
  
 

Vägledning – Natur & Friluftsliv 
Nedan har vi samlat aktuell information och råd kopplat till vårt gemensamma 
arbete med natur och friluftsliv. Förhoppningen är att detta ska vara till hjälp i 
ert arbete, både i egna ärenden och då ni medverkar i era kollegors ärenden.

 

Ekosystemtjänster & grön 
infrastruktur 
Ekosystemtjänster är de nyttor och tjänster 
som naturen tillhandahåller, såsom luft- och 
vattenrening, temperaturreglering, 
bullerdämning, pollinering, livsmedel och 
estetiska värden.  

Kommunen har goda möjligheter att arbeta 
med ekosystemtjänster, både inom 
förvaltning av den egna marken och i samband 
med samhällsplanering. För att på ett 
kostnadseffektivt sätt skapa en god bebyggd 
miljö, med biologisk mångfald, attraktiva 
vistelsemiljöer för de boende och stabilitet i 

ett förändrat klimat, behöver kommunen 
tidigt fundera över hur ekosystemtjänsterna 
kan nyttjas och utvecklas inom kommunen. 

I samhällsplaneringen bör kommunen se över 
vilken befintlig vegetation som kan bevaras 
inom ett planområde, företrädelsevis grövre 
träd, men även titta på området i ett 
landskapsperspektiv och planera för en 
fungerande grönstruktur genom området. 
Detta främjar både möjligheterna till 
rekreation och friluftsliv (folkhälsa) och 
möjligheterna för arter att spridas inom och 
genom området (biologisk mångfald). En 
fungerande grön infrastruktur med stark 
biologisk mångfald är grunden för alla 
långsiktigt hållbara ekosystemtjänster. 

Här följer några goda exempel på åtgärder: 

• Plantera träd (inhemska) som dämpar 
buller, renar luft, buffrar mot 
översvämningar vid skyfall och ger 
skugga vid värmeböljor. 

• Sätta upp fågel- och 
fladdermusholkar. En fladdermus kan 
t.ex. äta 7000 myggor på ett dygn!  

• Plantera blommor samt blommande 
träd och buskar och ersätt gräsmattor 
med blommande ängar. Gräsklippning 
är kostsamt och tidsödande medan 
ängar bara behöver slås 1-2 gånger 
per säsong. Blommorna skapar värden 



  

 
 

för fjärilar och andra pollinatörer, som 
i sin tur bidrar till rikare skördar.  

• Uppmuntra till gröna tak/sedumtak. 
Växterna bidrar till att kyla av luften 
genom sin avdunstning och stoppar 
upp eller fördröjer dagvattnet, vilket i 
sin tur leder till att belastningen på 
stadens ledningar och dammar 
minskar. Även insekter och fåglar 
gynnas av fler växter i stadsmiljön.  
 

Läs mer och inspireras på Boverkets sida 

Brukningsvärd jordbruksmark 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får bara 
bebyggas om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och behovet inte 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark 
tas i anspråk. Syftet är att hushålla med den 
begränsade resursen jordbruksmark, som kan 
få stor betydelse i framtiden med ökande 
global befolkning och klimatförändringar.  

Jordbruksmarkens betydelse framgår även av 
det nationella miljömålet ”Ett rikt 
odlingslandskap”. Miljökvalitetsmålet anger 
att odlingslandskapets och jordbruksmarkens 
värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas, samtidigt 
som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

 

Vid detalj- och översiktsplanering ska 
kommunen: 

1. Bedöma om det är brukningsvärd 
jordbruksmark som ska exploateras. 

2. Motivera att exploateringen är ett 
väsentligt samhällsintresse. 

3. Utreda alternativ mark som inte är 
brukningsvärd jordbruksmark. 
 

Bygglov för en enskild privatbostad utgör 
enligt praxis inte ett väsentligt 
samhällsintresse. Vid bygglovsprövning får 
kommunen motivera bifall eller avslag utifrån 
om jordbruksmarken med hänsyn till läge, 
beskaffenhet och övriga förutsättningar är 
lämpad för jordbruksproduktion. Är 
jordbruksmarken i bruk så bör den vara 
lämpad för produktion. 

Vägledande domar  
Mark- och miljööverdomstolens mål nr P 
1188-17 (2017-06-27), P 4087-15 (2016-04-01) 
och P 4848-16 (2017-02-03).  

  

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/


  

 
 

Strandskydd 
Januariavtalet 

Regeringen har tillsatt en utredning som ska 
se över strandskyddslagstiftningen i grunden. 
Utredningen är en del av det s.k. 
januariavtalet. Tills vidare ska dock gällande 
lagstiftning och praxis följas. 

 

Tips i prövningen 

1. Förbjudet? Alla åtgärder behöver inte 
prövas. Tillbyggnader och grävningar 
ska t.ex. bara prövas om de riskerar 
att skada växt- och djurliv eller 
privatiserar mark som allmänheten 
har tillträde till idag. Sådan 
privatisering kan ske genom att mark 
utanför tomtplatsen bebyggs eller 
genom att tillbyggnaden medför att 
hemfridszonen utvidgas. Kan skadan 
avhjälpas med villkor kan dispens ges, 
annars ska den avslås.  

2. Dokumentera. Skriv tydliga 
tjänsteanteckningar och ta bilder vid 
platsbesök. Och glöm inte att 
diarieföra detta i ärendet.  

