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Ansvarsfördelning i översikts- 
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Kommunala skäl för arbete 
med strandskydd  
Kommunen har en självklar roll i ett allsidigt 
utvecklingsarbete för kommuninvånarnas 
bästa vad  avser bland annat boende, arbete, 
rekreation och friluftsliv. 
 
Kommunen har även en roll i att söka 
utvecklingsvägar med bas i de speciella 
förutsättningar som finns.  
 
Inom kommunen finns en rad sjöar med 
begränsad bebyggelse samt mängder av sjöar 
med ett fåtal byggnader alternativt ingen 
bebyggelse alls. 
 
Möjligheter att förtäta nuvarande bebyggelser 
samt möjliggöra bebyggelse vid ett begränsat 
antal sjöar kan vara en av flera 
utvecklingsfaktorer för en inlandskommun som 
vår.   
 

Kommunala mål 
Se stränderna som en viktig kommunal resurs 
för livskvalitet, biologisk mångfald, 
landskapsbild samt utveckling. 
 
Vidareutveckla kommunens roll och via 
utvecklingsprojekt skapa förutsättningar/ nya 
möjligheter för byggnation vid strand i vår 
kommun. 
 
Målen diskuteras och fördjupas kontinuerligt. 
 
Kommunen tar årligen dessutom fram en 
Framtidsstrategi med treårsbudget i vilken 
utarbetas inriktningsmål och effektmål för 
kommunstyrelsen och nämnderna.  
 

Strandskyddet i 
översiktsplanen 
Det är en kommunal angelägenhet att 
planlägga användningen av mark- och vatten. 
Det är planeringens uppgift att bland annat 
-främja goda miljöförhållanden och en 
långsiktigt god hushållning med mark- och 
vattenområden, energi och råvaror. 
-främja en från social synpunkt god livsmiljö. 
-medverka till en ändamålsenlig struktur av 
bebyggelse, grönområden, 
kommunikationsleder och andra anläggningar. 
 
Områden med särskilda värden och kvaliteter 
ska skyddas exempelvis oexploaterade större 
områden med höga naturvärden, höga 
friluftsvärden samt ekologiskt känsliga 
områden. 
 
Även områden med resurser som är lämpliga 
att nyttja för olika ändamål kan åtnjuta ett 
exempelvis jordbruksmark för jordbruket. 
Andra områden kan åtnjuta ett skydd för uttag 
av mineraler och andra värdefulla ämnen eller 
för infrastrukturanläggningar av vikt. 
Dessutom har riksintressen lagts fast för vissa 
större områden med höga natur- och 
kulturvärden som skall skyddas mot ingrepp. 
 
Varje kommun skall ha en aktuell 
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut 
om användning av mark- och vattenområden 
samt om hur den byggda miljön skall utvecklas 
och bevaras.  
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Kommunen skall i översiktsplanen redovisa 
områden av riksintresse och ange hur 
riksintresset ska tillgodoses i 
samhällsplaneringen. 
 
Alla stränder inom kommunen är en stor lokal 
naturresurs både för markägarna och för 
övriga boende och besökare. Naturresursen 
ger en attraktiv landskapsbild för boende och 
besökare, en fin miljö för friluftsliv samt goda 
villkor för växt- och djurliv.  
 
Länsstyrelsen är den myndighet som har 
ansvaret för att hantera strandskyddsfrågorna. 
Länsstyrelsen har rätt att delegera 
dispensärendena till kommunen, vilket är fallet 
för vår kommun. Bygg- och plannämnden har 
därför ansvar för strandskyddsdispenserna. 
 
Särskilda skäl kan vara att tomten redan är 
ianspråktagen, att byggnaden ersätter en 
tidigare byggnad som rivits eller på annat sätt 
blivit förstörd eller att det är en åtgärd som 
tillgodoser friluftslivets behov. 
 
