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Det är inte lätt att veta vart man får slå sig ner med sin kaffekorg numera, skyltar och staket är vanliga hinder för den som vill ta sig en promenad runt en ö. Byggnadsnämndens ordförande i Värmdö, Erik Pettersson (M), vågar

Olagliga förbudsskyltar hindrar
Skyltar som skriker privat område, stängsel som löper ner till
stranden, bryggor med förbudsskyltar och parkbänkar som ger
sken av att avgränsa privata tomter gör alla övertramp på
strandskyddslagen. Men vet allmänheten verkligen om sina
rättigheter? Skärgården åkte till Möja för att reda ut begreppen
om strändernas tillgänglighet.
Se det framför dig: Dagen är varm,
vattnet stilla och kajaken glider
fram över fjärden. Hungern börjar
ge sig till känna, särskilt för barnen i
sällskapet, och ni styr kosan mot en
trevlig klippa där några sjöbodar
utgör en pittoresk fond till picnicen.
Kajakerna dras upp och ungarna
breder ut filten när du plötsligt får
syn på en stor gul skylt på en av sjöbodarna. Med svarta bokstäver
upplyser den bryskt om att det är
privat område du befinner dig på.
Protesterna från barnen är inte
nådiga när du tvingas säga till dem
att packa ihop korgen igen, dra ut
kajakerna i vattnet och fortsätta färden.
Situationen skulle kunna vara
tagen ur verkligheten. För i verkligen
stöter skärgårdens besökare ibland på
företeelser som skyltbehängda bryggor
och stränder som är inhägnat onåbara.
Men skylten i exemplet ovan,
tagen rakt ur verkligheten på en sjöbod i Ramsmora på Möja, är olaglig
och helt missvisande.

– Man får inte sätta upp såna
skyltar där allemansrätten gäller,
och det gör den kring en sån där
sjöbod, säger strandskyddsexperten
Per Nilsson på Naturvårdsverket.
Den nya strandskyddslagen som
trädde i kraft 1 juli förra året ska
göra stränderna mer tillgängliga och
svårexploaterade än vad de någonsin
har varit genom hårdare tillämpning av reglerna.

skäl, måste ett område för fri passage lämnas så att allmänheten kan ta
sig förbi. Hur själva fastigheten än
ser ut.
Med andra ord ska den som vill
ta sig en promenad runt en ö också
kunna göra det. Utan att ängslas av
förbudsskyltarna som är olagligt uppsatta.
Erik Pettersson (M) är ordförande
i bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun. Den
har under flera år fått mycket kritik
för att ha varit för generös med
strandskyddsdispenser. Erik är också
Möjabo, och vi träffas i Löka by på
Möja för en pratstund om hur tillgängliga stränderna egentligen ska,
och kan vara.
På vår promenad längs stranden
möts vi av flera exempel på fastighetsägare som vill få det att se ut
som om just deras tomt går ända
ner till stranden, och på det sättet få
strandområdet att likna en hemfridszon som vi förbipasserande
inte gärna beträder.

Måste lämna fri passasge
Kommunerna får inte längre tillåta
bebyggelse inom 100 meter från
stränderna utan dispens. Och om
dispens ges, enbart för särskilda

”Sånt här vill man inte se”
– Det är sånt här man inte vill se,
säger Erik när vi passerar en parkbänk som ger sken av att tomten
sträcker sig betydligt längre än vad

MÖJA

tomtgränspinnarna i själva verket
anger.
Att sätta upp blomkrukor, utemöbler och liknande är missvisande, och får besökare att välja en
annan väg, trots att de har rätten på
sin sida. Kommunen kan, precis
som med missvisande skyltar, ge ett
föreläggande om att ta bort hindren.
Erik rekommenderar dock en annan
hållning:
– Beter du dig som du vill att
andra ska bete dig mot dig så är det
oftast inga problem. En väsentlig
fråga är att om allt blir tillgängligt så
måste man även värdera det slitage
som det medför, hur mycket tål
marken, frågar han sig.
Känslan av att de privata förbudsskyltarna har blivit fler tror
Erik hänger ihop med att en annan
kategori människor äger skärgårdshusen idag.
– Man vill mer frikalla sitt eget,
att "här ska du inte vara".
På många mindre öar går enda
vägen till ångbåtsbryggan praktiskt
taget över trädgårdsbordet vid husen
närmast stranden. Och det har gått
bra i all tid, tills idag, när dels större
grupper av folk använder "vägen"
och om fastigheten kanske byter
ägare:

– Då sätts det upp ett staket, varvid folk inte kommer till bryggan
och snart uppstår en tvist, förklarar
Erik men påpekar också att det bara
handlar om två månader per år, och
att han och jag idag rör oss utan
problem.
Visa hänsyn
Att visa hänsyn och omdöme, samt
att hålla sig utom syn- och hörhåll
tycker Erik är en bra tumregel när det
gäller att passera en strandfastighet.
För även om allmänheten i nyare
lagstiftning lämnas en passage vid
vattnet, gäller det inte äldre bebyggelse. Där är det omdöme och hemfridszonen som räknas.
– I stort sett utgör 25 meter runt
huvudbyggnaden tomtplats, eller
hemfridszon, det är dock inte detsamma som en fastighet, förklarar
Erik.
Vi passerar ett hus från 1940talet, placerat 25 meter från strandkanten, som försetts med ett staket
som löper från hemfridszonen vid
sidan av huset rakt ner mot vattnet.
Med andra ord ett hus som inte
skulle ha kommit långt vid en dispensansökan idag.
– Lagen säger ju inte att man ska
ta bort gammal bebyggelse, utan här

r dock.
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■ Området runt en komplementbyggnad betraktas inte som
tomtplats varför allemansrätten gäller, och området inte
kan privatiseras. Såvida boden inte ligger inom hemfridszonen/tomtplatsavgränsningen vilken är cirka 25 meter
runt huvudbyggnaden.
■ Detsamma gäller bryggor. De är privata egendomar, men
inte allemansrättsligt inskränkande. Kan liknas vid en hyrd
p-plats: du får lov att ställa bilen där och ta en kopp kaffe,
men kommer kontraktsägaren av platsen med sin bil ska du
givetvis lämna p-platsen fri.
■ Hemfridszonen eller tomtplatsen är INTE detsamma som
fastigheten och utgör cirka 25 meter runt huvudbyggnaden.
Resten av fastigheten, exempelvis om den går ner till
stranden, får beträdas. Privatiserande åtgärder som
blomkrukor, förbudsskyltar och trädgårdsmöbler kan därmed
bortses ifrån. Vid äldre bebyggelse kan hela fastigheten vara
en hemfridszon.
■ Vid nybyggnation skall stranden lämnas fri, det gäller också
staket och plank som inte får gå ända ner till vattnet. Äldre
bebyggelse kan dock ligga närmare vattnet och har då en hemfridszon som gör att den inte är tillgänglig för allmänheten.

– Jag skulle inte ge den
där skylten nåt värde om
jag kom med min kaffekorg och ville sätta mig,
säger Erik Pettersson.

Stängsel får inte sättas upp för att hindra allmänheten.

Värmdö har drivit flera ärenden där
fastighetsägare medvetet, och olagligt, placerat ut bland annat möbler
för att hindra folk att gå över
strandfastigheten. "Ofta räcker det
med ett samtal till den som har
gjort etableringen, i extrema fall
har vi gjort vitesförelägganden",
säger Erik.

r allmänheten
får man hitta lösningar, som att gå
runt huset på baksidan.
Bryggor är också ofta prydda av
privatskyltar, och här gäller samma
sak som för sjöboden inledningsvis.
– Det är en privat egendom, men
tillgängligheten till stranden får inte
hindras, så allemansrätten gäller,
säger Erik.
Det är alltså bara att slå sig ner på
en brygga och äta sin medhavda
matsäck, hur många privatskyltar
bryggan än har klätts med. Att lägga
till båten och lämna den där är dock
en helt annan sak, då hindras förstås
ägaren att lägga till sin båt. Det kan
liknas vid en hyrd p-plats: du får lov
att stanna bilen och ta en tupplur i
den, men kommer kontraktsägaren
av platsen ska du givetvis lämna pplatsen fri.
Hårt tryck sommartid
– Trycket är väldigt hårt sommartid,
förklarar Erik de många privatskyltar
som finns och menar att båtägaren
trots allemansrätten givetvis fortfarande har rätten att ha sin båt där.
– Det gäller att visa hänsyn och
omdöme från båda håll. Det finns
utrymme för alla, säger Erik och
visar med handen över de öde vidderna runt Löka.