3. Klarspråk! Det ska tydligt framgå vad 
som ges dispens och varför det kan 
medges.  

4. Kopior. Skicka kopia på era beslut till 
den/de som äger den aktuella 
fastigheten och inte bara till 
sökanden.  

5. Tomtplats. Vi ser fortfarande att 
begreppet tomtplats används för 
åtgärder som inte ska utföras på 
tomtmark. Om det handlar om annan 
plats än på tomt vid ett bostadshus 
ska man endast ange vilken yta som 
får tas i anspråk för ändamålet. 

6. Villkor. En dispens ska innehålla de 
villkor som krävs för att syftena med 
strandskyddet inte skadas. Det gäller 
även om åtgärden är en 
anmälningspliktig vattenverksamhet, 
d.v.s. nödvändiga villkor ska finnas 
både i dispensbeslutet och i beslut om 
vattenverksamhet. 

 

Domar och praxis 

Hitta vägledande domar och praxis via 
följande sidor: 

Strandskyddsdomar med kommentarer 
 
MÖD-domar 
  

http://www.strandskyddsdomar.se/
http://markochmiljooverdomstolen.old.domstol.se/Avgoranden-fran-Mark--och-miljooverdomstolen/


  

 
 

Tips i tillsynen 

Miljösamverkan Väst har tagit fram skrivelsen 
”Tankehjälp”, som ska utgöra ett stöd för 
bedömningar i strandskyddstillsynen.

 

Ni hittar den, samt forum där ni kan ställa 
frågor och diskutera aktuella 
händelser/åtgärder, på Tillsynsportalen Väst.  

 

Strandskydd och fastighetsbildning 

Kommunen får ofta remisser från 
Lantmäteriet när det är aktuellt med 
fastighetsregleringar inom strandskydd. Om 
naturvårdsföreskrifter, t ex strandskydd, gäller 
inom ett område ska fastighetsbildning ske så 
att syftet med bestämmelserna inte 

motverkas (3 kap 2 § 
fastighetsbildningslagen).  

MÖD:s dom 2016-09-23 i mål F 10213-15 kan 
ge bra vägledning. Där hänvisas bland annat 
till ett äldre avgörande som stadgar att: 

”Redan den risk för en förändring av markens 
karaktär som följer när marken får ingå i en 
bostadsfastighet kan anses innebära att syftet 
med strandskyddsbestämmelserna motverkas 
(NJA 1971 s 421).” 

Se även sida 7: ”Av förarbetena till FBL (prop. 
1969:128 s.1156 f) framgår bl.a. följande. Det 
bör inte till en bostadsfastighet läggas mer 
mark än som väsentligen har karaktär av en 
bostadstomt. I princip ska en bostadsfastighet 
inte omfatta sådan mark som endast kan 
komma till extensiv användning för 
ändamålet, utan endast sådan mark som kan 
komma att utnyttjas stadigvarande. När en 
intressekonflikt uppstår mellan å ena sidan 
den enskildes önskemål om en vidsträckt 
tomtplats och å andra sidan det rörliga 
friluftslivets behov av fri tillgång till mark- och 
strandområden, leder reglerna i FBL i 
allmänhet till att den enskildes intresse får 
vika.” 

Fastighetsbildning/avstyckning är i sig ingen 
åtgärd som är förbjuden enligt strandskydds-
bestämmelserna och kan därför inte ges 
dispens. Handlar det om att t.ex. utöka en 
fastighet genom anläggande av tomt eller 
verksamhetsyta kan själva åtgärden vara 
dispenspliktig. 

https://extraadmin.lansstyrelsen.se/tillsynsportalenvast/planerad-strandskyddtillsyn/SitePages/Startsida.aspx


  

 
 

Skyltar 
Markägare har som regel rätt att hindra 
motorfordonstrafik på enskild väg. Däremot 
får skyltar där allmänheten avvisas från ett 
visst område som är av betydelse för 
friluftslivet inte finnas uppsatta utan tillstånd 
av kommunal myndighet. Tillstånd behövs inte 
om det är uppenbart att allmänheten inte får 
färdas fritt inom området eller att skylten är 
behörig av något annat skäl (Lag med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning).  

Läs mer på Naturvårdsverkets sida  

  

Stängselgenombrott  
Stängsel och diken innebär ofta barriärer för 
friluftslivet. I 26 kap. 11 § miljöbalken finns 
bestämmelser om hur tillsynsmyndigheten 
kan hantera stängsels barriäreffekter. 
Bestämmelsens syfte är att tillvarata allmänna 
intressen och skydda allemansrätten. 
Bestämmelsen ger tillsynsmyndigheten två 
befogenheter: 

1. Förelägga den som håller stängsel att ordna 
grindar eller andra genomgångar som behövs 
för att allmänheten skall kunna komma till 
mark inom ett sådant område som omfattas 
av allemansrätten. Observera att 
stängselägaren i dessa fall har rätt till 
ersättning från staten för anordnande och 
underhåll av genomgången.  

2. Förelägga den som håller stängsel att ta 
bort stängslet om det är uppenbart att ett 
stängsel endast är avsett att utestänga 
allmänheten från området. Sådant 
föreläggande ger inte rätt till ersättning. 

Ett föreläggande enligt punkten 1 ovan bör 
föregås av samråd med Länsstyrelsen. 
 
Läs mer på Naturvårdsverkets sida  
 
De flesta kommuner i vårt län har under åren 
fått tillsynsansvaret för stängselgenombrott 
genom delegation. I vissa beslut finns dock 
förbehåll och för 14 kommuner saknas 
delegation. Är ni osäkra på vad som gäller för 
just er kommun är ni välkomna att höra av er.  

 

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Enskild-vag/
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Stangsel-och-skyltar/
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