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Bebyggelsetryck i strandskyddet

Resultatet visar att bebyggelsetrycket både bedömts och hanterats i  
samband med planeringen av LIS, men att det inte varit den mest styrande  
parametern för lokalisering. Istället har frågor om hållbarhet, så som  
förtätning och kollektivtrafikförsörjning, till stor del varit de viktigaste  
styrparametrarna för hantering av bebyggelsetrycket och för lokalisering av LIS.  
 
Sammantaget visar även resultatet att det föreligger ett behov av att  
underlätta bedömningen av och förtydliga syftet med det i lagstift- 
ningen angivna begreppet bebyggelsetryck. Snarare än att från ett  
statligt håll försöka definiera begreppet, är slutsatsen som dras i detta  
arbete att det framförallt krävs en bättre lokal kunskap om bebyggelse- 
trycket inom nuvarande strandskyddszon samt om friluftslivets utnyttjande 
inom strandskyddade områden. Detta skulle kunna bidra till att intresse- 
avvägningar underlättas och att eventuella konflikter lättare kan förutses.  

Om det egentliga bebyggelsetrycket är svårt att bedöma eller förutse, vilket 
resultatet av detta arbete pekar på, blir det också svårt att avgöra vilka  
konsekvenser en dispens från strandskyddet faktiskt medför ur ett lång- 
siktigt perspektiv. Om bebyggelsetrycket över huvud taget inte bedöms eller 
tas hänsyn till, finns risken att det allmänna intresset som strandskyddet  
utgör undermineras. Samtidigt anses exploateringsmöjligheten i LIS-områden  
stärka både det enskilda intresset i form av privat ägande och det  
lokala intresset av att kunna erbjuda attraktiva bostäder. Frågan blir alltså  
vilka värden som ska prioriteras samt hur stora arealer som kan tas i anspråk 
för exploatering utan att strandskyddets syften urholkas - en fråga och en  
avvägning som till stor del ligger på planeringstjänstemännens bord. 

 
Under 2009 och 2010 infördes nya bestämmelser gällande strand- 
skyddet i Sverige vilka delvis syftade till att främja utvecklingen av landsbygden  
genom att tillåta vissa lättnader i strandskyddet. Det är genom denna 
lagändring som kommunerna numera har möjlighet att i sin översiktsplan 
eller genom tematiska tillägg peka ut områden för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen (LIS). För delar av landet gäller vissa begränsningar där  
kommunen bör vara mer restriktiv vid utpekande av LIS än i landet i övrigt.  
Detta gäller bland annat kring Vänern, Vättern, Mälaren och Siljan- 
området i områden där det finns en stor efterfrågan på mark, alltså ett  
bebyggelsetryck. Det råder emellertid stor osäkerhet kring vad som egentligen 
avses med högt bebyggelsetryck. Detaljerad kunskap om det faktiska explo- 
ateringstrycket eller exploateringsintresset inom nuvarande strandskyddszon  
saknas på lokal nivå, vilket gör tillämpningen och bedömningen problematisk. 

Det huvudsakliga syftet med detta arbete är att undersöka hur  
bebyggelsetrycket hanteras och bedöms i samband med den kommunala  
planeringen av LIS. Syftet är även att belysa den problematik som kan 
uppstå då begreppet används i gällande strandskyddslagstiftning och hur 
bedömningen eventuellt skulle kunna underlättas. I arbetet studeras Mora  
kommun och Karlstad kommun mer ingående med avseende på hur de  
hanterat och bedömt bebyggelsetrycket i samband med den kommunala 
LIS-planeringen. Båda de studerade kommunerna ligger intill någon av de 
större insjöarna i Sverige och berörs därmed av restriktionen för LIS i det fall 
ett bebyggelsetryck råder. De frågeställningar som arbetet ämnar ge svar på är:

Hur hanteras och bedöms bebyggelsetrycket i samband med  
LIS-planeringen? 

