
Strandskyddsdispens: Ianspråkstagen eller icke ianspråkstagen, det är frågan? 
Vill du söka om dispens från strandskyddet med hänvisning till att marken är 
ianspråkstagen? Risken är stor att svaret på ansökan kommer vara svårtolkad då begrepp 
som används saknar definitioner. 
 
I examensarbetet undersöktes möjligheten att få dispens från strandskyddet enligt MB 7:18 c 
1 p. Utöver detta gjordes även ett försök att definiera de begrepp som används kring 
dispensbesluten för ovan nämnda paragraf. Generellt sett används 8 olika begrepp som saknar 
tydliga definitioner. För att kunna göra en korrekt tolkning av rättsfallen hade man därför 
behövt befinna sig på platsen, tillsammans med beslutsfattaren.  
 
När beslut om strandskyddsdispens ska ges enligt MB 7:18 c 1 p behöver man ta ställning till 
om den planerade åtgärden ska ske inom ett område som är ianspråkstaget på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Exempelvis kan en privatperson ansöka 
om dispens för att bygga en bastu inom sin inhägnade tomtplats. I ett sådant fall bör 
bedömningen bli att bastun kommer placeras inom ett redan ianspråkstaget område. Om 
bastun är tänkt att placeras nära tomtgränsen, där det ianspråkstagna området slutar, kan det 
dock motverka strandskyddets syften. För en förbipasserande kan bastun, trots att den ligger 
inom tomtplatsen, ge ett intryck av att det privata området sträcker sig utanför tomtplatsen.  
 
När liknande fall beskrivs av domstolar använder man även begrepp som tomtplats, 
hemfridszon, avhållande effekt och privatisering. Att använda flera olika begrepp utan att 
definiera dem skapar förvirring för läsaren. Tänk om vi skulle beskriva en frukt. Om en person 
säger att ett äpple heter päron så är det självklart opraktiskt men ändock tydligt. Om samma 
person nästa gång kallar äpplet för banan och framöver fortsätter att byta namn, så kommer 
det tillslut bli omöjligt att veta vilken frukt personen menar. Samma sak händer i 
strandskyddsbesluten. Så hur löser man detta problem?  
 
Examensarbetets förslag är att man börjar använda sig av ett bestämt antal begrepp som 
definieras och avgränsas tydligt. På så vis har alla instanser en grund att stå på. Med tiden 
kommer de olika begreppen få ändrade definitioner då begreppen, precis som lagtexten kan 
komma att prövas av domstolarna. För att gå tillbaka till exemplet med frukt: säg att man 
bestämmer att allt som är grönt, runt och innehåller kärnor heter äpple. Med tiden kommer 
man komma fram till att äpplen även kan vara röda, gula och ovala. Man kan även bestämma 
att vindruvor, som också är gröna, runda och innehåller kärnor, inte är ett äpple. På detta sätt 
hade vi fått välfungerande och tydligt definierade begrepp som kan användas av allt från 
privatpersoner till domare.   
 
På grund av detta presenterar examensarbetet ett första utkast med förslag på begrepp och 
tillhörande definitioner. Med hjälp av dessa är förhoppningen att strandskyddsbeslut i 
framtiden kommer kunna skilja på begrepp som hemfridszon och tomtplats, så att äpplen får 
fortsätta vara äpplen och slipper kallas för päron.  
 
Examensarbete av Jessica Lundström, civilingenjör inom Lantmäteri, LTH. 
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