Strandskyddslagstiftningen ur kommunens 
perspektiv: 
• -skyddar växt- och djurliv samt möjligheter 

till friluftsliv 
men 
• -begränsar byggandet av villor, 

fritidshus, turistanläggningar  
Inför denna lag behandlas stränder i närhet av 
storstäder, vid kuster med kraftigt besökstryck 
och stränder i norrlands inland lika. 
Vid insjöar och vattendrag gäller generellt 
strandskydd som omfattar land- och 
vattenområden intill 100 meter från strandlinjen 
vid normalt vattenstånd. 
 
Konkurrerande intressen, ur ett kommunalt 
utvecklingsperspektiv, kan vara skydd av växt- 
och djurliv, friluftsliv. 
 
Det naturliga och möjliga sättet att arbeta 
vidare med strandskyddsfrågorna är därför 
kommunens översiktsplan. 
 
En grundförutsättning för att nå en uppmjukad 
tillämpning av lagstiftningen och möjligheter till 
en begränsad ny bebyggelse är att presentera 
ytterligare kunskap om våra  stränder. 
 

Kommunen väljer därför att presentera ett 
förslag till åtgärd för att öka dessa kunskaper, 
inom i första hand ett begränsat antal stränder 
i kommunen. Se sid 11, Kommunala åtgärder.  
Efter projektgenomförande föreslår kommunen 
de områden där kommunens kriterier uppfylls 
som möjliga områden för dispenser och 
bebyggelse. 
Dessa klart avgränsade områden för 
bebyggelse av bostads- och fritidshus antas 
därefter inarbetade i översiktsplanen. 
 
Vid alla aktiviteter på mark- och vatten skall 
hänsyn tas till objektets status och för 
åtgärden gällande lagstiftning.  
 
Avvägning mellan allmänna intressen sker 
genom att beakta översiktsplanens 
målsättningar och fakta för varje berört 
intresse och objekt. 
 

Kommunala åtgärder i 
översiktsplanen 
Vår kommun är en till ytan stor kommun med 
gles befolkning. Våra stränder tros vara en 
resurs för utveckling av attraktiva byggnader 
och anläggningar. 
 
Förändringar av tillämpningen av 
strandskyddet   borde kunna genomföras i 
glesbygdsområden med lågt bebyggelsetryck 
men med hänsyn till rekreation, friluftsliv och 
biologisk mångfald. 
A.  Utgångspunkter 
Ett av syftena med strandskyddet är att trygga 
allmänhetens tillgång till platser för bad, 
rekreation och friluftsliv. 
Begreppet friluftsliv kan i samhälls-
planeringen tolkas som en del av fritiden som 
en kommuninvånare eller besökare förlägger 
utomhus. 
Stränder har stor betydelse för det vanliga 
friluftslivet och det är av stor vikt att kunna 
använda strandområden för aktiviteter som 
promenader, bad  
och fiske. Detta gäller främst invid tätorter där 
behov av närnaturområden är viktiga.  
Några exempel på friluftsliv kan då vara 
promenader, vandringar, bärplockning, 
svampplockning, cykling,  
ridning, sportfiske, paddling, med mera. 
Begreppet rekreation  beskrivs som 
återhämtning av krafterna. stärkande ombyte, 



ÖVERSIKTSPLAN  

för utveckling av Ånge kommun  4 (12)

  

Strandskydd Temahäfte 10 
 

Antagen kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 

vila, vederkvickelse, uppfrysning, förströelse , 
tidsfördriv. 
 
Ett av syftena med strandskyddet är att 
bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv 
genom att upprätthålla förutsättningarna för 
värdefulla naturmiljöer på land och i vatten. 
Stranden är ett vidare begrepp än en 
landbaserad kantzon mot vatten. I 
övergångszonen mellan land och vatten finns 
livsmiljöer som många arter är beroende av. 
Denna zon är också av vikt för spridning, 
skydd och övervintring. Valet av 100 meter 
som strandskyddsgräns förklaras av att 
stranden då ges spridningskorridor och en 
flyttningsväg, 
 
Strandmiljöns/strandskogens betydelse för 
vattendraget 
Källa: enl länsstyrelsens publikation 2001:3 
 
• Upptag av läckage av näringsämnen och 

finmaterial förhindrar övergödning och 
grumling/sedimentation 

• Organiskt material, främst döda löv, från 
landmiljön utgör den viktigaste  
födan för många av de vattenlevande 
djuren i mindre vattendrag 

• Växtlighetens beskuggning styr 
ljusinstrålning och vattentemperatur. 

