  

 

Kort sagt är inte denna punkt av intresse för den enskilde fastighetsägaren, 

visserligen som kommunmedlem, men på grund av uppsatsens avgränsningar 

diskuteras inte den aspekten.  

 

4.2.6. Tillgodose annat mycket angeläget intresse 

I 7 kap. 18 c § första stycket sjätte punkten MB regleras vad som är den sista 

omständigheten som kan utgöra ett särskilt skäl för att lämna dispens från 

strandskyddsbestämmelserna. Det som avses är ett område som behöver tas i 

anspråk för ett annat mycket angeläget intresse. I förarbetena anges att de fall 

som aktualiseras här är unika för sin karaktär, samt gäller för både enskilda och 

allmänna intressen, dock med restriktiv tillämpning vad gäller de enskilda 

intressena. Ett angeläget intresse ur det allmännas synpunkt kan vara miljö- eller 

försvarsintressen, men också naturvårdsintressen. Om ett särskilt skäl enligt 

denna punkt ska anses föreligga krävs således att det är av unik karaktär. Vad 

som kan utgöra ett särskilt skäl enligt denna punkt anges dock inte närmare vad 

gäller de enskilde intressena.74  

 

4.2.7. Sammanfattning om de särskilda skälen 

Innan framställningen går vidare ägnas först ett avsnitt åt att sammanfatta de sex 

punkter, som ska beaktas som särskilda skäl vid prövningen om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna kan lämnas.  

                                                 
73 Prop. 2008/09:119 s. 106 
74 Prop. 2008/09:119 s. 106 
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Utifrån uppsatsens perspektiv framgår det att det endast är fyra av sex av de nu 

uppräknade punkterna som kan bli aktuella som särskilda skäl för den enskilde 

fastighetsägaren. Det grundar sig i att det för vissa av skälen fordras sådana 

omständigheter som den enskilde detta avseende inte omfattas av.75 Tredje och 

fjärde punkten kräver ju att det förekommer någon form av verksamhet. 

Beträffande den sjätte punkten krävs där att det är fråga om unika eller mycket 

speciella omständigheter, samt att det i den tydligt påpekas att den ska användas 

särskilt restriktivt vid dispens för den enskildes intressen. Med anledning av det 

anförda verkar det som att den enskilde fastighetsägaren är begränsad, utifrån 

vad som gäller i lag och även enligt dess förarbeten. Detta är dock inte 

förvånande, eftersom strandskyddsdispens ska lämnas med restriktivitet.76  

 

Omständigheten om det föreligger ett särskilt skäl eller inte, kan dock spelas ut 

av andra orsaker som gör att prövningen inte faller ut i att dispens meddelas. Det 

är inte bara den aktuella åtgärdens art och omfattning som har betydelse, även 

vilken inverkan den har på området ska tas med i bedömningen. Detta 

aktualiserades i MÖD 2011:29, där platsen för den ansökta åtgärden var av 

riksintresse för naturvård och friluftsliv. Det faktum att det i ett visst område är 

sällsynt med stränder kan i sig leda till att det inte kan meddelas någon dispens 

även om det föreligger särskilda skäl. Detta på grund av att det innebär att det 

området då är av särskild vikt för naturvården eller friluftslivet.77  

 

I samband med prövningen om det föreligger särskilda skäl, görs det också en 

intresseavvägning mellan strandskyddets motstående intressen, i det här fallet 

det allmännas intresse och den enskilde fastighetsägarens. En sådan prövning 

måste göras. Det stadgas i 7 kap. 25 § MB, vilken följs av prövning av den 

eventuella dispensens syftesförenlighet med strandskyddsbestämmelserna enligt 

7 kap. 26 § MB. För den enskilde fastighetsägaren innebär det att det föreligger 

tre krav för att utverka en dispens från bestämmelserna kring strandskydd. För 

det första måste det finnas ett särskilt skäl, för det andra att dennes intresse väger 

                                                 
75 Prop. 2008/09:119 s. 106 
76 Prop. 2008/09:119 s. 104 f. 
77 Prop. 1997/98:45 s. 89 
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tyngre än det allmännas och för det tredje att den eventuella dispensen är förenlig 

med strandskyddsbestämmelsernas syften. Intresseprövningen och kravet på 

förenlighet med strandskyddets syften diskuteras mer ingående nedan. Först 

diskuteras intresseprövningen, vilken görs i samband med prövningen om ett 

särskilt skäl föreligger. 

 

4.2. Intresseprövningen 

I detta avsnitt utreds den så kallade intresseprövningen, vilket är nästa steg i 

prövningen, under förutsättning att kommunen finner att ett särskilt skäl 

föreligger enligt 7 kap. 18 c § MB. Intresseprövningen regleras i 7 kap. 25 § MB 

och innebär att den enskildes intressen av en dispens från strandskyddet vägs in 

i prövningen. Syftet med paragrafen är att hindra att inskränkningen av den 

enskilde fastighetsägarens egendomsskydd inte går längre än vad som krävs för 

att syftet med strandskyddsbestämmelserna tillgodoses. Avsikten med 

intresseprövningen är också att ge rättstillämparen ledning i avvägningen mellan 

det allmänna intresset om skydd för strandområdena och den enskilde 

fastighetsägarens intresse av att bruka sin fastighet på önskat vis.78  

 

Denna intresseprövning är en kodifiering av en grundläggande rättsprincip som 

aktualiseras inom förvaltningsrätten, nämligen proportionalitetsprincipen, som 

diskuteras i avsnittet nedan. Viktigt att påpeka är dock att intresseavvägningen 

inte ska ske som ett moment för sig, utan som en del i prövningen om särskilda 

skäl föreligger eller inte enligt 7 kap. 18 c § MB.79 Detta påpekades särskilt i 

MÖD mål nr. M 9745-10, dom 2011-06-03. Domstolen fann i målet att dispens 

från strandskyddet inte kunde lämnas. Motiveringen var att särskilda skäl inte 

befanns föreligga. Vad gäller intresseprövningen anförde domstolen att man vid 

prövningen till om särskilda skäl föreligger också ska göra en avvägning där 

hänsyn ska tas även till enskilda intressen. Det medför dock inte någon möjlighet 

att meddela dispens utifrån beaktande av andra omständigheter än de som anges 

i 7 kap. 18 c § MB. I frågan om denna avvägning är proportionalitetsprincipen 

således en central del av prövningen, vilket Högsta förvaltningsdomstolen och 

                                                 
78 Prop. 1997/98:45 Del 2 s. 97 
79 Ds 2005:023 s. 107 
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Mark- och miljööverdomstolen i ett antal avgöranden har byggt sitt resonemang 

på, däribland RÅ ref. 40, HFD 2013 not. 25, samt MÖD mål nr. M 11232–13, 

dom 2014-05-22.80  

 

I MÖD 2011:42 diskuterades intresseavvägningen ingående. I målet var det 

fråga om dispens kunde lämnas för anläggande av brygga, samt muddring. 

Domstolen fann att bryggan inte var nödvändig för att den enskilde skulle kunna 

ta sig till eller från fastigheten. Domstolen sade också att friluftslivet har mer 

långsiktiga intressen än den enskilde individen. Av den anledningen nekades 

ansökan om dispens från strandskyddet. Motiveringen var att det allmänna 

intresset om att värna om strandskyddet väger tyngre, än den enskildes intresse 

av en egen brygga och muddring. Domstolen pekade särskilt på lagstiftarens 

restriktiva syn på anläggningar i strandskyddade områden, samt att en meddelad 

dispens i det aktuella fallet skulle strida mot strandskyddets syften. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att intresseavvägningen syftar till att hindra att 

en att en inskränkning till följd av strandskyddsbestämmelserna går för långt i 

förhållande till dess syften. Vidare lagstadgar den att det allmänna ska väga in 

den enskildes intressen i prövningen. För den enskilde fastighetsägaren innebär 

intresseprövningen dock ingen ökad möjlighet till att utverka dispens. Däremot 

torde det anses som en säkerhet för den enskilde fastighetsägarens intressen vägs 

med vid dispensprövningen. De instanser som är ansvariga för prövningen ska 

således i samband med prövningen om särskilda skäl föreligger, också ta hänsyn 

till enskilda intressen i frågan.  

