
Strandskydd 
Hur ser Ert par+ på strandskyddslagen och dispenser från den i fram+den? 

Centerpar.et 



Vi vill a< det ska finnas bra möjligheter a< bygga, leva och bo i hela Sverige. Därför vill vi 
långsik+gt avskaffa det generella strandskyddet. Det ska ersä<as med e< kommunaliserat 
ansvar för a< peka ut särskilt skyddsvärda områden, utan a< länsstyrelserna ska kunna blockera 
möjligheterna +ll utveckling på landsbygden. 
Centerpar+et vill: Avskaffa det generella strandskyddet på sikt, så det blir lä<are a< bygga hus 
och utveckla näringsverksamhet i glesbefolkade områden 
Stärka kommunernas och medborgarnas inflytande i strandskyddsfrågor 
Trygga allmänhetens +llgång +ll stränder och bevara goda livsvillkor för djur och växter 
Mer läsning kopplat +ll de<a område finns här: h<ps://www.centerpar+et.se/var-poli+k/poli+k-
a-o/bostad/strandskydd. Kopplat +ll Agenda 2030 mål 14 som berör beredskap för extremväder 
anser vi i Centerpar+et a< det är vik+gt a< vid all samhällsplanering ta hänsyn +ll de effekter 
som klimaWörändringen beräknas medföra_______________________________ 

Kristdemokraterna 

Målet nr 14 i Agenda 2030, hav och marina resurser ska säkerställa a< strandskyddet kan 
fortsä<a a< bevara strandskyddszonens ekosystemtjänster bl.a. i form av va<enrening, 
kolinlagring, buffrande av höga flöden.  Vik+gt dokument som belyser vik+ga synpunkter som 
ska beaktas, i bl.a. arbetet med fram+da översiktsplaner, men varje detaljplan ska behandlas 
separat och alla relevanta aspekter ska vägas in i beslutet, för a< säkerställa en långsik+gt 
hållbar utveckling.  

https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/bostad/strandskydd
https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/bostad/strandskydd


Liberalerna 

Sverige ska ha e< starkt generellt strandskydd, men sam+digt ska det bli mer flexibelt så a< det 
går a< bygga nära stränderna där exploateringstrycket är lågt. Det måste också bli möjligt a< 
anlägga våtmarker och beva<ningsdammar utan a< strandskydd inträder.  
Därför behöver Strandskyddet reformeras. Det generella strandskyddet har ge< oss +llgång +ll 
stränder och i viss mån ger det ekosystemen skydd. Men det innebär sam+digt onödigt stora 
ingrepp i människors liv och frihet, och trots a< reglerna är stränga är utvecklingen av 
miljömålen oroväckande dålig. Där exploateringstrycket inte är så hårt måste det gå a< bygga 
strandnära. Det ska också bli möjligt a< bygga i närheten av små va<endrag och diken.   

Miljöpar.et 

Kommunen bör vara försik+g med a< ge dispenser för strandskydd. Det är vik+gt a< kommunen 
inte tummar på innehållet i Miljöbalken. Miljöpar+et anser a< kommunen en gång per 
mandatperiod ska utvärdera de dispenser som ge<s och se över om de var rimliga. Särskilt 
vik+gt är a< Tierps kommun lär sig av de upphävningar och ändringar som Länsstyrelsen 
beslutar om. Rent formellt regleras strandskyddet i Miljöbalken och det är alltså en fråga som 
avgörs av den na+onella poli+ken. Miljöpar+et vill skärpa strandskyddet i hårt exploaterade 
områden och är e< av få par+er i riksdagen som värnar strandskyddet____________________ 



Moderaterna 

Moderaterna vill avskaffa det generella strandskyddet och istället införa möjligheten a< på 
kommunal nivå uWärda lokalt strandskydd där kommunen finner det påkallat. Även vid 
kommunalt strandskydd ska dock rimliga och tydligare dispensregler än idag gälla enskilda 
markägare. Strandskyddet utgör idag e< opropor+onerligt ingrepp i enskilda markägares 
möjligheter a< kunna bygga exempelvis småhus i natursköna lägen utanför storstäderna. 
Genom a< göra frågan kommunal stärks det lokala inflytandet, och vi lämnar därmed också 
huvudregeln om e< generellt förbud mot byggande i strandnära områden. I väntan på e< 
avskaffande av det generella strandskyddet ser vi gärna fler LIS-områden i Tierps kommun. 

Socialdemokraterna 

Det svenska strandskyddet är fantas+skt och gör som ni skriver a< alla har +llgång +ll stränder i 
Sverige, det är inget som avgörs av din plånboks storlek eller av börd. Det vill vi 
Socialdemokrater fortsä<a värna.  En stor +llgång +ll stränder och va<en är vik+gt för 
allmänheten. Vi har i Tierps kommun +llgång +ll en stor kust och mycket va<en. Vid varje enskilt 
+llfälle behöver de olika intressena vägas samman men strandskyddet får inte tas lä<vindigt och 
vi vill värna a< alla ska ha fortsa< +llgång +ll stränder_____________________ 



Sverigedemokraterna 

Även om strandskyddet förvisso kan vara vik+gt så måste man precis som med +digare svar 
ställa det i rela+on +ll markägares vilja a< disponera sin egendom. Det går inte a< ge e< 
defini+vt svar på det utan det får avgöras från fall +ll fall____________________________  

Vänsterpar.et 

Skyddet av skogs- och strandområden är en vik+g del för a< värna den svenska allemansrä<en 
och den biologiska mångfalden. För a< uppnå klimatmålen behöver skogens funk+on som 
kolsänka bevaras de kommande decennierna, därför behöver kalhyggesbruket fasas ut. Den 
skog som avverkas måste användas klokt och endast restprodukter ska användas +ll biobränsle. 
Regeringens proposi+on " En ökad differen+ering av strandskyddet" har Vänsterpar+et yrkat 
avslag på i en mo+on daterad 5/4 2022 i riksdagen. Förlusten av biologisk mångfald och 
klimatkrisen måste mötas gemensamt och är de största miljöhoten____________________       