• Trädens rotsystem i strandzonen minskar 
stranderosionen. 

• Döda träd och växtdelar skapar 
variationsrikare och naturligare 
vattenmiljöer. 

 
B. En grundförutsättning för att nå en mer 
differentierad tillämpning av lagstiftningen 
är att presentera ytterligare kunskaper om 
våra stränder varför följande direkta 
åtgärder föreslås: 
1.1 En vidareutveckling av arbetet med 
strandskyddsdispenser och beslut baserade 
på ökade kunskaper om strandens växt- och 
djurliv samt rörligt friluftsliv, samt stranden i 
övrigt som resurs för boende, näringsliv och 
tillväxt. 
1.2 Uppstart av ett projekt, enligt punkt 1.2-12 , 
om resurser för arbetet kan tillskapas. Ett 
differentierat strandskydd antas bli en 
utvecklingsfaktor för kommunen. En komplett-
erande effekt av projektet  får kommunen ett 
resultat som kan ses som även som en 

marknadsundersökning samtidigt som det är 
ett skapande av en produkt ). 

  
2. Analysera övergripande det sammanlagda 
bebyggelsetrycket på kommunens 
sjöar/vattendrag.  
2.1 Beräkna antal sjöar/vattendrag som finns 
inom kommunen.  
2.2 Beräkna vidare antal km eller mil strand 
sjö/vattendrag som saknar bebyggelse, samt 
en beräkning av antal strand sjö/vattendrag 
som är  bebyggd. 
 
3. Undersök intresset från markägare, 
intresseföreningar med flera som kan stödja 
en mindre exploatering i närmiljön. (I det 
inledande arbetet med översiktsplanen har alla 
intresseföreningar både direkt och vid ett 
speciellt utskick givits möjlighet att lämna en 
viljeyttring) 
Vid dialog med markägaren undersöks 
Även markens betydelse för jord- och 
skogsbruk.  
 
4. Undersök intresset för stranden som tomt 
för någon typ av byggnation vid ca 10 
sjöar/vattendrag.  Dessa  utvecklingsområden 
bör ha en geografisk spridning över hela 
kommunen.  I dessa områden bör sjö i  
tätorter samt glesbygd ingå.  (Alternativt anges 
intressanta sjöar/vattendrag ) 
 
5. Undersök användningen av stranden för 
friluftsliv – och rekreation 
 
6. Granska befintliga faktabaser med 
avseende på kända natur- och kulturvärden. 
 
7. Inventera naturvärdet vid de ca 10 sjöar där 
en mindre exploatering kan vara möjlig utifrån 
övriga aspekter.  
Inventering inkluderar fältbesök,  
undersökning  och dokumentation  
avseende  både land och vattenområde. 
Inventeringsmetodik utarbetas i samarbete 
med Länsstyrelsen och anpassas till ett 
upplägg liknande deras planerade inventering 
av kuststränder  i länet. 
  
8. Undvik vattendrag som rinner i sina 
naturliga fåror och är opåverkade av 
mänskliga aktiviteter är en nationell resurs 
såväl som en regional och lokal och bör dessa 
undantas ett modifierat strandskydd. 
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9. Undvik risker för skador till följd av 
översvämningar, ras, skred. 
Finns risk för framtida skador och risker för 
skador till följd av översvämningar, ras och 
skred bör dessa områden undantas ett 
differentierat  strandskydd. Underlag finns att 
tillgå från de senaste årens extrema 
översvämningar. 
 
10. Prioritera utökad möjlighet för byggnation 
av enstaka hus, enstaka  fritidshus i närhet av 
redan befintliga  
byggnader. 
 