 

4.3.1. Proportionalitetsprincipen 

Denna princip är ingen nyhet i det svenska rättssystemet, och således känd för 

de flesta med endast en liten orientering i juridikens värld. Syftet med principen, 

oavsett inom vilket rättsområde den aktualiseras, är att hindra att de åtgärder som 

vidtas inte går längre än vad som är nödvändigt i förhållande till syftet med 

åtgärden. Inom det för uppsatsen valda ämnet utgör den således en kontroll 

genom en avvägning, som sker mellan det allmännas intresse av skydd för 

                                                 
80 Prop. 1997/98:45 Del 2 s. 97 
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landets strandområden och det rörliga friluftslivet, samt den enskilde individens 

intresse av att oinskränkt bruka sin fastighet i strandskyddat område.81 

Proportionalitetsprincipen kan således ses som en säkerhetsgräns för den 

enskilde fastighetsägaren. Syftet med principen är i denna kontext att förhindra 

att det allmänna kräver en oskäligt stor uppoffring av denne, i form av 

rådighetsinskränkning av den enskilde fastighetsägarens tomt när dispens från 

strandskyddsbestämmelserna nekas.82 Proportionalitetsprincipen är även av vikt 

för uppsatsens frågeställning gällande om dispensprövningen kan anses 

proportionerlig eller inte. Frågan besvaras med bakgrund av utredningen om hur 

dispensprövningen fungerar, vad den kräver av den enskilde fastighetsägaren i 

form av bevisning, samt utifrån det faktum att nekad dispens från strandskyddet 

inte innebär att ersättningsrätt aktualiseras. 

 

Bedömning enligt proportionalitetsprincipen gjordes i MÖD 2003:119. Frågan i 

målet var om dispens kunde lämnas från strandskyddsbestämmelserna, i ett 

område, där dispens meddelats för närbelägna fastigheter. I sin bedömning 

resonerade domstolen kring proportionalitetsprincipen, och fann skäl till att man 

vid tillämpningen av den skulle ”ta hänsyn till den samlade effekten av en mer 

omfattande dispensgivning i den aktuella trakten”. Då fastigheten låg i ett 

område av särskild betydelse för det rörliga friluftslivet och naturvården, samt 

det inte förelåg något särskilt skäl, fann domstolen att strandskyddsdispens stred 

mot proportionalitetsprincipen. Liknande bedömning gjordes i MÖD 2007:10, 

där var det fråga om dispens för bostadshus i ett område med utvidgat 

strandskydd. Marken som sökanden önskade bebygga var den enda i området 

som kunde uppfattas allemansrättsligt tillgänglig. Därför fann domstolen det 

uppenbart att en byggnad på den aktuella platsen skulle avhålla allmänheten från 

tillträde. Mot bakgrund av det anförda, samt vid en avvägning mellan det 

allmännas och den enskildes intressen fanns inte skäl att meddela dispens från 

strandskyddet. 

 

Orsaken till varför proportionalitetsprincipen aktualiseras har sin grund i 

Europakonventionen och dess inkorporering i svensk rätt. Det är en del av svensk 

                                                 
81 SOU 2013:59 s. 62 
82 SOU 2013:59 s. 122 
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lag, varför den således är av stor betydelse i sammanhanget. Europadomstolen 

har i sina avgöranden förtydligat kravet på att egendomsberövanden ska prövas 

enligt proportionalitetsprincipen, om ersättning är en central del av 

bedömningen. Dock är skyddet inte lika stort vid rådighetsinskränkning av den 

art som nekad dispens från strandskyddet innebär, med anledning av att den 

enskildes intressen anses väga mindre än strandskyddets skyddssyften.83 I detta 

sammanhang hänvisas därför till art. 1 Första tilläggsprotokollet EKMR. 

Grunden till varför en proportionalitetsbedömning ska göras är att varje fall 

skiljer sig från det föregående, och att det därför är mycket viktigt att se 

detaljerna i det enskilda fallet. Vidare måste även de åtgärder som vidtas enligt 

svensk lagstiftning vara förenliga med EKMR:s bestämmelser.84 

 

Innan framställningen går vidare till att behandla kravet på förenlighet med 

strandskyddsbestämmelsernas syften, ska ett par ord sägas för att sammanfatta 

det ovan anförda, samt vad detta innebär för den enskilde fastighetsägaren i ett 

strandskyddat område.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att intresseprövningen innebär en kontroll, där 

den enskilde fastighetsägarens intressen vägs in i bedömningen om dispens från 

strandskyddsbestämmelserna kan lämnas eller inte. Föreligger inget särskilt skäl 

enligt 7 kap. 18 c § MB får dock ingen dispens lämnas, men det faktum att 

intresseprövningen finns utgör en säkerhet för den enskilde. En säkerhet som 

består i att en inskränkning i den enskilde fastighetsägarens rätt att använda sin 

mark och byggnader inte får gå utöver vad som krävs för att upprätthålla syftet 

med strandskyddet. I detta skede aktualiseras således proportionalitetsprincipen. 

I sin kontext innebär det att denna princip är en form av vågskålar, som förlorar 

sin jämnvikt i det ögonblick som den enskilde fastighetsägarens intressen får stå 

tillbaka mer, än vad syftet med strandskyddsbestämmelserna kräver. Där och då 

är ingreppet inte längre proportionerligt, eftersom den enskilde fastighetsägaren 

får bära en tyngre börda, än vad som krävs enligt dess syften. Ett exempel på en 

situation där domstolen fann att den enskilde fick bära stå en oskäligt tung börda, 

i samband med ett myndighetsbeslut, gällde begränsning av fiske i Torne älv. 

                                                 
83 Danelius, H; Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Norstedts Juridik AB, 2007, s. 474 f.  
84 SOU 2013:59 s. 97 



58 

 

Domstolen motiverade statens ersättningsskyldighet med att det ansågs råda ett 

”klart missförhållande mellan det allmännas fördel av rådighetsinskränkningen 

och den belastning som denna medförde för klagandena”.85 

 

4.4. Krav på förenlighet med strandskyddsbestämmelsernas syften 

I detta avsnitt diskuteras den sista delen i prövningen för om en dispens från 

gällande regler om strandskydd kan lämnas. Under förutsättning att det 

föreligger ett särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § första stycket MB, kan prövningen 

för att utverka strandskyddsdispens fortsätta.86 Aktualiseras något av de 

särskilda skälen krävs vidare att den ansökta åtgärden är förenlig med 

strandskyddsbestämmelsernas syften.87 Vad som avses är att den ansökta 

åtgärden inte får hindra den allemansrättsliga tillgången till ett rörligt friluftsliv, 

samt att den inte heller får stå i vägen för det biologiska skyddet. Att den aktuella 

åtgärden måste vara förenlig med strandskyddets syften kan anses självklart, 

men med anledning av den exploatering som skett i strandområdena de senaste 

åren väljer lagstiftaren att förtydliga det ytterligare. Kravet på förenlighet med 

strandskyddets syften stadgas i 7 kap. 26 § MB.88 

 

Lagstiftaren påpekar i propositionen till paragrafen att tyngden hos det allmänna 

utökades i samband med införandet av det biologiska skyddet. Huvudfunktionen 

med paragrafen är dock att understryka restriktiviteten med möjligheten att 

utverka dispens. De fall där det allmännas intresse inte är lika stort, det vill säga 

ett område som inte har betydelse för det biologiska skyddet eller det rörliga 

friluftslivet, är alltså de fall där det finns utrymme för att meddela en eventuell 

strandskyddsdispens.89 Mål där domstolen fann det inte förelåg förutsättningar 

till att meddela strandskyddsdispens var bland annat i MÖD mål nr. M 6391-12, 

dom 2013-06-24 och MÖD mål nr. M 11232–13, dom 2014-05-22. Gemensamt 

för de båda målen var att domstolen fann att det inte förelåg särskilda skäl, att 

de med dispensen avsedda åtgärderna verkade avhållande för allmänheten, samt 

att de allmänna intressena vägde tyngre än den enskilde fastighetsägarens. 