Behöver bedömningen av bebyggelsetrycket underlättas och i så fall hur? 
 
Hur påverkas strandskyddets syften av svårigheten att bedöma  
bebyggelsetrycket och kommunernas hantering av begreppet?
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Bebyggelsetryck i strandskyddet

1.1 Introduktion 

Sveriges stränder är en värdefull naturtillgång med omfattande biologisk  
mångfald och en källa till naturupplevelser och friluftsliv (Regeringen 
2009:28). I syfte att bevara dessa värden finns i Sverige ett generellt strand- 
skydd, som är ett områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela  
landet. Strandskyddet innebär bland annat restriktioner mot uppförande 
av nya byggnader, anläggningar och anordningar (Boverket 2014). På detta 
sätt kan det generella strandskyddet sägas utgöra ett slags ramverk som den  
kommunala fysiska planeringen både måste beakta och förhålla sig till. Det  
innebär även en generell begränsning för den fysiska planeringens möjligheter. 

Under 2009 och 2010 infördes nya bestämmelser gällande strandskyddet 
i Sverige, vilka delvis syftade till att främja utvecklingen av landsbygden  
genom att tillåta vissa lättnader i strandskyddet, att öka det lokala och regionala  
inflytandet över strandskyddet samt att effektivisera prövningen genom en 
samordning av miljöbalken1  (MB) och plan- och bygglagen2  (PBL). Det 
är genom denna lagändring som kommunerna numera har möjlighet att i 
sin översiktsplan eller genom tematiska tillägg peka ut områden för lands- 
bygdsutveckling i strandnära läge (LIS) (Boverket & Naturvårdsverket 2012:10).

Möjligheten att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge gäller med några undantag i hela landet. För delar av landet gäller vissa  
begränsningar där kommunen bör vara mer restriktiv vid utpekande av 
LIS-områden än i landet i övrigt. Enligt 7 kap. 18 d § 3 miljöbalken gäller 
detta i eller i närheten av tätorter, i vissa kust- och skärgårdsområden samt på  
Gotland. Det gäller också kring de stora sjöarna3  i områden där det finns 
en stor efterfrågan på mark och ett högt bebyggelsetryck (Boverket & 
Naturvårdsverket 2013:68). 

Huruvida möjligheten att peka ut LIS-områden underlättat utvecklingen av 
landsbygden är svårt att avgöra då det är en relativt ny företeelse (Boverket 
& Naturvårdsverket 2013:81).  Däremot står det klart att lagändringen var ett 
led i att göra strandskyddet mer differentierat, alltså att i större utsträckning 
anpassa strandskyddet efter lokala förhållanden så som bebyggelse- 
tryck och tillgång till orörda stränder (Boverket & Naturvårdsverket 2012:17).

1.2 Problemformulering 

Avgörande för huruvida det är möjligt att peka ut LIS-områden vid de 
större sjöarna4 i Sverige är bebyggelsetrycket. I det fall det råder ett högt  
bebyggelsetryck och en stor efterfrågan på mark bör områden intill  
dessa sjöar pekas ut mer restriktivt. Generellt gäller även att ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge bör utgöras av ett område som är av 
ett sådant slag att strandskyddets syften kan tillgodoses långsiktigt. Efter-
som bebyggelsetrycket är av särskild betydelse för huruvida strandskyddets  
syften kan upprätthållas, är det av stor vikt för kommunen att beakta om det 
kan antas råda ett högt bebyggelsetryck inom ett potentiellt LIS-område.

