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Vad är strandskydd?

Strandskyddet är till för att människor ska ha allemansrättslig tillgång till strandområden. Strandskyddet bidrar också till att goda livsvillkor för djur- och växtlivet
bevaras på land och i vatten. Strandskyddet gäller vid hav, insjöar och vattendrag.
Strandskyddet gör det möjligt för oss att promenera längs stränderna, bada, åka
skridskor och lägga till med båt. Strandskyddet innebär att du som bor eller verkar
i närheten av vatten inte får göra det svårare för andra människor att nå stränderna.
Strandskyddet värnar om djur och växter som lever på och nära stränderna.

Vad innebär strandskyddet?
Inom ett strandskyddat område är det:

• Förbjudet att uppföra en ny byggnad och att utföra de gräv- och förberedelsearbeten som krävs för att bygga nytt.
Det är till exempel förbjudet att: bygga hus, garage, båthus, vedbod, växthus eller
friggebod/ attefallshus.
• Förbjudet att ändra byggnaders utformning eller användning, göra andra
anordningar och anläggningar om det hindrar eller avhåller allmänheten.
Det är även förbjudet att utföra de gräv- och förberedelsearbeten som krävs
för att göra detta.
Det är till exempel förbjudet att: bygga till på befintliga byggnader, som exempelvis
en veranda. Privatiserande åtgärder är också förbjudet, som till exempel ställa ut
utemöbler, sätta upp skyltar, anlägga rabatter och sätta upp staket. Det är inte heller
tillåtet att göra i ordning ett båt- eller uthus så att det kan användas som sommarstuga eller för övernattning mer än enstaka nätter.
• Förbjudet att utföra någon åtgärd som väsentligt förändrar livsvillkoren för
djur- och växtarter.
Det är till exempel förbjudet att: fälla fler än enstaka träd, anlägga vägar, parkeringsplatser och bryggor. Du får inte heller gräva eller lägga upp högar med jord,
grus eller kompost i naturen.

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet är ett allmänt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag, oavsett storlek. Det skyddade området är normalt 100
meter från strandkanten, både in på land och ut i vattnet. Länsstyrelsen kan ändra
gränsen för strandskyddet, både genom att utöka eller minska det. I Västmanlands
län är strandskyddet utvidgat upp till 300 meter på vissa platser och minskat ned
till 25 meter på andra. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att få veta vad
som gäller för din fastighet.

Hur gör jag om jag vill bygga något?

För att få utföra en förbjuden åtgärd inom strandskyddat område måste du beviljas
en dispens. En ansökan om dispens från strandskyddet görs till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vissa åtgärder kan innefatta vattenverksamhet och handläggs då av
Länsstyrelsen. Exempel på vattenverksamheter är pålning, muddring och dikesrensning. Tänk på att:
• Innan du sätter i gång med någon åtgärd eller byggnation måste du först kontrollera om det du vill göra kräver dispens från strandskyddet eller inte.
• Det är straffbart att bryta mot strandskyddsbestämmelserna. Du kan dömas till
böter eller fängelse enligt 20 kapitlet 2 § miljöbalken.
• Du kan behöva andra tillstånd eller dispenser. Till exempel kan du behöva ansöka
om bygglov, göra en bygganmälan eller anmäla om vattenverksamhet.
• För ekonomibyggnader och anläggningar som behövs för yrkesfiske, jordbruksoch skogsnäring gäller särskilda regler.
fortsättning på nästa sida

• Vid nybyggnad ska alltid en passage lämnas längs med stranden så att människor
kan passera utan att känna att de gör intrång på din tomt.

Avgifter

För handläggning av ansökan om strandskyddsdispens tar samhällsbyggnadsförvaltningen ut en avgift enligt kommunfullmäktige fastställd taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att
få reda på hur stor avgiften blir för din dispens. Samhällsbyggnadsförvaltningen
har även möjlighet att ta ut avgift för tillsynsärenden.

Ansökan

Mer information och blankett för ansökan om strandskyddsdispens hittar du på
koping.se/strandskydd

Kontakta oss
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
0221-250 00
samhallsbyggnad@koping.se

Broschyren innehåller material från Länsstyrelsen i Västmanland.