                                                 
85 Se NJA 2014 s. 332. 
86 7 kap. 26 § MB ställer krav på syftesförenlighet vid lämnande av dispens enligt 7 kap. 7 §, 9-

11 §§, 18a-18e §§ samt 20 § och 22 § MB.  
87 Se avsnitt 3.2. om strandskyddsbestämmelsernas syften. 
88 Prop. 1997/98:45 Del 2 s. 98 
89 Prop. 1997/98:45 Del 2 s. 98 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att 7 kap. 26 § MB förtydligar att en 

eventuell strandskyddsdispens måste vara förenlig med de syften som anges för 

strandskyddet, men även att dispens ska meddelas restriktivt. För den enskilde 

fastighetsägaren innebär det, vid dispensprövning, ytterligare ett trappsteg att ta 

sig uppför innan dispens lämnas.  

 

4.4. Dispensprövningen – avslutning 

I detta avsnitt diskuteras utredningen om dispensprövningen, samt frågeställ-

ningen om vad den enskilde fastighetsägaren måste bevisa för att bli beviljad 

strandskyddsdispens.  

 

För att kommunen ska få lämna dispens från de förbud som föreskrivs i 7 kap. 

15 § MB krävs att något av de sex särskilda skälen föreligger, samt att dispensen 

inte strider mot strandskyddsbestämmelsernas syften. Dessa är kort sagt det 

biologiska skyddet och säkrad tillgång för allmänheten till ett rörligt friluftsliv. 

Vid ansökan om strandskyddsdispens krävs att den enskilde fastighetsägaren 

enligt 2 kap. 1 § första stycket MB bevisar att det föreligger något av de särskilda 

skäl som anges i 7 kap. 18 c § MB, samt att den enskildes intresse av att vidta 

den åtgärd som åsyftas i ansökan om strandskyddsdispens väger tyngre än det 

allmännas intresse. Upprätthållandet av strandskyddets syften får ju inte gå 

längre än vad som krävs för att syftet med skyddet tillgodoses, vilket även 

framgår av 7 kap. 25 § MB. Dessutom får dispens endast meddelas om det är 

förenligt med strandskyddets syften, enligt 7 kap. 26 § MB.  

 

I de fall där kommunen finner att det föreligger särskilda skäl för att utverka 

dispens från strandskyddsbestämmelserna, består sedan ytterligare två moment, 

innan beslut om dispens kan lämnas eller inte. Dessa är dels intresseprövningen 

i 7 kap. 25 § MB, och dels prövningen kring huruvida dispensen är förenlig med 

strandskyddsbestämmelsernas syften eller inte, enligt 7 kap. 26 § MB. 

Intresseprövningen ska dock göras i samband med utredningen om det föreligger 

något särskilt skäl eller inte. Därefter krävs att dispensen är förenlig med 

strandskyddsbestämmelsernas syften. Faller inte beslutet ut som den enskilde 

individen önskar, innebär det dock inte att denne inte kommer längre med sin 
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ansökan. Ett negativt eller betungande beslut medför ju att den enskilde 

fastighetsägaren kan överklaga det meddelade beslutet.  

 

Vid dispensprövningen uppstår problematik med tanke på att nekad dispens från 

strandskyddet inte leder till någon ersättningsrätt. Frågetecken bildas därför 

rörande prövningens proportionalitet. Som framgår av utredningen ovan 

genererar inte rådighetsinskränkningar som motiveras av miljöskydd, 

hälsoskydd eller säkerhet någon ersättning. Detta trots att den pågående 

markanvändningen försvåras och kraven för ersättning faktiskt uppfylls. Det 

innebär att den enskilde fastighetsägaren måste finna sig i både 

rådighetsinskränkning och förlust av värde, eftersom dennes fastighet inte kan 

användas för det ändamål denne önskar. Utifrån proportionalitetsprincipen och 

intresseprövningen får ju inte inskränkningen av den enskilde fastighetsägarens 

rätt att använda sin mark gå längre än vad som krävs för att syftet med 

strandskyddsbestämmelserna tillgodoses. Vid en jämförelse av strandskyddet 

och egendomsskyddet väger det förstnämnda tyngst och är mer skyddsvärt, men 

det rättfärdigar ändå inte en ändlös rådighetsinskränkning gentemot den 

enskilde.90 

 

I fallet NJA 2014 s. 332 fann domstolen att klaganden var berättigade till 

ersättning från staten. Detta till följd av att staten hade meddelat föreskrifter som 

i hög grad begränsade fisket vid Torne älv, vilka klaganden i stort sett byggde 

sitt leverne på. I det här fallet var det visserligen inte fråga om att klaganden 

hade ansökt om strandskyddsdispens, men likheten finns i det faktum att det även 

i det här fallet var fråga om en rådighetsinskränkning, motiverad av miljöskydd. 

Domstolen fann i fallet att det rådde ett ”klart missförhållande” mellan statens 

förordning och rådighetsinskränkningen, samt att det med hänsyn till klagandens 

intressen, krävde att ersättning skulle utgå. Nekad dispens från strandskyddet är 

en rådighetsinskränkning, som inte leder till någon ersättningsrätt, eftersom den 

är motiverad av miljöskydd. Vidare kan rådighetsinskränkningen vid nekad 

dispens från strandskyddet leda till stora konsekvenser för den enskilde, särskilt 

ekonomiskt. Med bakgrund av fallet vid Torne älv, torde motivering finnas till 

                                                 
90 Bengtsson, Bertil; SvJT 1994 s 920, s. 928 
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att ersättning bör utgå även till den enskilde fastighetsägaren när denne nekas 

dispens från strandskyddsbestämmelserna. Det har också angivits i förarbetena 

att avsikten med lagstiftningen inte är att den enskilde ska bära en orimligt stor 

börda, utan att staten i sådana fall ska vara med och dela den. Det talar för att 

ersättningsrätt bör aktualiseras även i ärenden gällande strandskydd.91 

 

Vidare visar sig problematik kring den bevisbörda som åvilar den enskilde 

fastighetsägaren vid prövningen om särskilda skäl. För den enskilde är 

dispensprövningen en omfattande prövning. Motiveringen är för att den enskilde 

fastighetsägaren har att bevisa att dennes fastighet inte är av vikt för varken det 

biologiska skyddet eller det rörliga friluftslivet för att dispens kan lämnas. Sett 

utifrån relevant rättspraxis kan det i många fall vara svårt.92 Påståendet grundar 

sig således i att den enskilde i många fall inte kan påverka de omständigheter 

som måste föreligga för att dispens ska kunna meddelas. Exempelvis kan det 

röra sig om storleken på en väg eller omständigheten att vissa byggnader har en 

hemfridszon och andra inte. Det är omständigheter som den enskilde inte kan 

råda över. Beträffande hemfridszonen kan dock den enskilde i vissa fall flytta 

sin planerade komplementbyggnad till en annan del av fastigheten, för att 

eventuellt ändå lyckas utverka en strandskyddsdispens. Det beror dock på 

fastighetens förutsättningar (terrängen och omgivningen runt omkring).  

 

Sett mot bakgrund av att det inte utgår någon ersättning till den enskilde 

fastighetsägaren när denna får erfara en rådighetsinskränkning till följd av nekad 

strandskyddsdispens, kan tyckas att bevisbördan är för tung. Viktigt att påpeka 

är att dispensprövningen i sig inte brister i proportionalitet, eftersom denna ska 

vara restriktiv. Vore det inte så skulle ju inte heller syftet med bestämmelserna 

uppfyllas. Som diskuterats tidigare är nekad dispensen legitim inskränkning av 

den enskilde fastighetsägarens egendomsskydd, men problematiken som visar 

sig grundar sig åter igen på det faktum att den enskilde inte kompenseras för 

intrånget. Det leder till att proportionaliteten inte upprätthålls.  