11. Rekommendera anpassning till befintlig 
byggnadsmiljö.  
 
12. Resultat används av kommunstyrelsen, 
som föreslår vidare strategi för att nå målet - 
attraktiva stränder som erbjuds och öppnas för 
ny bebyggelse.  
 
Kartbilder som underlag för vidare 
övergripande diskussioner  
• Ångesjön och Ånge, s 6 
• Torpsjön och Fränsta, s 7 
• Ljungan vid Torpshammar s 8 
• samt del av Bysjön i Byberget,s 9 

• Övriga kartor och områden väljs ut i 
samarbete med intresseföreningar, 
markägare med flera. 

 
Ständig förbättring av kommunens GIS. 
Kartbasens lägesbundna informationsuppgifter 
uppdateras kontinuerligt. Dessutom vidare-
utvecklas kartprodukterna för allmän 
användning. 
 
Kommunala åtgärder i översiktsplaneringen 
tas årligen fram i samband med den årliga 
kompletteringen/ajourhållningen för att bidra 
aktivt till utvecklings- och planeringsarbetet. 
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Kartor 
 
Ångesjön, Ånge 
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Torpsjön, Fränsta 
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Ljungan, Torpshammar 
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Bysjön, Byberget 
 
 

 
 
 
 
Övriga kartor och områden väljs ut i samarbete med intresseföreningar, 
markägare med flera. 
 
 



ÖVERSIKTSPLAN  

för utveckling av Ånge kommun  10 (12)

  

Strandskydd Temahäfte 10 
 

Antagen kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 

Definitioner, begrepp 
Strandskydd  
En debatt om strandskydds-
begränsningarna initieras redan på 
1930-talet, då strändernas betydelse 
för friluftslivet uppmärksammas.  
1952 kom den första strandlagen som 
efterföljdes av det generella 
strandskyddet 1975 och utvidgades 
1994 med syfte att strandskyddet även 
ska omfatta växt- och djurlivet. 
 
Det generella strandskyddet 
genomfördes för att bevara 
tillgängligheten till stränderna för bad 
och friluftsliv. Genom de ökade 
kunskaperna om strändernas stora 
betydelse också som livsmiljöer för 
växter och djur och som nyckelbiotoper 
för en rad arter har syftet med 
strandskyddet utvidgats för att också 
innefatta växt- och djurlivet.  
 
§ Aktuell lagstiftning, 
bestämmelser  
Följande lagar är aktuella vid planens 
antagande: 
Plan- och bygglag SFS 1987:10 
Miljöbalken SFS 1998:808 
Fullständig lagtext se www.riksdagen.se 
 
Ny lagstiftning om strandskydd 
diskuteras 2008. 
 

Nationella och regionala 
riktlinjer av vikt 
Nationella miljökvalitetsmål 
www.miljomal.nu 
 
Regionala miljömål för Västernorrland  
www.y.lst.se  
 
Naturvårdsverkets förslag om åtgärder för 
att förbättra strandskyddet:  

Aktuell information på 
www.naturvardsverket.se 
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Ångesjön, Foto: Ånge kommun, Kamsten 

 

Ansvarsfördelning 
Kommunstyrelsen utgör via 
Tvärpolitiska gruppen  
ledningsgrupp för översikts-
planearbetet. 
 
Tjänstemannansvar Högste 
ansvarige tjänsteman för översikts-
planearbetet är kommunchefen. 
Det operativa arbetet med översikts-
planen ansvarar Utvecklingsenheten 
för i samarbete 
 
Bygg- och plannämnden svarar 
främst för det praktiska arbetet med 
frågor om bygglov, strandskydds-
dispenser mm. Vid projekt deltar de 
med kunskaper om bygglov, dispenser 
mm. Kapitlet om Strandskydd förs in 
som underlag vid utredningar, tillstånd 
och beslut. 
 
Miljönämnden, Humanistiska 
nämnden Fritid och Kultur . 
Kapitlet om Strandskydd förs in som 
underlag. Deltar i det praktiska arbetet 
då miljö, fritid och kultur berörs. 
Vid projekt deltar de med kunskap 
inom sina ämnesområden i ett tidigt 
stadium.  
 
