
Strandskydd 
 وضفاف األنھار والبحیرات:البحار شواطئحمایة 

 

 

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de 
som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i 
hela Sverige. På våra sidor om strandskydd kan du läsa om vad du får göra, var 
strandskydd finns och hur du ansöker om dispens. 

و  بھدف تمكین الجمیع من الوصول للشواطئ وضفاف األنھار والبحیرات البحار تم وضع قانون حمایة شواطئ
ھذا القانون یحمي أیضاً الحیاة النباتیة و الحیوانیة   ،و لیس فقط أوالئك الذین یملكون األرض بجانب الشاطئ الضفاف

. یمكنك قراءة ما یسمح موجود في كامل السوید وضفاف األنھار والبحیراتالبحار  شواطئإن قانون حمایة   ،المجاورة



التقدم الذي یشملھ ھذا القانون وكیفیة  ما ،وضفاف األنھار والبحیراتالبحار شواطئ قانون حمایة لك بفعلھ ضمن 
 بطلب إستثناء من ھذا القانون.

Att bygga eller göra ändringar är i allmänhet förbjudet där det finns strandskydd. Du 

kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens från strandskyddsreglerna. 

وضفاف األنھار البحارواطئ حمایة شممنوع بشكل عام  البناء أوإجراء أي تغییرات في المناطق المشمولة بقانون 

و لكن یمكن السماح بالبناء أو إجراء تغییرات و ذلك لحاالت محددة حیث یتم منح مایسمى (إستثناء من قانون  البحیراتو

 البحیرات). األنھاروضفاف و البحار شواطئ  حمایة

Här finns strandskydd 
100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet finns strandskydd, längs hav, sjöar 

och vattendrag i Sverige. På några få platser är strandskyddet borttaget, exempelvis i 

en del tätorter. I Bengtsfors kommun är strandskyddet 200 meter vid större sjöar och 

Dalslands kanal. Vid tjärn och älvar är det 100 meter. 

 وضفاف األنھار والبحیرات:البحار شواطئ قانون حمایة  ھنا یوجد

وضفاف األنھاروالبحیرات المسافة الواقعة من حدود المسطح المائي/النھر وحتى البحارشواطئ یشمل قانون حمایة  

یوجد بعض األماكن حیث تم   ،المسطح المائي/النھر من جھة الماء فيمتر  100وأیضاً من جھة الیابسة متر 100مسافة 

 .على سبیل المثال في بعض المناطق التي تعتبر مناطق سكنیة  ،و الضفاف إزالة قانون حمایة الشواطئ

متر وذلك حیث تقع  200مسافة وضفاف األنھار والبحیرات البحار في بلدیة بنغتسفوش یغطي قانون حمایة شواطئ

 متر. 100فقط  أما حیث تقع البرك واألنھار فالمسافة  ،البحیرات الكبیرة وقناة دالسالند

Inte hindra eller avhålla andra 
Strandskyddet är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Du får inte göra 

åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden. Du får 

inte utvidga din privata zon. 

Att bygga eller göra anordningar som utökar tomtplatsen är inte tillåtet inom 

strandskyddsområde. Det gäller även om du äger marken. Du får inte heller försämra 

för växter och djur. 

Det finns vissa åtgärder du får göra utan dispens, till exempel renovera huset. Dessa 

åtgärder utökar inte den privata zonen och skadar inte växter och djur. 



Särskilda regler gäller för dem som bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk och 

fiske. 

 :األخرینوصول الیجب إعاقة أومنع 

لیقوي و یساعد قانون الحق العام في السوید (ألیمانسرایتان)  وضفاف األنھار والبحیراتالبحار شواطئقانون حمایة وضع 
القیام بأعمال قد تمنع أو تعیق الحق العام في الیجب على أي أحد   ،الوصول للمسطحات المائیة و األنھارفي ما یخص 

الیمكن أیضاً توسیع   ،لبحار وضفاف األنھار والبحیراتوخاصة في ما یخص الوصول لشواطئ ا(ألیمانسرایتان) السوید 
 .من الوصول للشخص بحیث یعیق أو یمنع األخرین المنطقة الخاصة 

في األماكن التي یشملھا قانون حمایة   وذلكان تؤدي لتوسعة األرض  شأنھابناء أوعمل إجراءات إخرى من الیجب 
یمنع منعاً   ،یسري ھذا المنع أیضا حتى في حال كان الشخص مالكاً لألرض وضفاف األنھار والبحیراتالبحار شواطئ