                                                 
91 Prop. 2009/10:80 s. 169 
92 Se bland annat MÖD 2011:40 där en väg inte ansågs ha tillräckligt avskiljande verkan till följd 

av att denna ansågs vara för smal, samt MÖD mål nr. M4091-13, dom 2013-11-13 där det var 

fråga om uppförande av komplementbyggnad. Då lusthus inte anses ha någon hemfridszon 

medförde det avhållande verkan på det rörliga friluftslivet. Detsamma gäller för 

receptionsbyggnader, vilket visades i MÖD 2013:37.  
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5. Analys 

Syftet med detta kapitel är att resonera kring de frågeställningar som uppställs i 

uppsatsen, men också att i viss mån besvara dem. Grunden till uttrycket ”i viss 

mån” är att det inte går att ge något exakt svar på frågorna. Precis som med de 

flesta andra juridiska frågeställningar ”beror det på”, eftersom inget fall är det 

andra likt. Till att börja med resoneras kring frågan om vilka konflikter som 

uppstår i detta sammanhang, följt av diskussion om dispensprövningen och hur 

denna gestaltar sig. Slutligen diskuteras frågan om dispensprövningen, utifrån 

det faktum att det inte utgår någon ersättning när dispens nekas, kan anses 

förenlig med proportionalitetsprincipen.  

 

5.1. Konfliktfrågan 

Vid utredningen av förhållandet mellan den enskilde fastighetsägarens 

egendomsskydd och strandskyddet, visar sig ett par konflikter på området. Det 

är dock föga förvånande med tanke på att varje del representerar två helt skilda 

intressen, som samtidigt vill ha en bit av samma kaka. Intressena som kommer i 

konflikt är strandskyddets syften (det biologiska skyddet och rätten till ett rörligt 

friluftsliv) och den enskilde fastighetsägarens intresse av att bruka sin egendom 

såsom denne behagar. Strandskyddet syftar till att bevara, samtidigt som den 

enskilde fastighetsägarens intentioner som regel är att förändra naturen genom 

att vidta åtgärder i form av nybyggnation eller ombyggnation. Det är en 

intressekonflikt i allra högsta grad, vilken dessutom grundar sig på två 

grundlagsstadgade rättigheter. I samband med det uppstår även konflikt om 

naturen såsom fysiskt rum och vem som faktiskt har bättre rätt till det.  

 

Grunden till varför den förstnämnda konflikten uppstår är enkel, det är fråga om 

två starka intressen som ”vill ha” fastigheten inom det strandskyddade området 

till helt olika ändamål. Problematiken uppstår när det ena intresset prioriteras 

lägre än det ena, utan att någon form av gottgörelse sker. Vad som åsyftas är det 

faktum att den enskilde fastighetsägarens intresse får stå tillbaka för det 

allmännas intresse. I samband med det får den enskilde erfara en 
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rådighetsinskränkning som denne skäligen får tåla, utan någon ersättning. 

Värderingen här är tydlig, vilket lagstiftaren också påpekar i förarbetena.93  

 

Beträffande den andra konflikten om vem/vad som har bättre rätt till fastigheten 

i det strandskyddade området, som nämns i avsnittets första stycke, syftar det på 

det faktum att den enskilde en gång förvärvat fastigheten. Detta kostade troligen 

en ansenlig summa pengar, varför det torde stå självklart att denne har bättre rätt 

till fastigheten. Dock finns ingen sådan självklarhet i detta sammanhang, vilket 

beror på strandskyddets status som hänsynsregler. Konflikten som uppstår är till 

följd av att den enskilde fastighetsägaren inte får utnyttja sin förvärvade 

äganderätt, då strandskyddet plötsligt begränsar denne i fråga om vilka åtgärder 

som får vidtas där. Även här visas lagstiftarens värdering om vilket ändamål som 

väger tyngst. Det får dock inte gå utöver vad som kan anses skäligt om det 

betungande beslutet uppstår till följd av något som den enskilde inte kan råda 

över, vilket också fastslogs i rättsfallet NJA 2014 s.332. 

 

Lagstiftningen som aktualiseras i detta sammanhang kommer dock inte i 

konflikt. Utredningen ovan visar att den omständigheten att det allmänna inte 

lämnar den enskilde fastighetsägaren dispens från strandskyddet, är en legitim 

rådighetsinskränkning. Motiveringen är att denna omfattas av ett av de i 2 kap. 

15 § tredje stycket RF nämnda undantagen från huvudregeln om gottgörelse när 

den enskilde får erfara intrång i sin äganderätt och därmed får sitt 

egendomsskydd kränkt. Att den rådighetsinskränkning som sker vid nekad 

dispens inte berättigar till någon gottgörelse motiveras i förarbetena med att det 

är en form av miljöskydd, varför den enskilde skäligen får tåla inskränkningen 

utan att berättigas till ersättning eller liknande.94 Dessutom anses nekad dispens 

från strandskyddet inte innebära att användningen av mark eller byggnad 

avsevärt försvåras, under förutsättning att olägenheten uppstår till följd av 

tillämpning av hänsynsregler och skydd inom olika områden.95 Om det inte 

skulle vara möjligt att vidta denna form av ingrepp i den enskildes 

egendomsskydd, skulle det inte heller vara möjligt att upprätthålla varken 

                                                 
93 Prop. 2009/10:80 s. 169 
94 Prop. 1997/98:45 s. 540 
95 SOU 2013:59 s. 64 f. 
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tillgång till ett rörligt friluftsliv eller på lång sikt bevara skyddet för djur och 

växter på land och i vatten. 

 

Ytterligare en konflikt som uppstår är den gällande frivilligheten vid ansöknings-

förfarandet. Som diskuterades i kapitel 2 (avsnitt 2.4.) är strandskyddsdispens 

något den enskilde fastighetsägaren själv måste ansöka om. Det innebär att det 

sker på den enskildes initiativ. Problematiken som uppstår finns i förhållandet 

mellan den enskildes del i det negativa dispensbeslutet och dispensansökningens 

frivillighet. Det är ju ett krav att den enskilde fastighetsägaren har dispens från 

strandskyddet för att bebygga sin fastighet, samtidigt som den enskilde står utan 

rätt till ersättning för att det anses vara något inom dennes kontroll.96 I detta har 

begreppet adekvat kausalitet en viktig del, samt för den senare frågan om 

proportionalitet. Vad som åsyftas är det faktum att det föreligger ett relevant 

orsakssamband mellan den enskilde fastighetsägarens ansökan och den 

ersättningslösa rådighetsinskränkningen som drabbar den enskilde vid nekad 

dispens. Orsakssambandet visar således att den enskilde har en ”aktiv” del i 

dispensförfarandet, varför det är något om är inom den enskildes kontroll.  

 

Med tanke på försiktighetsprincipen och den bevisbörda som följer av den, 

vilken åvilar den enskilde, visas att det ändå är inom den enskildes kontroll. 

Detta på grund av att bevisbördans placering inte har någon vikt i en 

skälighetsavvägning och således inte leder till att den enskilde anses hamna i en 

sämre position. Det föreligger även ett relevant orsakssamband mellan den 

enskildes ansökan om dispens och att denna nekas.97 I klartext innebär detta att 

den enskilde fastighetsägaren har viss kontroll över situationen, eftersom denne 

vid dispensansökningen är den blivande verksamhetsutövaren, trots att dispens 

är ett krav för att få vidta åtgärder på en tomt i ett strandskyddat område. 

 

Slutligen kan sägas att ja, det uppstår flera intressekonflikter på området vid 

frågor angående dispens från strandskyddet. Det kan konstateras att 

strandskyddet har effekten att det inkräktar på den enskildes egendomsskydd, 

när dispens från strandskyddet nekas. Det är inte fråga om att lagstiftningen på 

                                                 
96 Prop. 2009/10:80 s. 169 
97 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 210 
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områdena på ett felaktigt sätt blockerar rättigheter eller möjligheter som varje 

lagområde tillhandahåller för den enskilde fastighetsägaren. Konflikten i sig 

uppstår istället på ett annat plan, nämligen mellan den enskilde fastighetsägaren 

och det allmänna i kampen om naturen såsom fysiskt rum. Den enskilde 

fastighetsägaren önskar ju bebygga sin fastighet såsom denne behagar, samtidigt 

som allmänheten önskar att röra sig fritt i en orörd och levande natur samt skydda 

den naturen både på land och i vatten.  