– Och behöver man verkligen vara
på alla platser, säger han och pekar
på tomter där topografin inte tillåter några som helst strandpromenader, och mot täta bybildningar som
inte ens tillåter hemfridszoner.
Stora trädäck
Stora trädäck vid vattnet tangerar
bryggorna, med skillnaden att de
ofta görs väldigt privata, vilket i än
högre grad minskar tillgängligheten.
– Det tycker vi inte är en brygga,
det hör inte ihop. Det blir att man
avhåller allmänheten från att gå
fram och söker skapa sig en hemfridszon kring bryggan, förklarar
Erik.
Verktyget som kommunen har
mot den här typen av överträdelser
är att be fastigheten ta bort skylten
eller möblerna, och i extrema fall ge
ett vitesföreläggande. Många tips
kommer in från grannar som upplever att något inte stämmer:
– Och är man ute och tittar på en
ansökan så ser man ju en hel del,
säger Erik och ler ett snett leende.

CARIN TELLSTRÖM
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Förbudsskyltarna breder ut sig.

18

14 JANUARI 2010 • SKÄRGÅRDEN NR 1-2

TEMA allemansrätten

Kommersiella aktörer har rätt att använda sig av allemansrätten utan att kontakta markägarna.

FOTO: CARIN TELLSTRÖM

Tillåtet utnyttja allemansrätten kommersiellt
Det finns inga hinder för att allemansrätten utnyttjas
kommersiellt, utan markägarens tillstånd. Något
som LRF är kritiska till.
Enligt en prejudicerande
dom i Högsta domstolen
1996 är det tillåtet att med
stöd av allemansrätten bedriva kommersiell verksamhet
på annans mark.
Fallet handlade om en
entreprenör som hyrde ut
båtar och annan utrustning
för forsränning i Älvsborgs
län. Sina kunder anvisade
han till en bestämd fors i området, men markägaren ansåg
att forsränningen medförde

avsevärda skador och olägenheter, bland annat ska fiskbestånden ha påverkats negativt.
Markägaren fick rätt
Efter flera års processande gav
Högsta domstolen markägaren
rätt. Skadorna och olägenheterna översteg vad markägaren
måste tåla på grund av allemansrätten. Utan överenskommelse med markägaren förbjöds entreprenören att arran-

gera forsränning på fastigheten.
Markägaren fick sålunda
rätt. Men – av större principiell betydelse är ett uttalande i
domskälen. Där sägs att det
inte finns några hinder för att
allemansrätten utnyttjas kommersiellt. Det är bara när skador
och olägenheter överskrider
vad markägaren måste tåla på
grund av allemansrätten som
arrangören behöver dennes
medgivande. Dock krävs det
åtskilligt för att olägenheterna
ska anses så pass stora att de
överskrider denna gräns, konstaterar Bertil Bengtsson, prof-

essor och före detta justitieråd, som kommenterat domen
i en uppsats om strandägarens
rätt.
Lantbrukarnas riksförbund
(LRF) har närmare 170 000
medlemmar, varav många är
markägare. I ett policydokument om allemansrätten
skriver förbudet att den ”är
ett värdefullt inslag i vår
svenska kultur” och att ”man
skulle kunna säga att den är
en del av vårt kulturarv.” Men
man betonar också att allemansrätten även innebär skyldigheter för den som nyttjar den,

och att ”var och en måste uppträda med hänsyn och respekt
för naturens krav och markägarens intressen.”
HD-domen innebär dels
att det inte finns något allmänt hinder för en kommersiell aktör att använda annans
mark för sin verksamhet.
Men, påpekar LRF i sitt policydokument, den innebär också
att en arrangör måste ta ansvar för de eventuella konsekvenser som verksamheten
innebär. Denne kan inte friskriva sig genom att hänvisa
till enskilda deltagare och

säga att det är de som orsakat
skadorna.
Det faktum att det trots
allt är tillåtet att i kommersiellt syfte utnyttja allemansrätten ogillas dock av LRF,
som därför verkar ”för en
lagstiftning som i princip förhindrar att allemansrätten
utnyttjas kommersiellt.”