Kommunstyrelsen Startar upp ett 
projekt i enlighet med kommunala 
åtgärder. Samarbete sker med Bygg- 

och plannämnd, Miljönämnd, 
Humanistiska nämnden Fritid och 
Kultur. 
 
Övriga 
Känner till den kommunala 
översiktsplanens syfte och innehåll. 
Kan vid behov söka information i 
översiktsplanen. 
 
Förverkligande av 
intentioner, uppföljning 
Årlig ajourhållning  efter antagen ny 
översiktsplan 2004. Efter kalenderårets 
utgång mottar Kommunstyrelsen 
rapport om årets måluppfyllelse och 
aktiviteter. Åtgärdsdiskussion följer.  
Eventuella avvikelser noteras och  
löses.  
 

Planeringsunderlag 
Planeringsunderlaget anges under 
rubrikerna Nationella och regionala 
riktlinjer av vikt, samt i Beskrivningar 
av möjliga projektområden i 
kommunen. Därutöver finns 
planeringsunderlag från främst 
Länsstyrelsen och 
Skogsvårdsstyrelsen samlat i kartorna. 
Det är kommunen som avgör vilket 
planeringsunderlag som skall åtfölja 
planen. 
Fortlöpande arbete med insamling och 
dokumentation av fakta syftar till en 
ständig kompetenshöjning för att ge 
bästa förutsättningar att fatta beslut. 
Det samlade planeringsunderlaget har 
stor betydelse när beslut skall fattas 
med översiktsplanen som stöd. 
 
Aktuella utvecklingsplaner från 
intresseföreningarna skall alltid 
utgöra ett underlag vid beslut. 
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Kompletteringar och 
Ajourhållning  
 
Ny eller ändrad Aktuell lagstiftning och 
bestämmelser noteras 

 
Nya eller vidareutvecklade skäl för 
kommunens arbete noteras 

 
Nya eller mer detaljerade mål för 
kommunens arbete noteras 
inkluderar revidering av näringslivs-
program etc 

 
Nya nationella och regionala riktlinjer 
noteras 
 
Kommunala åtgärder för kommande år 
anges 

 
Rapport till kommunstyrelsen inkl 
måluppfyllelse, aktiviteter mm 

 
Tillkommande planeringsunderlag 
noteras 

 
Vidareutvecklande beskrivningar 
noteras ex analyser, nya projekt 
 
Årets samlade kompletteringar förs till 
faktabas översiktsplan (inkluderar 
intranätskikt för allmän användning) 

 
Kommunstyrelsen  O 
-Utvecklingsenheten  O 
-Räddningsnämnden     O 
 
Plan- och byggnämnden O 
Bygg- och miljökontoret O 
 
Miljönämnden O 
Bygg- och miljökontoret O 

 
Humanistiska nämnden  O 
Fritid  O   - Kultur  O 
 
Tekniska nämnden   O 
 
Socialnämnden   O 
 
DATUM…………………………….. 
 
Uppgiftslämnare namn……………. 
 
………………………………………. 
 
Ansvarig tjänsteman för 
kompletteringar och ajourhållning av 
detta temahäfte är…………………. 
 
Ex på uppgifter 
Strandskyddsärende…………………………  
avseende (namn på  sjö vattendrag, älv)  
…………………………………………… 
Kort beskrivning av ärendet  och resultat  
…………………………………………… 
 
Önskvärd utveckling om annan än vad 
lagstiftning möjliggjorde 
………………………………… 
Projekt Samarbete/dialog med       
Markägare…………………………………………
………………………  
Intresseförening…………………………………
………………………… 
Intresserad av att bygga  
• permanent hus 
• fritidshus 
• annan anläggning 
 Kommunala företrädare: politiker/tjänstemänI 
kommunstyrelse, nämnder, utvecklingsenhet’ 
länsstyrelsen 
Övriga Naturvårdsverket, Boverket  mfl 
Resultat…………………………………………… 
Vidare 
åtgärder…………………………………………… 
 

 