 

Som nämndes ovan aktualiseras frågan om prövningen kan anses proportionerlig 

i förhållande till vad den enskilde fastighetsägaren måste visa för att det ska vara 

möjligt att lämna ett positivt besked om dispens, samt om prövningen ställer för 

höga krav jämfört med vad det ”kostar” för den enskilde om denne nekas 

dispens. Detta diskuteras närmare i nästa stycke i syfte att diskutera hur 

prövningen om strandskyddsdispens gestaltar sig. Ett ytterligare syfte är att 

belysa de krav som ställs på den enskilde fastighetsägaren i prövningen för att 

utverka dispens, samt för att se om kraven faktiskt är rimliga eller inte, utifrån 

det faktum att nekad dispens från strandskyddet inte berättigar till ersättning.  

 

5.2. Dispensprövningens gestaltning  

Med anledning av analysen angående konfliktfrågan i föregående avsnitt, 

diskuteras i detta avsnitt hur dispensprövningen gestaltar sig i förhållande till 

den enskilde fastighetsägaren. Som framkommer i avsnittet ovan har 

strandskyddslagstiftningen och egendomsskyddet i denna kontext två helt skilda 

intressen gällande en och samma sak, nämligen fastigheten i strandskyddat 

område. Vad som avses med dispensprövningens gestaltning är om dispenspröv-

ningen ställer för höga krav på den enskilde fastighetsägaren, utifrån vad nekad 

dispens kan innebära för den enskilde fastighetsägaren. Fokus är riktat mot de 

särskilda skälen, samt kravet på att en dispens måste vara förenlig med 

strandskyddsbestämmelsernas syften. Detta innebär således att frågeställning nr. 

5 behandlas, vilken följs av frågeställning nr. 6.i nästa avsnitt. Motiveringen till 

detta upplägg är för att de båda frågorna är sammanlänkade på ett sådant vis att 

den andra frågan utgör en följdfråga till den första frågan. 
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Prövningen i jakten på strandskyddsdispens kan sägas bestå av tre delar. Den 

första delen syftar till att pröva om den åtgärd som den enskilde fastighetsägaren 

önskar vidta är förenlig med strandskyddets syften. Den andra delen syftar till 

att utreda huruvida den enskilde fastighetsägaren har visat att ett särskilt skäl 

föreligger eller inte och i samband med det görs också en intresseprövning.98 Del 

tre aktualiserar frågan om proportionalitet, som ska tas i beaktning vid varje 

dispensprövning. En inskränkning av den enskilde fastighetsägarens möjligheter 

att nyttja sin egendom får inte gå längre än vad syftet med strandskyddet kräver. 

Som förarbetena påpekar anses det dock inte rimligt att låta den enskilde bära en 

oskäligt tung börda, trots att en rådighetsinskränkning sker till följd av 

miljöskyddsskäl. Förutsättningen är dock att det då är fråga om en situation utom 

den enskildes kontroll.99  

 

Utifrån det ovan anförda visar sig en svårighet för den enskilde fastighetsägaren 

att nå framgång i frågan gällande om dispens från strandskyddet kan lämnas eller 

inte. Svårigheten uppstår dels till följd av att de omständigheter som den enskilde 

fastighetsägaren måste bevisa i form av särskilda skäl som regel är mycket svåra 

att bevisa. Den uppstår dels också på grund av att dispens ska lämnas restriktivt.  

Observera att den enskilde fastighetsägaren även måste bevisa att en eventuell 

dispens inte strider mot strandskyddets syften.100 Beträffande de särskilda skälen 

är det således också den enskilde fastighetsägarens skyldighet att visa att ett 

sådant särskilt skäl föreligger. I samband med prövningen om särskilda skäl 

föreligger aktualiseras också intresseprövningen, vilken innebär att man vid 

utredningen tar i beaktning även den enskildes intressen. Föreligger inget särskilt 

skäl får dock ingen dispens beviljas, oavsett om det framkommer att den enskilde 

fastighetsägarens intresse väger tyngre än strandskyddets syften.101 

 

                                                 
98 Den sista av delarna i prövningen avser att utreda huruvida det föreligger särskilda skäl eller 

inte att lämna dispens från strandskyddet. Dessa särskilda skäl analyseras ingående i kapitel 4. 
99 Prop. 2009/10:80 s. 169 
100 Bevisbördan följer av de allmänna hänsynsreglerna i MB. Det framgår i regeln angående 

omvänd bevisbörda i 2 kap. 1 § första stycket MB. Av den framgår att det när frågor om 

dispens, tillstånd och liknande åligger alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet att 

visa att de förpliktelser som följer av MB iakttas. 
101 Prop. 2008/09:119 s. 104 
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För den enskilde fastighetsägaren är detta problematiskt, då omständigheterna 

som måste föreligga i frågan särskilda skäl, som regel är svåra att påverka som 

enskild person. Ponera att den enskilde fastighetsägaren anger att området redan 

är väl avskilt enligt 7 kap. 18 c § första stycket andra punkten MB. Som svar 

från kommunen får denne att området inte är avskilt på ett sådant sätt att området 

kan anses ha förlorat sin betydelse för det rörliga friluftslivet eller biologiska 

skyddet. Det var fallet ibland annat i MÖD mål nr. M 4091-13, dom 2013-11-13 

där en hög bergsplatå inte medförde att det för byggnationen aktuella området 

ansågs vara väl avskilt. Inte heller i MÖD 2011:38 ansågs området vara väl 

avskilt, med anledning av att domstolen inte fann att den väg som gick mellan 

strandområdet och platsen för den ansökta dispensen hade sådan avskiljande 

effekt som krävs enligt 7 kap. 18 c § första stycket andra punkten MB. Liknande 

aktualiserades i MÖD 2011:40, där domstolen fann att den länsväg som löpte 

genom området hade sådan avskiljande verkan mellan det aktuella området för 

byggnationerna och området närmast strandlinjen. 

 

Vid en närmare anblick av de angivna exemplen framstår det klart att de 

omständigheter som krävs för att dispens kan meddelas är av sådan art som den 

enskilde fastighetsägaren har svårt att påverka. Även beträffande det särskilda 

skälet att marken redan är ianspråktagen enligt 7 kap. 18 c § första stycket första 

punkten MB kan det vara svårt för den enskilde fastighetsägaren att påverka det. 

Så var fallet i MÖD 2013:37, där det var det fråga om dispens för ändrad 

användning av en receptionsbyggnad till fritidshus. Dispens lämnades dock inte, 

med motiveringen att domstolen inte ansåg att marken var ianspråktagen, 

eftersom en receptionsbyggnad inte ansågs ha någon hemfridszon.  

 

Dock har den enskilde fastighetsägaren i alla fall en viss möjlighet att påverka 

det särskilda skälet att marken redan är ianspråktagen, beträffande byggnader 

som avses att uppföras som komplement till en huvudbyggnad. Vad som åsyftas 

är avståndet mellan fastighetens huvudbyggnad och den planerade byggnaden. 

Omständigheter som talar emot att meddela dispens är att avståndet mellan 

huvudbyggnaden och komplementbyggnaden, eftersom den nya byggnaden 

utvidgar hemfridszonen, samt avhåller allmänheten från tillträde till naturen runt 

om fastigheten. Det aktualiserades i MÖD mål nr. M 11232-13, dom 2014-02-
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22, där dispens ansöktes för uppförande av komplementbyggnad. Domstolen 

fann att marken inte var ianspråktagen. Områden som förefaller orörda talar 

också det emot att strandskyddsdispens kan lämnas, vilket var fallet i MÖD 

2011:29. Dispensen avsåg anläggande av brygga, men till följd av att domstolen 

inte ansåg att marken fram till strandlinjen var ianspråktagen var på grund av att 

området till stor del var orört lämnades ingen dispens. Utlagda saker i form av 

båtar, bojar och liknande medför alltså inte att ett område anses ianspråktaget.  

