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Biltrafik på stranden 
 
 
Badortsföreningens ställningstagande 

 
Stranden har under lång tid nyttjats för biltrafik och parkering. Regleringen av detta synes oklar och till-
komna lagar bedöms öka denna oklarhet. 

 Vi stödjer därför en i detaljplan reglerad uppdelning av stranden mellan bilfria zoner och bil-
parkering. Bilparkering medges dagtid. Heldag under högsäsong samt kortare tid i övrigt. I öv-
rigt parkeringsförbud. Biltrafik medges för in- och utfart till parkeringen och trafik för rädd-
ningsinsatser, transport av båtar, skötsel, leveranser, m.m.  
Regleringen i Detaljplanen måste beakta såväl de förhållanden som sedan länge tillämpats 

som nutida regler. 

 Vi är emot övrig biltrafik på strand och strandängar. 
 
Skummeslövsstrands Badortsförening anser att en framtida lösning som reglerat möjliggör såväl par-
kering som bilfrihet på stranden samt nödvändig körning är enda möjliga lösning. En sådan lösning 
tillfredsställer mångas uppfattning och utgör därmed en avgörande framtida tillgång för Skummes-
lövsstrand.    
 

Bakomliggande orsaker och motiv 
Biltrafik och parkering på stranden i Skummeslövsstrand har under lång tid diskuterats och Skummes-
lövsstrands Badortsförening har medverkat i dessa diskussioner. Föreningen har en konsekvent hållning 
och har vid flera tillfällen uttryckt denna.  
 
Badortsföreningens hållning baseras på: 

 Att bestämmelser och reglering av biltrafik och parkering på Havsstranden i Skummeslövs-
strand synes oklar 

 Att stranden under lång tid nyttjats för biltrafik och parkering, vilket skapat traditioner, till-
lämpningar och vanor 

 Att alternativa strandnära parkeringsmöjligheter saknas och/eller bedöms dyra och svåra att 
tillskapa 

 Tillkommen lagstiftning med osäker inverkan på nuläget och möjliga lösningar 
 En delad opinion där vissa är för biltrafik och parkering på stranden och andra emot  

 
Badortsföreningen har sammanvägt historik, opinion, möjliga lösningar, säkerhets- och miljöaspekter, 
juridik samt strandens tillgänglighet. Denna sammanvägning leder till att följande aspekter styr Före-
ningens syn på utformningen av bilkörning och parkering på stranden. 
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Stranden är och skall vara: 

 Allmänhetens gemensamma tillgång för det rörliga friluftslivet  

 Tillgänglig för alla 

 Möjlig att angöra och parkera på för den som önskar 

 Bilfri för den som önskar 

 Möjlig att transportera båtar till och från  

 Tillgänglig för strandskötsel, leveranser, m.m. 

 Starkt begränsad från övrig biltrafik 

 Fri från nattparkering 

 Reglerad för bilar i enlighet med gällande lag och andra tillämpliga styrdokument 