Bebyggelsetryck är alltså ett centralt begrepp inom LIS-planeringen, inte minst 
då det utgör ett viktigt planerings- och kunskapsunderlag för kommunen. 
Det råder emellertid stor osäkerhet kring vad som egentligen avses med högt  
bebyggelsetryck. Detaljerad kunskap om det faktiska exploaterings- 
trycket eller exploateringsintresset inom nuvarande strandskyddszon  
saknas på lokal nivå, vilket gör tillämpningen och bedömningen problem- 
atisk. Begreppet i sig öppnar upp för stor tolkningsfrihet och det är oklart 
vilka konsekvenser detta kan innebära för strandskyddets syften ur ett lång- 
siktigt perspektiv. En generellt liten kunskap om strandområden kan i slutänden 
leda till intressekonflikter i planfrågor, där friluftslivet och allmänhetens  
tillgång till strandområden riskerar få ge vika för exploateringsintressen.

1 SFS 1998:808, Miljöbalk, Stockholm: Miljödepartementet 
2 SFS 2010:900, Plan- och Bygglag, Stockholm: Socialdepartementet
3 Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön samt Oreälven mellan        
   Orsasjön och Skattungen
4 Se fotnot 3
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Bebyggelsetryck i strandskyddet

1.5 Läsanvisning  

Kapitel 1 – Inledning
I detta kapitel ges en beskrivning av problem, syfte, forskningsfrågor samt  
de avgränsningar som gjorts inom ramen för detta arbete. Inledningsvis 
ges även en kort introduktion till ämnet som behandlas. 

Kapitel 2 – Metod
I detta kapitel beskrivs arbetets övergripande forskningsstrategi, de metoder  
som använts för informationsinsamling och för att besvara arbetets  
frågeställningar, samt de metodologiska överväganden som gjorts.  

Kapitel 3 – Teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel beskrivs det för ämnet centrala begreppet allmänna intressen 
ur ett teoretiskt perspektiv, vilket är en viktig utgångspunkt för förståelsen av 
strandskyddets och LIS-planeringens kontext, samt för förståelsen och tolk-
ningen av empirin. 

Kapitel 4 – Bakgrund
I detta kapitel beskrivs de grundläggande förutsättningarna beträffande den 
kommunala LIS-planeringen som både kan vara av intresse för läsaren och 
är viktiga att ha med sig inför fortsatt resonemang. Inledningsvis beskrivs 
strandskyddet. Avsnittet fokuserar på dess syfte och historik samt på den 
lagändring som genomfördes under 2009/2010, genom vilken strand- 
skyddet gick från att vara generellt till att bli mer differentierat. Därefter 
beskrivs företeelsen landsbygdsutveckling i strandnära läge med fokus på 
det differentierade strandskyddet, syftet med LIS, definitionen av landsbygd 
samt hur möjligheten att peka ut LIS-områden ser ut. Avslutningsvis redo- 
visas de modeller för beräkning av bebyggelsetryck som finns tillgängliga idag. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Utifrån ovan beskrivna problem syftar detta arbete i huvudsak till att undersöka  
hur bebyggelsetrycket hanteras och bedöms i samband med den kommunala  
planeringen av landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Syftet är även att  
belysa den problematik som kan uppstå då begreppet används i gällande strand- 
skyddslagstiftning och hur bedömningen eventuellt skulle kunna underlättas. 
 
De frågeställningar som arbetet ämnar ge svar på är följande:

Hur hanteras och bedöms bebyggelsetrycket i samband med  
LIS-planeringen? 

Behöver bedömningen av bebyggelsetrycket underlättas och i så fall hur? 
 
Hur påverkas strandskyddets syften av svårigheten att bedöma  
bebyggelsetrycket och kommunernas hantering av begreppet?