 

Det finns givetvis mål där strandskyddsdispens och vad som medfört att sådan 

lämnats är att den enskilde fastighetsägaren efter rivning av bostadshus på 

aktuell fastighet kontinuerligt vidtar underhållsåtgärder där. Detta aktualiserades 

i mål nr. M 820-11 från mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, dom 

2011-09-23, vilket medförde att dispens lämnades. Även i MÖD mål nr. M 6866-

13, dom 2014-01-21, meddelades dispens. Vad som föranledde det, var att den 

enskilde fastighetsägaren på laglig väg (alltså efter att tillstånd lämnats för de 

aktuella åtgärderna) vidtagit förberedelseåtgärder på sin tomt. Den problematik 

som visas med dessa exempel är att det finns vissa möjligheter att påverka de 

särskilda skälen, men att det som regel är svårt för den enskilde att åstadkomma 

någon skillnad överhuvudtaget.  

 

Slutsatsen som kan dras av detta är att den enskilde fastighetsägaren är låst i 

fråga om dessa särskilda skäl och att det inte torde vara lagstiftarens intention att 

den enskilde ska kunna påverka omständigheterna för att ett särskilt skäl ska 

anses föreligga. Detsamma gäller om den ansökta byggnationen förefaller 

förenligt med strandskyddets syften. Det grundar sig i den restriktiva hållningen 

till möjligheten att lämna dispens från strandskyddet. Avsikten med möjligheten 

att meddela strandskyddsdispens är inte att det ska meddelas sådana till varje 

sökande. Strandskyddslagstiftningen är en förbudslagstiftning, vilket också 

innebär att lagstiftaren inte avser att det ska bebyggas i strandskyddade områden, 

under förutsättning att det aktuella området inte har något värde för dess syften. 

Det indikerar också att det är en form av legitim rådighetsinskränkning att neka 

dispens från strandskyddet.102 Utifrån detta väcks dock problematik kring det 

                                                 
102 Prop. 2008/09:119 s. 104 f. 
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faktum att det inte utgår någon ersättning när dispens nekas, trots att det innebär 

värdeförluster för den enskilde fastighetsägaren. Att dispens ska meddelas 

restriktivt står klart och även varför det förhåller sig så, samt att den enskilde 

fastighetsägaren måste finna sig i de hårda krav som ställs på dennes bevisbörda. 

Denna slutsats leder dock vidare till ytterligare en fråga beträffande 

dispensprövningen, nämligen om den kan anses proportionerlig med tanke på att 

en nekad dispens från strandskyddet inte aktualiserar någon ersättningsrätt. 

 

Om dispensprövningens gestaltning kan sägas att den vid en första anblick 

verkar både sträng och långtgående, vilket också är fallet. Däremot vilar den på 

grunden att strandskyddsdispens ska meddelas restriktivt. Syftet med det är ju 

att långsiktigt bevara skyddet för djur och växter på land och i vatten, samt trygga 

allmänhetens förutsättningar för ett rörligt friluftsliv. Detta vore inte möjligt att 

upprätthålla om de särskilda skälen vore enkla att påverka från den enskilde 

fastighetsägarens sida. Däremot kan allt nå en gräns som går utöver vad som kan 

anses skäligt, i detta fall gentemot den enskilde fastighetsägaren i förhållande till 

vad syftet med rådighetsinskränkningen är. Nästa avsnitts frågeställning gäller 

därför också dispensprövningen, men syftet där är att diskutera frågeställning nr. 

6 om huruvida den är proportionerlig eller inte utifrån vad som framkommit i 

denna diskussion, med tanke på vilka konsekvenser det innebär för den enskilde 

fastighetsägaren mot bakgrund av det faktum att nekad dispens inte aktualiserar 

någon ersättningsrätt för denne. Dessa frågor är sammanlänkade, men behandlas 

var för sig i syfte att på bästa och tydligaste sätt belysa dem, eftersom de båda 

påbjuder en omfattande diskussion. 

 

5.3. Förenlighet med proportionalitetsprincipen 

I detta avsnitt behandlas frågan om prövningen för att utverka dispens från 

strandskyddsbestämmelserna kan anses proportionerlig eller inte. Frågan 

diskuteras utifrån uppsatsens utredning ovan och den omständigheten att den 

enskilde inte har rätt till någon ersättning vid rådighetsinskränkning till följd av 

miljöskyddsskäl, trots de konsekvenser som uppstår när dispens nekas. En pro-

portionalitetsbedömning syftar till att se om en viss handling går längre än vad 

som behövs för att uppnå syftet med den. Utredningen har redan visat att den 

rådighetsinskränkning som sker när dispens från strandskyddsbestämmelserna 
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nekas är förenlig med de undantag som får göras i egendomsskyddet enligt 2 

kap. 15 § tredje stycket RF. Problematiken finns kring det faktum att denna 

rådighetsinskränkning inte ger den enskilde fastighetsägaren någon rätt till 

ersättning, trots att intrånget medför att denne inte längre kan nyttja sin tomt som 

denne önskar. Samtidigt innebär möjligheten till att få strandskyddsdispens i sig 

att det görs undantag från byggnationsförbudet som landets strandområden 

omfattas av, med anledning av att strandskyddet är en förbudslagstiftning. 

 

Som redan varit uppe för diskussion i denna uppsats, är de krav som ställs på 

den enskilde fastighetsägaren höga. Det är också avsikten, vilket beror på den 

restriktivitet som lagstiftaren avser beträffande lämnande av dispens från 

strandskyddet. Det innebär dock inte att dispensprövningen omedelbart kan 

anses oproportionerlig, eftersom den bedömningen utgår från syftet med 

åtgärden som vidtas, i det här fallet strandskyddets syften. Beträffande 

strandskyddets syften kan konstateras att detta har en stark utgångspunkt, samt 

är av sådan art att den enskilde skäligen får tåla att dennes intressen ibland måste 

stå tillbaka för det.103 I prövningen om dispens kan lämnas från strandskyddet 

ställs krav mot den enskilde fastighetsägaren, som denne i många fall mycket 

lite eller inte alls kan påverka. Avsikten med det är åter igen den restriktiva 

hållningen till att lämna dispenser från strandskyddet.  

 

I en proportionalitetsbedömning ser man om den åtgärd som vidtas är tillräcklig, 

eller går utöver vad som krävs, för att uppnå syftet med åtgärden. Vad som i 

denna bedömning är av intresse är att det inte aktualiseras någon ersättningsrätt 

för den enskilde fastighetsägaren vid nekad strandskyddsdispens, trots att det 

innebär stora konsekvenser för denne. Observera att rådighetsinskränkningen är 

nödvändig för att upprätthålla de syften som följer med strandskyddet, men 

frågan som visar sig är om det är förenligt med proportionalitetsprincipen att inte 

lämna den enskilde någon ersättning. Frågan ställs mot bakgrund av de 

konsekvenser den enskilde utsätts för till följd av att den nekade dispensen 

hindrar byggnationsplaner och liknande.  

 

                                                 
103 Prop. 2008/09:119 s. 53 
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Av intresse är rättsfallet NJA 2014 s. 332. Där utgick ersättning med anledning 

av rådighetsinskränkning till följd av beslut från det allmänna, men i det fallet 

var det fråga om beslut om fiskeförbud, inte ett negativt beslut gällande 

strandskyddsdispens. Domstolen diskuterade i målet att ingripanden motiverade 

av miljöskyddsskäl som regel inte medför någon rätt till ersättning, men att det i 

detta fall ansågs ”råda ett klart missförhållande” mellan det allmännas fördel av 

rådighetsinskränkningen och belastningen som den medförde för klaganden i 

målet. Domstolen fann även att inskränkningar till följd av omständigheter 

utanför den enskildes kontroll, samt att om inskränkningen drabbade denne 

oskäligt hårt, skulle kunna leda till ersättningsrätt. Förutsättningen var dock att 

inskränkningen skulle medföra att den pågående markanvändningen avsevärt 

försvårades. 

 

Slutsatsen som kan dras av NJA 2014 s. 332 är att det, trots att det som regel inte 

utgår någon ersättning till den enskilde vid rådighetsinskränkning till följd av 

miljöskyddsskäl, ändå finns en möjlighet för den enskilde att utverka ersättning. 

En sådan möjlighet föreligger således om det inte råder proportion mellan det 

allmännas fördel av rådighetsinskränkningen och belastningen som den innebär 

för den enskilde fastighetsägaren. Det måste också vara fråga om ett relevant 

orsakssamband, genom att inskränkningen leder till att den pågående markan-

vändningen avsevärt försvåras. Två punkter kan således urskiljas. Den första är 

icke-proportion mellan nyttan med rådighetsinskränkningen och belastningen 

gentemot den enskilde och det andra är ett relevant orsakssamband mellan 

inskränkningen och den avsevärt försvårade pågående markanvändningen.  

