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1 Inledning 
Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna 

längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs kusterna och 

skärgårdarna, är mycket betydelsefulla för allmänheten och för det växt- 

och djurliv som är beroende av vattenmiljöer.  

Landets kommuner har vid sidan av länsstyrelserna ett stort ansvar för att 

skyddet av stränderna fungerar på avsett sätt.  

Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra en överexploatering 

av stränderna och bevara allmänhetens tillgång till stränder och vatten för 

friluftsliv.  

Generellt strandskydd infördes 1975 med syfte att bevara allmänhetens 

möjlighet till friluftsliv och land- och vattenområden för att de är 

biologiskt värdefulla. Skyddszonen omfattar både land och vatten, 

inklusive undervattensmiljön. Den utgår från strandkanten och sträcker 

sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. Länsstyrelsen kan utvidga 

zonen upp till 300 meter, om det behövs för att tillgodose strandskyddets 

syfte. 

Riksdagen utvidgade lagen 994 till att också skydda stränderna på grund 

av deras stora betydelse för den biologiska mångfalden. Strandzonen, 

övergången mellan land och vatten, ger utrymme för en mängd olika 

miljöer där strandnära djur- och växtarter lever. Strandzonen fungerar 

också som en så kallad spridningskorridor och som tillflyktsort för en 

mängd arter i ett landskap som präglats av rationellt bruk.  

Det är förbjudet att inom strandskyddsområden vidta vissa åtgärder, som 

till exempel att anlägga, gräva eller bygga något. Förbuden finns 

uppräknade i miljöbalken i 7 kap 15 § Miljöbalken (1998:808) (MB). 

Under vissa förutsättningar går det att lämna dispens från förbuden i 

strandskyddsbestämmelserna, sökanden måste ha så kallade särskilda 

skäl som finns uppräknade i miljöbalken i 7 kap 13–18 §§ Miljöbalken 

(1998:808). 

Den 1 juli 2009 fick kommunerna ta över ansvaret från länsstyrelsen för 

att pröva frågor som rör strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. MB 

och därmed tillsynsansvaret och prövningen av strandskyddsdispenser. 

Inom Göteborgs Stad är det byggnadsnämnden som har detta ansvar, i 

reglementet för Göteborgs byggnadsnämnd (trädde i kraft 16 april 2020) 

I §3 punkt 6 står det: 

”Därutöver ansvarar nämnden för att i kommunfullmäktiges ställe: 

6. vara tillsynsmyndighet över och besluta om dispens från 

bestämmelserna om strandskydd enligt miljöbalken.” 
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Om reglerna inte följs kan nämnden ingripa med föreläggande. 

Föreläggandena kan förenas med vite. Nämnden är enligt miljöbalken 

också skyldig att göra en åtalsanmälan vid misstanke om brott mot 

strandskyddsbestämmelserna. 

Som tillsynsmyndighet över miljöbalken finns det ett krav i 

miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) på att byggnadsnämnden ska 

upprätta en plan för tillsynen. Enligt förordning (1998:900) om tillsyn 

enligt miljöbalken ska utredningen av tillsynsbehovet uppdateras varje år. 

1.1 Behovsutredning 2021–2023 

Enligt miljötillsynsförordningen ska det hos den operativa 

tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för 

myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska 

avse en treårsperiod och ska ses över årligen eller efter behov. 

Utredningen ska klargöra vilka resurser som behövs för att utföra 

myndighetsuppdraget och ska tillsammans med ett tillsynsregister ligga 

till grund för tillsynsplan enligt miljöbalken. 

Behovsutredningen för 2021-års tillsynsplan är övergripande och har mer 

formen av en nulägesbeskrivning då detta är Göteborgs Stads första 

tillsynsplan/behovsutredning. Inför kommande uppdatering av planen 

kommer en mer specifik behovsutredning göras.  