1.4 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till att undersöka hur två kommuner som ligger vid Vänern 
och Siljan, och därmed berörs av den i lagen inskrivna restriktionen för 
LIS som gäller om det råder ett högt bebyggelsetryck, gått tillväga vid sin  
bedömning av bebyggelsetrycket i samband med planeringen av LIS. Viktigt 
att poängtera är att om fler kommuner studerats hade fler synsätt, infalls- 
vinklar och tillvägagångssätt kunnat åskådliggöras vilket gett en mer  
heltäckande bild av problematiken. Samtidigt kan resultatet av detta  
arbete tänkas ge en viss indikation på hur problemet hanteras i den fysiska  
planeringen på en generell nivå.  
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Kapitel 5 – Forskningsöversikt
I detta kapitel redovisas det forskningsläge inom vilket arbetets syfte och 
problemformulering är kontextualiserade. Generellt går att säga att det för 
just det praktiska problem som undersöks i detta arbete finns en väldigt liten 
mängd genomförd forskning, inte minst på grund av att möjligheten att peka 
ut LIS-områden är en relativt ny företeelse.

Kapitel 6 – Resultat av fallstudie
I detta kapitel redogörs för det resultat som framkommit av fallstudien.  
Kapitlet är uppdelat efter de geografiska studieområdena, alltså Karlstad  
kommun och Mora kommun. Det är dessa kommuner som i detta arbete  
studerats mer ingående med avseende på hur de hanterat och bedömt  
bebyggelsetrycket i samband med den kommunala LIS-planeringen. Båda 
de studerade kommunerna ligger intill någon av de större insjöarna i Sverige 
och berörs därmed av restriktionen om högt bebyggelsetryck. Avslutningsvis i  
kapitlet görs en sammanfattande analys av resultatet.
 
Kapitel 7 – Diskussion och slutsats
I detta avslutande kapitel diskuteras resultatet som erhållits från den genom-
förda fallstudien utifrån de inledningsvis presenterade frågeställningarna  
som arbetet ämnar ge svar på. Avslutningsvis förs även ett kort reso- 
nemang kring ytterligare frågor inom det aktuella ämnet som är intressanta att  
undersöka men som inte ryms inom ramarna för detta arbete. 
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2.2.1 Intervju 
Under arbetets gång har totalt två telefonintervjuer med kommunala  
planeringstjänstemän genomförts. Under telefonintervjun spelades  
samtalet in. Därefter sammanfattades intervjun utifrån de huvudsakliga  
teman som behandlades. På grund av arbetets begränsade tidsramar har  
ingen utförlig transkribering av det som sades under intervjuerna kunnat göras.  

En fördel med att använda sig av intervju som metod är att människors  
åsikter, uppfattningar och erfarenheter lättare kan synliggöras jämfört med om 
man använder sig av frågeformulär alternativt litteraturstudier (Denscombe 
2009:231). All information som är av relevans för detta arbete går heller inte 
att återfinna i planeringsdokument eller dylikt. För att kunna erhålla en mer 
heltäckande bild över planeringstjänstemännens egna erfarenheter samt för att 
kunna belysa hur begreppet bebyggelsetryck hanteras och bedöms i samband 
med den kommunala LIS-planeringen har intervjuer således varit nödvändiga. 

De planeringstjänstemän som intervjuats har båda haft det huvudsakliga  
ansvaret för kommunens arbete med LIS. Den information som inhämtades  
från intervjuerna redovisas under kapitlet 6. Resultat av fallstudie.   

De planeringstjänstemän som intervjuats är följande:  

Ann Catrin Kärnä, översiktsplanerare på kommunledningskontoret och 
handläggare för arbetet med kommunens LIS-plan, Karlstad kommun 
[2015-04-15] 

Frida Petersson, planeringsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen 
Mora/Orsa och ansvarig för arbetet med kommunens LIS-plan, Mora 
kommun [2015-04-23] 

 
I detta kapitel beskrivs arbetets forskningsstrategi, de metoder som använts  
för informationsinsamling och för att besvara arbetets frågeställningar, 
samt de metodologiska överväganden som gjorts.  