 

Den rådighetsinskränkning som uppstår när strandskyddsdispens nekas innebär 

en belastning för den enskilde. Det väcker frågan om dispensprövningen utifrån 

de två ovan nämnda punkterna kan anses proportionerlig eller inte. Med tanke 

på att den enskilde fastighetsägaren inte erhåller någon form av ersättning vid 

nekad dispens från strandskyddet, trots att det innebär stora konsekvenser för 

denne, kan diskuteras om ett ”missförhållande” råder beträffande proportionen. 

Vad gäller den hårda prövningen, bevisbördans placering och den restriktiva 

hållningen med dispensmöjligheter har det inte någon inverkan vid en 

skälighetsbedömning. Det leder således inte till att den enskilde anses hamna i 
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en sämre position, varför den omständigheten att dispensprövningen är sträng 

och är beviskraven höga inte kan tas med i denna bedömning.104 Detta på grund 

av att strandskyddets syften värderas högre än den enskildes intresse av 

bebyggelse på sin fastighet i det strandskyddade området.105 Av lagstiftaren är 

det således redan fastslaget att den enskildes intressen får stå tillbaka i 

förhållande till strandskyddet och dess syften. Av den anledningen torde det inte 

råda något ”missförhållande” när dispens nekas, trots att ingen ersättning utgår. 

Beträffande den enskildes kontrollmöjlighet i fråga om att dispens nekas från 

strandskyddet, kan det konstateras att det är inom den enskilde fastighetsägarens 

kontroll. Motiveringen är att denna på eget initiativ faktiskt ansöker om det, trots 

att det är ett lagstadgat krav, vilket också diskuterades i avsnitt 5.1.106  

 

Beträffande den andra punkten, som urskiljs i rättsfallet ovan, efterfrågas där ett 

relevant orsakssamband mellan rådighetsinskränkningen och den avsevärt 

försvårade pågående markanvändningen. Finns något sådant i sammanhanget 

när dispens nekas från strandskyddet? Det konstaterades i avsnitt 2.2. att nekad 

dispens är en form av rådighetsinskränkning, men redan i förarbetena anges att 

nekad dispens från strandskyddet aldrig leder till att pågående markanvändning 

avsevärt försvåras.107 Där visas det således svart på vitt att ett av de krav som 

enligt rättsfallet ovan, skulle kunna generera ersättning, inte uppfylls när dispens 

från strandskyddet nekas. Vad domstolen anförde i rättsfallet NJA 2014 s. 332 

om rätt till ersättning kan således inte appliceras på fall när dispens nekas från 

strandskyddsbestämmelserna.   

 

Den sammantagna bedömningen visar således att den enskilde fastighetsägaren, 

trots att nekad dispens innebär stora konsekvenser för denne, inte har rätt till 

någon ersättning. Det beror på att den nekade dispensen dels är något som anses 

vara inom dennes kontroll och dels för att den enskildes intressen värderas lägre 

jämfört med strandskyddets syften. Utifrån det anses inget ”missförhållande” 

uppstå, vilket pekar på att dispensprövningen så långt inte är oförenlig med 

                                                 
104 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 210 
105 Prop. 2008/09:119 s. 53 
106 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 210 
107 Prop. 1997/98:45 Del 1, s. 550 f. 
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proportionalitetsprincipen. Beträffande det relevanta orsakssambandet finns inte 

heller något sådant, eftersom pågående markanvändning aldrig anses försvårad 

till följd av att dispens nekas från strandskyddsbestämmelserna. 

 

Med anledning av det nu anförda visas att dispensprövningen således är förenlig 

med proportionalitetsprincipen. Utredningen visar visserligen att den enskilde 

fastighetsägaren är i en utsatt position, där risken för rådighetsinskränkning till 

följd av ett negativt beslut om dispens ständigt cirkulerar kring denne. Inte heller 

mot bakgrund av strandskyddets syften kan dispensprövningen anses oproport-

ionerlig, eftersom dessa i normala fall har företräde mot den enskildes intressen.  

 

I nästa kapitel diskuteras de slutsatser som kan dras av den utredning som hela 

uppsatsen frambringar, samt författarens egna tankar kring arbetet. Tiden är 

kommen för att ”knyta ihop säcken” på detta examensarbete! 
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6. Slutsatser – avslutande diskussion 

Förhållandet mellan den enskilde fastighetsägarens egendomsskydd och nekad 

dispens från strandskyddet är ett känsligt sådant. Detta till följd av den restriktiva 

hållningen till att lämna dispens och att ett negativt beslut inte genererar någon 

ersättning till den enskilde fastighetsägaren. Lagstiftningen på dessa områden 

hamnar dock inte i konflikt. Det grundas på den omständigheten att även det 

allmänna har ett antal krav som det måste uppfylla, samt den utredning som det 

allmänna måste framlägga för att få göra undantag och inskränka det i grundlag 

stadgade egendomsskyddet. Frågetecken om proportionaliteten i prövningsför-

farandet väcks dock, i samband med kommunens beslut om att neka dispens från 

strandskyddsbestämmelserna, med tanke på vilka konsekvenser det kan innebära 

för den enskilde fastighetsägaren. Dessutom erhåller denne inte någon form av 

kompensation för den rådighetsinskränkning som detta beslut medför. 

Budskapet är tydligt, områdesskydd och hänsynsregler är sådant den enskilde 

fastighetsägaren skäligen får tåla, vare sig den vill det eller inte. 

 

Dispensprövningen är enligt utredningen och rådande rättsläge proportionerlig. 

Inte heller ska den enskilde fastighetsägaren berättigas till ersättning för den 

rådighetsinskränkning som uppstår när dispens nekas. I avsnitt 5.3. diskuterades 

om det är möjligt att applicera vad domstolen fann i NJA 2014 s. 332 på 

situationen när den enskilde nekas dispens. Dock är det inte möjligt, med 

anledning av att en nekad dispens från strandskyddet helt enkelt inte når upp till 

de krav som uppställs för att den enskilde ska vara berättigad till ersättning. Det 

kan dock argumenteras om ett orättvist läge och hur den enskilde fastighetsäga-

ren måste stå tillbaka oskäligt mycket, till förmån för strandskyddet och dess 

syften. I det fallet torde det dock vara mer fråga om personliga känslor än om 

juridik. Efter utredningen som gjorts visas det ändå att det inte finns utrymme 

för att lämna den enskilde någon ersättning i detta sammanhang, trots att en 

grundlagsstadgad rättighet inskränks. 

 

Detta innebär att en strandskyddsdispens, som exempelvis skulle leda till att en 

viss blomsterart får väsentligt sämre förutsättningar att överleva, inte är förenlig 

med strandskyddsbestämmelserna (7 kap. 15 § fjärde punkten MB). Därmed får 
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inte den dispensen meddelas. Proportionaliteten i ett beslut om strandskyddsdis-

pens är med i den bedömningen, då kommunen som beslutar om dispens även 

ska ta hänsyn till den enskildes intressen. Rådighetsinskränkningen gentemot 

den enskilde fastighetsägaren får ju inte gå utöver vad som är nödvändigt, i 

förhållande till vad syftet med inskränkningen är. Som visats i utredningen i 

denna uppsats, har intresseavvägningen har dock ingen avgörande verkan om 

den enskilde fastighetsägaren inte visar att ett särskilt skäl föreligger. Den 

enskilde fastighetsägaren får sedan ensam bära konsekvenserna av att dispens 

från strandskyddet inte lämnas.  

 

De beviskrav som åvilar den enskilde är höga, dock av en anledning. Lagstiftaren 

påpekar i propositionen till MB att dispens från strandskyddet ska meddelas med 

restriktivitet, vilket inte heller borde förändras. Vad som åsyftas är inte att det 

ska lämnas fler dispenser, men däremot att det borde finnas en möjlighet för den 

enskilde att utverka ersättning även i strandskyddssammanhang.108 Författarens 

åsikt är att det borde finnas någon form av mellanläge, mot bakgrund av vad 

konsekvenserna av en nekad strandskyddsdispens kan innebär för den enskilde. 

