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VÄRNA OM STRANDSKYDDET I KOMMUNEN 
  
Rätten till stränderna är vår gemensamma rikedom. Den är en viktig del av allemansrätten 
som ger oss privilegiet att strosa utmed en strandkant, kika på småfiskar och annat liv i 
vattnet, doppa tårna eller sjösätta en barkbåt. Den här förmånen måste bevaras för 
framtiden. Det är därför viktigt att stärka strandskyddsbestämmelserna och att 
kommunerna är restriktiva med att ge dispenser. Detta är särskilt angeläget i storstadsnära 
kommuner som Nynäshamn där många vill njuta av stränderna.  
  
Tyvärr driver starka intressen på för att strandskyddet i stället ska försvagas, och de 
styrande politikerna i Nynäshamns kommun verkar vara med på noterna. De har i 
debattartiklar argumenterat för att strandskyddet inte får vara ett hinder för 
"utvecklingen" och att kommunerna borde få mer makt över 
strandskyddsbestämmelserna. Och de nöjer sig inte med ord, utan hejar även aktivt fram 
exploateringsplaner för strandskyddad mark i kommunen. Det tydligaste exemplet i 
kommunen är det omdiskuterade Hamnviksprojektet, som går ut på att bygga 350-600 
bostäder längs området vid Hamnvikens södra strand. I fjol kom även ett 
detaljplaneprogram gällande villabebyggelse på strandskyddad mark vid Fagersjön i 
Sorunda.  
  
När det gäller Hamnviksprojektet arbetar kommunen för närvarande för högtryck i syfte 
att få länsstyrelsen att häva det strandskydd som i nuläget är ett hinder för exploateringen. 
I december 2004 fick kommunen ett bestämt nej från länsstyrelsen. Kommunen ger dock 
inte upp och menar exempelvis att strandskyddet kan slopas eftersom Hamnviksprojektet 
ökar tillgängligheten till stranden genom anläggande av vägar för bil-, cykel- och 
gångtrafik. Men detta argument är orimligt, eftersom det skulle kunna motivera alla 
strandnära exploateringar som har som bieffekt att folk får lättare att nå en strand. 
Förhoppningsvis inser även länsstyrelsen orimligheten och står fast vid sitt nej till att 
häva strandskyddet. 
  
Självklart är det viktigt att nya bostäder byggs i kommunen, men detta måste kunna ske 
med bevarad respekt för strandskyddet. Annars undergrävs allemansrätten på ett sätt som 
på sikt minskar kommunens attraktionskraft. Politikerna måste börja inse att bevarade 
rekreations- och naturvärden är det som verkligen ger Nynäshamns kommun en 
konkurrensfördel. Det gäller idag och ännu mer i framtiden, eftersom sådana värden 
kommer att bli högre och högre i takt med att befolkningen i vår allt mer tättbebyggda 
storstadsregion växer. 
  
Lägg därför ned Hamnviksprojektet. Kom också ihåg att den enkätundersökning som har 
genomförts tydligt visade att kommunens invånare tycker att det är viktigt att bevara 
naturliga strandmiljöer. Undersök istället vilka alternativa områden för bostäder som kan 
finnas, inklusive möjligheten att utnyttja de utfyllda vattenområdena vid Norvik för 
bostäder. 
  



Enligt lagen är strandskyddets syften att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
Kommunens agerande visar att den inte förmår leva upp till vad strandskyddslagen 
kräver. Det är alltför lätt hänt att en kommun faller för frestelsen att tillgodose 
exploatörers intressen varhelst de dyker upp. Så länge kommunerna brister i 
ansvarstagande för stränderna är det olämpligt att ge dem större makt över strandskyddet. 
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