
Checklista vid fältbesök tillsyn av strandskydd 
Övergripande 

• Anteckna datum, deltagare och fastighetsbeteckning.
• Fråga om möjligt verksamhetsutövare/markägare vad som har hänt, när och i 

vilket syfte.
• Anteckna vad som har byggts eller skadats. Uppskatta storlek, längd, bredd och/

eller yta. Använd måttband eller stega längder om det är svårt att uppskatta på 
annat sätt.

• Kontrollera iakttagelser i fält mot flygfoton.
• Lokalisera den lagliga tomtplatsens område och eventuellt det område som 

misstänks tagits i anspråk olagligt. Observera att tomtplats endast är kopplat till 
bostadshus.

• Markera på karta eller rita en situationsplan med kontrollerade objekt inritade.
• Fotografera från olika håll och vinklar.

Byggnader 

• Kontrollera byggnadens storlek och placering i förhållande till tomtplatsens
gränser. Fotografera.

• Notera detaljer på huset som kan ge vägledning om byggnadens ålder, t.ex.
grunden, taket, panel, stuprännor. Fotografera.

• Kontrollera byggnadens användningssätt. Notera och fotografera exteriöra
detaljer som visar på byggnadens användningssätt, t.ex. fasadlampor,
takutsprång vid dörr, fönster, skorsten, elanslutning.

• Notera och fotografera interiört om möjligt. Notera då särskilt fasta
installationer så som köksutrustning, toalett, bastu. Notera även
boendeinredning såsom garderober, sängar mm.

• Notera och fotografera området runt om byggnaden. Vad är det för vegetation?
Finns det trädgårdsanläggningar, gräsmatta, altandäck etc.?

• Gå runt hela tomtplatsen och kontrollera om det finns en markering vid
tomtplatsgränsen, t.ex. staket, mur eller häck. Markera in den på karta eller
situationsplan.

Bryggor, bryggdäck eller altandäck 

• Notera brygganläggningens storlek; bredd, längd och utformning. Finns det
påbyggnader av olika slag och möblering? Rita upp och fotografera.

• Notera och fotografera konstruktionen; flytbrygga, pålad brygga, stenkista etc.
• Notera och fotografera vegetationen runt omkring och i vattnet. Försök ta reda

på vad för slags vegetation/natur som kan vara övertäckt av
altandäck/bryggdäck.
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• Notera brygganläggningens placering i förhållande till eventuell tomtplats. Finns 
det ”vild” vegetation mellan brygganläggningen och tomtplatsen? 

• Notera omgivningen. Finns det andra brygganläggningar i närheten? Hur ser de 
ut i så fall? Är platsen i utsatt läge eller lugnt? Är det sten,- eller klipp- eller 
sandstrand?  
 

Skyltar, staket, möbler och andra anordningar 

• Notera och fotografera skyltars budskap. 
• Notera och fotografera staketets utformning och utseende. Dess hindrande och 

avhållande effekt ska bedömas. Är det ett traditionellt djurhållningsstaket? 
• Notera anordningarnas placering i förhållande till en eventuell laglig tomtplats. 

 

Gräsmattor och tomtutökningar 

• Notera gräsmattans utbredning i förhållande till bostadshus. Uppskatta ytans 
storlek. 

• Notera om gräsmattan verkar anlagd med t.ex. dittransporterade massor och 
fröinsådd eller om gräsmattan är framklippt av naturlig vegetation. Fotografera 
detaljer. 

• Notera vegetationen som finns i den misstänkta tomtutökningen. Är det naturliga 
träd, buskar och kärlväxter eller är det inplanterat växtmaterial? 

• Notera om området är avgränsat på något sätt med staket, mur eller häck. 
 

Utfyllnader 

• Notera och fotografera utfyllnadens material, tjocklek och uppskatta ytans 
storlek. 

• Notera hur utfyllnaden används. Är det t.ex. tomtplats med gräsmatta? 
• Notera och fotografera omgivningen och vegetation i omgivningen och vad som 

kan misstänkas ha blivit övertäckt. 
 