Byggnadsnämnden har ansvaret för tillsynen, Stadsbyggnadskontoret 

genomför tillsynsarbetet och det är byggavdelningens tillsynsteam som 

arbetar med dessa ärenden. Detta team arbetar också med tillsynsärenden 

upprättade utifrån Plan- och bygglagen. 

Tillsynsteamet har idag sju heltidsanställda tillsynshandläggare. Teamet 

har även en koordinator som, utöver arbetet i teamet, ansvarar för 

kommunikationen i ännu ej inledda ärenden. Under större delen av 2020 

var fem tillsynshandläggare i tjänst. Rekrytering av 4 projektanställningar 

är planerad under 2021. 

Historiskt har 5–10 anmälningar om tillsyn strandskydd inkommit per år. 

I nuläget finns det cirka 40 tillsynsärenden gällande tillsyn av 

strandskydd (inkomna 2009–2020) som väntar på handläggning.  

Det är viktigt att kommunen också bedriver en uppsökande tillsyn av hur 

strandsyddslagstiftningen efterlevs för att omhänderta det allmänna 

intresset, göteborgarens möjligheter att ägna sig åt friluftsliv och bidrar 

till att skydda den biologiska mångfalden i kommunen och regionen. För 

att nå detta planeras det för en viss uppsökande tillsyn under 2021 och 

inför kommande år efter det kan denna förebyggande tillsyn ökas på ju 

mer resurser som frigörs i och med att ”ärendeskulden” minskar. 
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Utöver tillsyn av strandskydd handlägger byggavdelningen även 

strandskyddsdispenser, vilket i dagsläget uppgår till 30–50 ärenden per 

år.  

1.2 Uppskattade handläggningstimmar de 
närmaste tre åren 

 

2021 2022 2023 

Planerad tillsyn (inkl. ärenden 
kopplade till detta) 

150 160 160 

Inkommande ärenden 100 100 100 

Hantering kö/ärendeskuld 300 

(2009-

2015) 

300 

(2015-

2020) 

100 

 

2 Mål och aktiviteter för 
tillsynsarbetet 2021  
Med utgångspunkt från nämndens uppdrag, behovsutredningen och 

tillgängliga resurser sätts mål och aktiviteter för det kommande året.  

Tillsynen innefattar inkomna ärenden såsom anmälningar/klagomål att en 

eventuell överträdelse har gjorts samt planerat tillsynsprojekt. 

2.1 Mål 

• Bevara tillgången till kommunens vattendrag för allmänheten 

och säkerställa att strandskyddade områden utgör en god 

livsmiljö för djur och växter. 

 

• Närma sig ärendebalans genom att handlägga så många 

ärenden som möjligt fram till beslut i ärenden inkomna mellan 

år 2009 och år 2015 och samtidigt arbeta kontinuerligt med 

nyinkomna tillsynsärenden strandskydd så de handläggs 

direkt. 
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2.2 Aktiviteter 

 

• Handlägga/utreda tillsynsärenden i kön från 2009–2015 under 

året.  

 

• Uppdatering av rutiner och mallar för en effektiv hantering av 

tillsynsärenden 

 

• Planerad tillsyn – starta ärenden utifrån inkommen inventering – 

handlägga och utreda dessa ärenden - Naturreservatet Stora 

Amundövik och Billdals skärgård 

 
 

Uppföljning av inventering som redan är gjord av 

kontoret av åtgärder som strider mot 

strandskyddsbestämmelserna inom det kommunala 

naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård. 

Det gjordes en inventering 2019 i samband med 

bildandet av reservatet (Se bilaga 2)  

 

Motivering: Mycket höga naturvärden i området, 

grunda bottnar och tillsynen kan förbättra och 

förhindra att djur- och växtliv påverkas negativs och 

att se till så att göteborgarens tillgång till vattnet och 

ett rikt friluftsliv begränsas, till och med hindras av 

olovliga åtgärder på strandskyddat område. 
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