Tilläggsförslag
Kommunstyrelsen 2021-04-26
§ 104 Svar på remiss: av betänkande tillgängliga stränder, ett mer definierat
strandskydd (SOU2020:78)
Moderaterna står bakom kommunstyrelseförvaltningens synpunkter som utgör kommunens
remissvar.
Vi föreslår nedanstående tillägg till remissyttrandet:
Haninge kommun kan konstatera att den grundlagsskyddade äganderätten som är grunden
till sveriges välstånd kränks i den nuvarande lagstiftningen om strandskyddet. Delar av
utredningen föreslår åtgärder som skulle leda till ytterligare inskränkningar.
Dagens lagstiftning har efter den stiftades under 1950-talet blivit allt mer strängt tillämpad
och innebär exempelvis att du som markägare inte får bygga närmare än 100 meter från
strandkanten. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen kan utöka
strandskyddet till hela 300 meter. Det så kallade allmänna intresset värderas alldeles för högt
i relation till den enskildes rätt över sin egen mark. Utredningens förslag om ökad restriktivitet
vad gäller de särskilda dispensskälen skulle innebära att utvecklingen går i fel riktning och
mot en större inskränkning av äganderätten än vad som redan är verklighet.
Vi är övertygande om att landets kommuner känner till lokala förutsättningar betydligt bättre
än länsstyrelserna. Kommunerna skulle på egen hand kunna balansera de olika intressen
och värden som strandskyddet påverkar. På så sätt skulle möjligheter till byggande och
landsbygdsutveckling dramatiskt kunna förbättras samtidigt som naturvärden skyddas och
möjligheten till ett rörligt friluftsliv värnas.
Haninge kommun motsätter sig kraftigt utredningens förslag om att förändra de särskilda
skälen i 7 kap 18 c. Den föreslagna förändringen riskerar att göra lagen mer långtgående än
vad kommunen bedömer vara det ursprungliga syftet med förslaget. Utredningen föreslår att
den särskilda restriktiviteten ska bedömas utifrån exploateringsgrad och bebyggelse inom ett
område på 1-3 km, det kommer med högsta sannolikhet förändra hanteringen av framtida
dispensärenden inom Haninge och Stockholms län.
Haninge ser en överhängande risk med att ansökningar som gäller för åtgärder i redan
ianspråktagen mark kommer i framtiden att avslås med stöd i motiveringen att åtgärden
ligger inom 3 km från bebyggelse.
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Haninge delar även utredningens bedömning att regeringen bör initiera en utredning om
ytterligare lättnader inom undantagen för de areella näringarna och önskar tillägga att en
sådan utredning även bör innefatta turismen. Haninge består till ytan av bland annat 3 600
öar, kobbar och skär. Turismen och verksamheterna på ett flertal av öarna bidrar till
allmänhetens tillgänglighet och målsättningen om en levande skärgård. Vi ser därför ett
behov av att utreda undantag även inom dessa näringsverksamheter.
Haninge anser vidare att omsättningskravet för areella näringar bör tas bort. Näringslivet i
skärgården på öar som Dalarö består bland annat av småskaliga verksamheter som bidrar
till målet om en levande skärgård men som idag inte kan undantas som areella näringar.
Skärgårdens verksamheter på flera platser i Stockholms län är säsongsbetonade och kan
inte uppnå omsättningskraven på de månader som de är verksamma. Verksamheter i
skärgården är inte jämförbara med verksamheter på fastlandet vilket bör tas i beaktning i en
framtida utredning.

Förslag till beslut
Moderaternas förslag till tillägg utgör tillsammans med förvaltningens synpunkter
kommunens remissvar

För Moderaterna

__________________
Sven Gustafsson (M)
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