2.1 Strategi 

En forskningsstrategi innebär den design arbetet ska anta, alltså det  
tillvägagångssätt som tillämpas. Det är ändamålsenligheten för speciella  
undersökningsaspekter och problemtyper som styr valet av tillvägagångssätt  
(Denscombe 2009:21). Inom en strategi kan flera olika metoder tillämpas.  
Valet av forskningsstrategi säger således ingenting om forskningsmetoden 
(Denscombe 2009:26). 

2.1.1 Fallstudie
Strategin för denna uppsats är en fallstudie eftersom huvudsakligt fokus  
läggs vid att analysera och beskriva en särskild företeelse på djupet. Syftet  
med en fallstudie är att inrikta sig på en eller några få undersökningsenhet  
samtidigt som målsättningen kan vara att belysa det generella genom 
att titta på det enskilda (Denscombe 2009:59-60).  

Inom ramen för detta arbete har två kommuner studerats ingående,  
nämligen Mora kommun och Karlstad kommun. Fokus har legat på hur dessa  
kommuner hanterat och bedömt bebyggelsetrycket i samband med LIS- 
planeringen. 

2.2 Metoder 

Detta arbete baseras på information som erhållits från intervjuer med  
kommunala planeringstjänstemän samt studier av planeringsdokument,  
lagtexter, officiella myndighetstexter och vetenskapliga rapporter. Forsknings-
frågorna, som presenterades inledningsvis, har den bredden att olika metoder 
både är motiverade och nödvändiga. 
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Vid den första e-mailkontakten med respondenterna redogjordes kort för 
mitt forskningsprojekt och för de teman jag önskade diskutera. Formen på 
intervjun utgjordes av en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad 
intervju innebär att intervjuaren i förväg har bestämt vilka ämnen som ska 
behandlas, samtidigt som intervjun tillåts vara flexibel och den intervjuade 
ges möjligheten att utveckla sina idéer och tala mer utförligt om dessa ämnen  
(Denscombe 2009:235). Huvudfrågorna till de semistrukturerade inter- 
vjuerna återfinns i bilaga A och B. 

 
Studier av planeringsdokument, lagtexter och officiella myndighetstexter 
så som policys och propositioner används i synnerhet för att skapa en hel-
hetsbild över problematikens kontext samt för att kunna återge en samman- 
fattande bakgrund som är viktig för läsaren att ha med sig inför efter- 
kommande resonemang och slutsatser. Att studera officiella myndighets-
texter bidrar till en förståelse för intentionerna med det nya strandskyddet 
som initierades i lagstiftningen under 2009/2010, men kan även bidra till en 
förståelse för motiven bakom att begreppen restriktivitet och bebyggelse- 
tryck används i gällande strandskyddslagstiftning. Genom att studera kom-
munernas LIS-planer kan kompletterande information, utöver den som erhölls  
under intervjuerna, kring hanteringen och bedömningen av bebyggelse-
trycket tillhandahållas.  

Studier av vetenskapliga rapporter och artiklar har framförallt legat till  
grund för resonemanget kring arbetets teoretiska utgångspunkter och  
forskningsöversikt. 

Initialt i arbetet gjordes ett urval kring vilka kommuner som skulle utgöra 
studieområden för fallstudien. Ett ställningstagande var att kommunen 
skulle ligga vid någon av de stora insjöarna i landet, eftersom det enligt 7 
kap. 18 d § 3 miljöbalken är runt dessa sjöar restriktivitet för LIS bör råda i  
områden där det råder stor efterfrågan på mark. Sannolikheten att kommuner  

som berörs av denna restriktion har behandlat begreppet bebyggelsetryck 
och har erfarenheter från bedömningar ansågs som större än för kommuner  
som inte berörs av restriktionen. Samtidigt som ett resultat som visade på 
att en kommun endast i väldigt liten utsträckning eller inte alls behandlat  
begreppet hade varit intressant i sig, hade ett sådant resultat inte gett lika 
mycket underlag för fortsatta diskussioner och slutsatser.  