 .للحیاة النباتیة و الحیوانیة ساءةاإلباتاً 
وضفاف األنھار البحار شواطئمن الممكن إجراءھا بدون الحصول على إعفاء من قانون حمایة التي بعض األعمال یوجد 

وھذه األعمال یجب أن التؤدي لزیادة المنطقة الخاصة أوتسبب ضرراً  على سبیل المثال تجدید/ترمیم المنزل والبحیرات
 .للحیاة النباتیة و الحیوانیة

 .األسماك وصید والغابات الزراعة في ونعملالذین یباألخص أولئك الجمیع و یشمل ھذا األمر

Dispens – ett måste för att bygga eller ändra 
Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, att bygga, göra anordningar eller ändra i 

strandskyddsområdet. Du kan exempelvis få dispens för att bygga en brygga eller ett 

förråd. Du måste dock ha särskilda skäl, i lagens mening. Dessutom får åtgärden inte 

försämra för friluftslivet eller för djur- och växtlivet. 

في  منھ بد ال -قانون حمایة شواطئ البحاروضفاف األنھار والبحیرات  من /اإلستثناءعفاءاإل
 األبنیة واألراضي: تعدیل أو بناءحاالت ال

قانون حمایة شواطئ البحاروضفاف األنھار والبحیرات ویسمى (إستثناء) وذلك  یمكنك الحصول على إعفاء من من
 في البناء وإجراء ترتیبات أخرى. تعدیالتبناء جدید أو إجراء  لحاالت

ولكن من الضروري أن یكون   ،أو مخزن للمراكب على سبیل المثال یمكنك الحصول على إستثناء لبناء رصیف مرفأ
وأیضاً بشرط أن الیؤدي األجراء لإلساءة للحیاة   ،و ذلك بحسب القانونلھذا اإلجراء  /حاجة خاصة ھنالك ھدف خاص

 الطبیعیة أو الحیاة النباتیة أوالنباتیة.

Avgift 

Ärende Avgift 

Strandskyddsdispens 7 088,00 

Strandskyddsdispens, mindre ärenden, exempelvis friggebodar och andra 
komplementbyggnader på max 15 kvadratmeter och flytbryggor inom tomtplats som 
redan används för bostadsändamål 

3 544,00 

 



 الرسوم:

 اإلجراء الرسوم

 قانون حمایة شواطئ البحاروضفاف األنھاروالبحیرات إعفاء من 088,00 7

3 544,00 
 مثل ،األصغر لمسائلقانون حمایة شواطئ البحاروضفاف األنھاروالبحیرات ل إعفاء من

 مربعاً  متراً  15 إلى لمساحة تصل مكملةال األخرى والمبانيالمرفقة الصغیرة األبنیة 
 سكنیةوالواقعة في األراضي التي تستخدم أصالً ألغراض  عائمةالمراكب ال وأرصفة

Både bygglov och dispens 
Du behöver både bygglov och dispens från strandskydd för större byggnader. Även 

när bygglov inte är ett krav så behöver du ändå strandskyddsdispens, till exempel för 

en friggebod. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver 

dispens. 

في مایخص رخصة البناء و اإلستثناء في األماكن الخاضعة لقانون حمایة شواطئ 
 :البحاروضفاف األنھاروالبحیرات

في حاالت األبنیة الكبیرة یستلزم ذلك الحصول على رخصة بناء وإستثناء وحتى في الحاالت التي التستوجب الحصول 
 المثال: األبنیة المرفقة.على رخصة بناء یجب الحصول على إستثناء على سبیل 

على األقل من قانون حمایة شواطئ البحاروضفاف  على إستثناء الحصول یتوجب  :ھي األساسیة القاعدة
قانون حمایة شواطئ البحاروضفاف لالخاضعة  األنھاروالبحیرات لكافة التغییرات التي من الممكن إجرائھا في المنطقة

 .األنھاروالبحیرات

Kontakt 
Maria Andersson 
Bygglovhandläggare 
0531-52 61 23 
maria.andersson@bengtsfors.se 

 لمزید من المعلومات یرجى التواصل مع:

 أندیشسونماریا 
 معالج قضایا تراخیص البناء

 0531526123الھاتف: 
 maria.andersson@bengtsfors.seالبرید اإللكتروني: 
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