JOHAN HELLSTRÖM
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Allemansrätten – en grundlagskyddad rätt med
Rättigheter – och skyldigheter – ligger till grund
för allemansrätten, som strandskyddslagen baseras
på. Rätten ger alla rätt att vistas i princip överallt,
på bryggor och på stränder, likväl som i skogen.
Allemansrätten är den rättighet som ska trygga att allmänheten får tillgång till naturen. Inte störa – och inte
förstöra – stavas dock kravet
på allmänhetens motprestation.
Även om allemansrätten
är uråldrig (från början var
avsikten att de fattiga skulle
få beta sina kor på socknens
gemensamma, allmänna mark)
så fick den stöd i grundlagen
först 1994. Den är dock ingen
lag, utan omges av lagar som
reglerar vad som är tillåtet
och inte. Med andra ord skiljer
den sig från strandskyddslagen,
som kan ses som en förstärk-

ning av allemansrätten som
förbjuder vissa byggnadsåtgärder.
I huvudsak innebär allemansrätten en begränsad rätt
att använda annans fastighet
– både mark och vatten. Man
får ta sig över den, åtminstone till fots, och även uppehålla
sig där en kort tid.
Den rätten gäller med andra
ord även om inte markägaren
har sagt okej.
Ej tillfoga skada
Som tack för gästfriheten får
dock allmänheten inte ta sig
såna friheter att markägaren
tillfogas besvär eller skada.

Inte heller hemfriden eller
markägarens ekonomiska intressen får kränkas.
Rör man sig i skog och
mark är man också skyldig
att ta hänsyn, både till växtoch djurliv och till folk i närheten.
Med andra ord för allemansrätten med sig både rättigheter och skyldigheter.
Men allemansrätten har,
på grund av dess otydlighet,
alltid varit livligt omdebatterad, liksom outredd. ”Man
får leta länge efter rättsfrågor
med så stort allmänt intresse
som är lika omstridda och
outredda....En del bestämmelser är också ganska ålderdomliga; de formulerades på
en tid när inte allemansrätten
förde med sig samma problem som nu” skriver profes-

sorn och för detta justitierådet Bertil Bengtsson i en
översikt om allemansrätten
som Naturvårdsverket lutar
sig mot.
Antalet domstolsavgöranden är få, berättar han vidare,
eftersom det är mycket sällsynt att någon anser det värt
besväret att dra dessa frågor
inför rätta.
Osäkra och svävande
Det betyder, menar han, att
många uttalanden om vad
rätten närmare innebär blir
osäkra och svävande.
Men vad innebär då allemansrätten i praktiken? Även
här är det luddigt.
Man får som sagt inte
komma så långt in på annans
område att man gör sig skyldig till hemfridsbrott, och

man måste hålla sig borta
från annans gård. Dit räknas
avskilda gårdsplaner och
mindre villaträdgårdar. Dessutom är det förbjudet att gå
över en tomt. Men vad är en
tomt? Ja, ett bostadshus kan
självklart tillgodoräknas en
rejäl tomt, medan den är betydligt mindre, i det närmaste
obetydlig, runt ekonomibyggnader, båthus, badhus och
ängslador. ”Det är med andra
ord inga hinder att hoppa i
vattnet t. ex från annans badbrygga om den inte för tillfället
används av ägaren eller hans
familj” skriver Bertil Bengtsson. Hur långt skyddet når
från byggnaderna varierar
med hänsyn till omständigheterna, som terrängförhållandena. Träd, buskar och bergknallar som hindrar insyn

mot bostadshus gör att man
kan passera så nära som 1015 meter från ett bostadshus.
Är insynen fri blir avståndet
längre, men den som passerar
på 60-70 meters avstånd riskerar inte att straffas för att
tagit en väg över tomt.
Förbud mot motortrafik
Enskilda vägar får beträdas,
man får alltså gå, cykla eller
rida på vägen, och markägaren
får inte sätta upp skyltar som
avvisar allmänheten. Markägaren får däremot bestämma
om förbud mot motortrafik,
eftersom denne inte ska behöva bekosta underhåll av
vägen.
Generöst för friluftslivet
alltså, medan begränsningarna är många för markägaren.
Och att försöka hindra besö-
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Bygglov som dessa skulle knappast medges i dag.