Med detta mellanläge avses en ersättning för den olägenhet som uppstår vid det 

tillfället, eftersom det är stora värden som står på spel, som ibland kan drabba 

den enskilde mycket hårt. 

 

Det diskuterades i mål nr. M 2583-13 från mark- och miljödomstolen vid 

Vänersborgs tingsrätt, dom 2014-03-03. Domstolen fann inte att särskilda skäl 

förelåg, varpå dispens nekades, men skrev i domen att det innebar en ”mycket 

olycklig situation för de enskilda fastighetsägarna”. De enskilda fastighetsägarna 

överklagade domen, dock utan resultat eftersom Mark- och miljööverdomstolen 

inte lämnade prövningstillstånd. Den enskilde fastighetsägarens intresse är 

visserligen litet i förhållande till de intressen som strandskyddet står för, men för 

den enskilde kan det leda till stora konsekvenser. Dock har lagstiftaren påpekat 

att den enskilde vid att en rådighetsinskränkning som drabbar denne till följd av 

ett beslut från det allmänna, samt om det drabbar denne oskäligt hårt, inte ska 

behöva bära hela bördan från det själv. Vad som lagstiftaren åsyftar är att det 

                                                 
108 Prop. 1997/98:45 Del 2 s. 98 
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allmänna, under förutsättning att rådighetsinskränkningen är utom den enskildes 

kontroll, då ska vara med och dela den bördan.109 

 

Mot bakgrund av stycket ovan väcks funderingar hos författaren beträffande 

frivilligheten och den kontroll, som den enskilde anses ha, över situationen att 

dennes ansökan om dispens från strandskyddet nekas. Att dispens är något som 

kan anses ske frivilligt är förståeligt, med tanke på att det görs på den enskilde 

fastighetsägarens initiativ. Vad som talar emot påståendet att det är inom den 

enskildes kontroll är det faktum att strandskyddsdispens är ett krav, för att 

bygglov ska kunna beviljas på en fastighet lokaliserad inom strandskyddat 

område. Det ger uttryck för att det inte alls är fråga om något frivilligt initiativ, 

utan snarare ett tvång. Utan strandskyddsdispens får inte ju bygglov lämnas. Det 

ställs på sin spets i samband med att denne inte heller erhåller någon form av 

ersättning för den rådighetsinskränkning nekad dispens från strandskyddet kan 

innebära. Vad som författaren åsyftar är att dispensen visserligen är inom den 

enskildes kontroll, men att denne inte skulle ansöka om det, om det inte vore ett 

krav för att kunna fortskrida sina byggnationsplaner på laglig väg.  

 

Som påpekats ett antal tillfällen är det inte heller lagstiftarens avsikt att dispens 

ska lämnas till alla som ansöker om det, utan att det ska meddelas restriktivt.110 

Det är också grunden till den tunga bevisbörda som åvilar den enskilde och att 

denne inte ska ha möjlighet att påverka dem till sin fördel. Se bland annat på 

exemplet med det särskilda skälet ”väl avskilt” i MÖD 2011:38. I det målet fann 

domstolen att vägen som löpte genom området inte hade sådan avskiljande 

verkan som krävs, på grund av vägen inte ansågs ha avskiljande effekt. En vägs 

avskiljande effekt är något som den enskilde fastighetsägaren inte kan påverka. 

Liknande scenario råder beträffande redan ianspråktagen mark. Den enskilde 

kan visserligen där påverka genom att vidta förberedelseåtgärder på sin tomt, 

vilket godkändes i MÖD mål nr. M 6866-13, dom 2014-01-21. Dock krävs det 

först att den enskilde fastighetsägaren erhåller dispens för även dessa åtgärder. 

För denne är det fråga om lång planering och inte minst ett stort mått 

                                                 
109 Prop. 2009/10:80 s. 169 
110 Prop. 2008/09:119 s. 53  
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förtänksamhet, för att kunna leva upp till de krav som ställs vid dispenspröv-

ningen.  

 

Rätten som den är i denna situation skulle enligt författaren kunna se annorlunda 

ut. Författarens åsikt är att så vore fallet, om den omtvistade ersättningsrätten i 

viss mån också vore tillämplig inom strandskyddade områden. Motiveringen till 

det är att den enskilde fastighetsägaren inte ansöker om dispens för att det är 

något denne anser kan vara bra att ha, utan för att det är lagstadgat och såldes är 

en skyldighet för denne. Vidare är dispens en förutsättning för att denne ska få 

bebygga sin fastighet. När strandskyddsdispens nekas blir denne i varierande 

mån hindrad i brukandet av sin fastighet, varpå det uppstår en värdemässig skada 

för den enskilde fastighetsägaren. Beroende på arten och omfattningen av den 

aktuella rådighetsinskränkningen torde ersättning därför aktualiseras vid nekad 

dispens från strandskyddet, till följd av den rådighetsinskränkning som sker. 

Observera att denna ersättning i sådana fall bör lämnas utifrån de konsekvenser, 

som nekad dispens från strandskyddet innebär för den enskilde fastighetsägaren. 

Ersättningen bör således beräknas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet, 

då inget fall är det andra likt och värdeförlusterna vid nekad dispens således 

också är olika i alla ärenden.  

 

Denna situation är en komplicerad sådan, som baserar sig på två starka intressen 

som intensivt tävlar om fastigheten i ett strandskyddat område för helt olika 

syften. Varje enskilt fall innefattar en enskild bedömning, där den enskilde 

fastighetsägaren också har möjlighet att överklaga ett negativt beslut om 

strandskyddsdispens. Ser man till vilka konsekvenser denne kan få erfara, borde 

följden av prövningen se något annorlunda ut beträffande de konsekvenser som 

den enskilde kan drabbas av efter en dispensprövning som inte resulterar i 

strandskyddsdispens. Författarens åsikt är att den enskilde fastighetsägaren i 

nuläget får stå tillbaka i för stor utsträckning, med tanke på att denne inte erhåller 

någon form av plåster på såren för de konsekvenser denne vid en nekad dispens 

kan drabbas av. Det motiverar även författarens åsikt att en viss icke-proportion 

råder i detta sammanhang. 
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Att det ställs höga beviskrav är i sig inte konstigt, utifrån vad strandskyddet 

syftar till att skydda. I detta fall innebär nekad dispens från strandskyddet att den 

enskilde fastighetsägaren hindras i sin äganderätt och får sitt egendomsskydd 

kränkt, som inte heller berättigar till någon typ av gottgörelse. Nekad dispens 

från strandskyddet kan således innebära att denne inte får bebygga sin fastighet. 

Det kan också leda till att fastigheten förlorar värde i form av att den blir 

obrukbar och får sämre utgångspunkt vid försäljning. Mot bakgrund av det kan 

det vara fråga om stora värden som står på spel för den enskilde fastighetsägaren 

vid ansökan om dispens från strandskyddet. En möjlighet att ändra det något 

ojämna läge som enligt författaren anses råda, vore alltså att låta ersättning utgå 

när den enskilde fastighetsägaren nekas dispens från strandskyddet. Exempelvis 

kan den baseras på olika grader för rådighetsinskränkningen, i likhet med 

expropriationsförfaranden. Den enskilde bör inte behöva utstå att denne inte får 

nyttja sin fastighet som denne behagar, utan att viss ersättning för de 

konsekvenser som infaller efter beslut från det allmänna utgår.  

 

Det är inte fråga om att låta varken naturen eller det rörliga friluftslivet bli 

lidande, genom att sänka beviskraven eller meddela fler dispenser. Däremot bör 

kampen om fastigheten i ett strandskyddat område jämnas ut på så vis att den 

enskilde fastighetsägaren berättigas till någon form av ersättning även i dessa 

sammanhang.  
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M 6866-13 2014-01-21  

M 11232-13 2014-05-22  
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Mark- och miljödomstolen  

M 820-11 2011-09-23 Växjö tingsrätt 

M 2583-13 2014-03-03 Vänersborgs tingsrätt 
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