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Kommunstyrelsen

Yttrande TN 210323 Remiss från Miljödepartementet – Tillgängliga stränder
– ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78), STK-2021-197
Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Tekniska nämnden är positiv till förslag som innebär att strandskydd för anlagda vatten tas
bort samt att klimatanpassningsåtgärder föreslås utgöra skäl för beviljande av
strandskyddsdispenser. Nämnden är dock kritisk till nyttan och effekten av att genomföra
omfattande lättnader i strandskyddet i värdefulla miljöer för natur- och växtliv på bekostnad
av mer restriktiva tolkningar av skäl för dispenser för strandskydd i mer exploaterade
områden.
Yttrande

Tekniska nämnden har fått möjligheten att lämna synpunkter på Miljödepartementets
utredning Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78). Förslag till
förändringar i lagstiftning som påverkar tekniska nämndens roll som stadens markägare och
andra ansvarsområden behöver noga analyseras för att förstå och konsekvensbedöma vilka
effekter de ger för nämnden uppdrag.
Tekniska nämnden instämmer i utredningens slutsats att kommuner och länsstyrelser har
bäst kunskap om lokala förhållanden och ställer sig positiv till att förslaget innebär att det
även fortsättningsvis är kommuner och länsstyrelser som ska vara de aktörer som i praktiken
ska genomföra de förslag som utredningen lämnar.
Tekniska nämnden ser positivt på utredningens förslag att Länsstyrelserna bör få i uppdrag
att kartlägga och fastställa var strandskyddet gäller i respektive län. Att säkerställa tillgång till
uppdaterad digital information av hög kvalitet är en förutsättning för en fungerande digital
samhällsbyggnadsprocess.
Tekniska nämnden ifrågasätter starkt varför utredningen lägger fram förslag som försvårar
möjligheten att leva upp till flera av våra nationella miljömål.
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Förslag till författningsändringar
Tekniska nämnden anser att argumentationen som utredningen framför som grund till
förslaget att ”insjöar som är en hektar eller mindre och vattendrag som är två meter eller
smalare inte ska omfattas av strandskydd” är dåligt underbyggd och inte står i proportion till
de potentiellt negativa konsekvenser som utredningen själv konstaterar riskerar att drabba
såväl växt- och djurliv som friluftslivet.
Ett mer rimligt alternativ borde vara att behålla nuvarande lagstiftning och generella skydd
för mindre sjöar och vattendrag och ge länsstyrelserna mer resurser som kan arbeta med
hanteringen av de ärenden de idag inte kan prioritera. På så vis riskeras inte värdefullt naturoch djurliv samtidigt som legitimiteten hos strandskyddet bör öka genom en mer enhetlig
hantering.
Tekniska nämnden välkomnar förslaget att området runt anlagda vatten inte ska omfattas av
strandskydd. Att undanta anlagda vatten från strandskydd skulle kunna innebära en ökad
vilja att anlägga dammar och våtmarker. Ett anläggande som enligt nuvarande lagstiftning till
viss del hämmas på grund av det strandskydd som följer med anläggningen och inskränker
användningen av omkringliggande mark.
Tekniska nämnden ställer sig positiv till förslaget och välkomnar lagstöd som kan underlätta
för framtida byggnation av nödvändiga kustskydd. I sammanhanget är det viktigt att
framhålla att kustskydd kan utformas på olika sätt och fylla flera syften, varav ett är
kompletterande bebyggelse. Utredningens syn på frågan bör förtydligas i
författningskommentaren för att undvika en allt för restriktiv tolkning av vilka syften
kustskydd ska kunna fylla och fortfarande få stöd genom föreslaget författningstillägg.
Nämnden ifrågasätter starkt utredningens resonemang kring att en extra restriktiv
tillämpning i högexploaterade områden skulle kompensera för de värden som potentiellt går
förlorade genom lättnader i strandskyddet i landsbygdsområden. Förslaget skulle kunna
innebära att det blir svårare för Malmö stad och tekniska nämnden att få dispens och
möjlighet att upphäva strandskydd för åtgärder och stadsutveckling på den mark som idag
inte är planlagd eller där gällande detaljplaner behöver ändras.
Tekniska nämnden vill avslutningsvis understryka vikten av att kommande stadsutveckling, i
en kuststad som Malmö, kan fortsätta i enlighet med pågående planering i t.ex. Nyhamnen.
Om möjligheten att låta staden växa, i delvis kustnära lägen, kraftigt begränsas riskerar
stadens utveckling att istället ske på bekostnad av högklassig jordbruksmark.
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