– Än så länge har kommunerna varit väldigt försiktiga, men jag tror att den nya lagen kommer att fungera, säger Bengt Almkvist,
Skärgårdarnas riksförbund.

Skärgården får inte bli en kuliss
En konserverad skärgård i någon slags saltkråkeromantik, det är det största hotet mot en levande
skärgård, menar Skärgårdarnas riksförbund (SRF).
Den nya strandskyddslagen har gällt i snart ett
halvår men än är det för tidigt att säga hur väl den
fungerar.
Innan den nya strandskyddslagen trädde i kraft i somras
uttryckte Skärgårdarnas riksförbund (SRF) oro för att regeringen tycktes vara mer mån
om allmänhetens tillträde till
stränderna än skärgårdsbornas
rätt att bygga bostäder och utveckla sina företag. Enligt SRF
ligger det verkliga hotet i om
skärgårdarna konserveras i
någon slags Saltkråkeromantik.
– Än är det för tidigt att
säga hur den nya lagen fungerar,
säger Bengt Almkvist, förbundssekreterare SRF.
I stora drag är SRF nöjda
med den nya lagstiftningen,
dock har de en hel del synpunkter:

CARIN TELLSTRÖM
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Upprepningar
I remissvaret skriver förbundet att det är bra att kommunerna nu får primärt ansvar
för strandskyddet och att det
ingår i helheten när man planerar markanvändningen i
kust- och skärgårdsområden.
Men förbundet är kritiskt till
vägledningen för hur lagen ska
tillämpas. De anser att den är
alldeles för krånglig och innehåller för många detaljer och
upprepningar.
I strandskyddslagen används ofta begreppet ”fri passage” vilket SRF menar kräver
en lokal prövning eftersom
fri passage bland hus på Sandhamn inte är samma sak som
fri passage på exempelvis
Hindersön i Luleå skärgård där
det inte är lika högt exploateringstryck. På en hårdare

exploaterad ö är allmänheten
inställd på att fri passage kan
fungera även om den är
trång, hävdar SRF. Förbundet
anser dock att de sex skäl som
finns angivna för dispens
från strandskyddet är tydliga
och bör ge tillräckligt stöd åt
den kommunala prövning som
ska ske.
När det gäller strandbodar
tycker SRF att det är bra att
lagen är tydlig samtidigt anser
förbundet att man även måste
acceptera att tiderna förändras.
Att fylla alla sjöbodar med
fiskeredskap hör kanske inte
till framtiden men enligt förbundet kan dessa byggnader
inte bara bli kulisser.

För att få en bild av hur miljödomstolen resonerar
har Skärgården tittat närmare på tre färska domar
som gäller strandskydd och tomtavgränsning.
Att allmänhetens tillgång till platsen inte försämras är ofta den avgörande faktorn – och då
spelar det ingen roll ifall området i praktiken aldrig
används av det rörliga friluftslivet.

■ Allemansrätten är
inskriven i grundlagen,
men är ingen lag, och
det finns heller ingen lag
som exakt definierar allemansrätten. Däremot
omges den av lagar som
sätter gränser för vad
som är tillåtet.
■ Allemansrätten kan
tolkas i domstol, men
rättsfallen är få.

En av domarna gäller en man
som överklagat länsstyrelsens
nej till strandskyddsdispens
med argumentet att hans
barn och barnbarn önskar
bosätta sig permanent på ön,
belägen i Värmdöskärgården.
Det finns gott om arbete för
hantverkare ute på öarna och
alla, även det rörliga friluftslivet,
gagnas av att unga familjer
flyttar ut i skärgården, hävdar
mannen. Dessutom säger han
sig veta att det aktuella området,
som ligger inom strandskyddat
område men mellan två hus
uppe på ön, inte används av
det rörliga friluftslivet.
Men att området inte i
dagsläget används av det rörliga friluftslivet utgör inte sådana särskilda skäl som krävs
för dispens från strandskyddet, skriver miljödomstolen.
Strandskyddets syfte är långsiktigt och ”områden som för
tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden.” Överklagandet avslogs.
Den andra domen gäller
också den en ö i Värmdöskärgården, där ägarna ansökt om
strandskyddsdispens för att
uppföra ytterligare två fritidshus på sin fastighet. Bland
annat hävdar de att de planerade byggnaderna skulle förstärka områdets natur- och
kulturvärden genom att de
främjar en bättre ordning,
motverkar nedskräpning och
störande beteende på den
närliggande stranden.

Enligt allemansrätten finns det
inga hinder mot att hoppa i vattnet från exempelvis någon annans badbrygga, om den inte för
tillfället används av ägaren eller
dennes familj.

Domstolen avfärdar
Det argumentet avfärdar dock
domstolen, liksom parets yrkande att en ökad efterfrågan
av bostäder i kommunen borde
utgöra skäl för dispens. Eftersom domstolen bedömer att
de planerade byggnaderna
kommer att ”verka avhållande

– Fördelen är att besluten
kommer närmare de människor den berör. Det vi inte
gillar är att det här lever sitt
eget liv eftersom strandskyddet ligger i miljöbalken, säger
Bengt Almkvist.
Enligt SRF borde strandskyddsfrågan ligga inom Planoch bygglagen och inte i miljöbalken. Detta på grund av
att strandskyddsärendena till
största del handlar om begränsning av byggnation och
exploatering.
Remissvar
I slutet av augusti lämnade
SRF in sitt remissvar på Boverkets och Naturvårdsverkets

skyldigheter
kare med staket och skyltar
är i de allra flesta fall förbjudet, likaså att använda vakthundar på annat än den egna
tomten. Men några utrymmen finns faktiskt kvar tipsar
Bertil Bengtsson. Ett vitesförbud kan nämligen bli aktuellt, till exempel när en viss
researrangör eller granne
gång på gång utnyttjar allemansrätten till övermått på
en fastighet genom något arrangemang för turister eller
liknande, eller när personer
kan tänkas springa i vägen
vid jakt eller vid arbete med
skogsmaskiner eller liknande.

Förslag till vägledning för den
nya strandskyddsförordningen.

Höga krav för dispens
från strandskydd
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på det strandnära friluftslivet”, avslogs parets överklagan.
Hemfridszon
I beslut om strandskyddsdispens krävs att det också ingår
en avgränsning av själva tomtplatsen. Tomten är det område där fastighetsägaren kan
hävda hemfridszon; där gäller inte allemansrätten. En
tomtplats behöver inte sammanfalla med fastighetsgränsen.
I en dom gällande tomtplatsavgränsning på en fastighet i Österåkers skärgård
slår miljödomstolen fast att
strandområdet närmast huset
”ger ett klart intryck av att
sedan länge vara ianspråktaget
och privatiserat.” Avståndet
mellan hus och strandlinje är
cirka 50 meter och sedan 30talet har det funnits såväl
uteplats som kajanläggning och
flaggstång vid stranden. Även
resterna av ett numera rivet
båthus finns kvar och området
ska därför ingå i tomtplatsen.
Däremot ansåg domstolen
inte att ett mindre område
längst ut på udden kan anses
vara ianspråktaget, även om
fastighetsägarna hävdar att
det är den enda platsen där
de kan tvätta sig, eftersom
inget vatten finns indraget i
huset. Men där finns inga
fasta anläggningar och ”det
är, oavsett hur ofta det i praktiken har skett eller kommer
att ske, möjligt att ta sig till
den yttersta delen av udden
från sjösidan.” Där kan
någon hemfridszon inte hävdas ansåg därför domstolen.
Det räcker alltså med att området endast kan nås med båt
för att det ska anses värdefullt för friluftslivet.
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