En ytterligare utgångspunkt för valet av studieområden var att kommunen 
antagit en LIS-plan de senaste åren eller håller på att ta fram ett planförslag, 
detta för att vara säker på att över huvud tagit kunna erhålla information kring 
kommunens arbete med LIS och hantering av begreppet bebyggelsetryck. 

 
 
Intervju som metod inrymmer många fördelar, framför allt då metoden 
gör att människors åsikter, uppfattningar och erfarenheter lättare synlig-
görs. Samtidigt är det viktigt att poängtera att metoden även inrymmer flera  
brister. Intervjuarens och kontextens inverkan innebär att det kan vara svårt 
att uppnå konsistens och objektivitet, vilket har en ogynnsam effekt på till-
förlitligheten. En ytterligare brist med metoden är den så kallade intervjuar- 
effekten. Information som erhålls genom intervjuer baseras på vad männi-
skor säger snarare än vad de gör. Det är däremot inte säkert att uttryck och 
handling stämmer överens (Denscombe 2009:268-269). Vad en respondent 
säger att den gör bör inte per automatik förmodas återspegla sanningen.  

När det gäller forskning bör man heller aldrig acceptera dokumentära källor  
”som de är”. Validiteten är snarare något som måste fastställas än något 
som ska tas för givet. Forskaren måste därför ställa sig kritisk till den  
information som han eller hon använder. För att kunna avgöra doku- 
mentets trovärdighet måste även en bedömning göras av källans  
auktoritet och det tillvägagångssätt som har använts för att erhålla de  
ursprungliga uppgifterna (Denscombe 2009:316-317). 
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3.1.2 Ifrågasättande av ett allmänintresse
Vad som egentligen utgör ett allmänintresse har alltid varit omstritt, men 
dess värde som ett legitimerande koncept har på senare tid börjat ifrågasättas  
eftersom begreppet anses sakna operationell innebörd (Campbell &  
Marshall 2002:163). Frågor som ofta lyfts är huruvida ett allmänt intresse  
verkligen kan fungera som motiv för planering i ett alltmer fragmenterat  
samhälle. Kritiker hävdar att allmänintresset som begrepp endast är ett uttryck 
för en politisk ambition snarare än en standard mot vilken beslut och policys kan 
bedömas eller utvärderas. Samtidigt förväntas den politiska makten rättfärd- 
iga sina handlingar och ingripanden. Det är i denna deskriptiva bemärk- 
else, att försöka definiera ett allmänt bästa, som allmänintresset erbjuder  
en normativ standard mot vilken beslut kan utvärderas. Allmänna intressen  
fungerar således som ett verktyg för att rättfärdiga handling i situationer  
där det råder motsättningar (Campbell & Marshall 2002:164-165).  

Campbell och Marshall accepterar begreppets omstridda och problem- 
atiska natur, men hävdar ändå att diskursen om allmänna intressen är den axel 
kring vilken debatten om planeringen syfte och roll måste kretsa (Campbell 
& Marshall 2002:164). Vidare menar de att idén om ett allmänintresse aldrig 
övergivits helt, men att föreställningarna om det varierat över tiden (Campbell 
& Marshall 2002:173). 

3.1.3 Ett upplyst planeringstänkande och det kollektiva goda
Tankar om ett allmänintresse, eller det kollektiva goda som Strömgren  
benämner det i sin avhandling, blev särskilt tydliga i samband med det upplysta  
planeringstänkandet. Enligt det upplysta planeringstänkandet är planeringens 
grundläggande syfte att förbättra livet och öka välståndet för allmänheten. Det 
finns en stark tilltro till att mål och värden som främjar samhället i dess helhet 
kan uppnås genom verksamheten (Strömgren 2007:28). 

Strandskyddets huvudsakliga syften, att långsiktigt trygga allmänhetens  
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och  
växtlivet, bedöms enligt gällande lagstiftning vara tungt vägande all- 
männa intressen. Samtidigt finns möjlighet för den enskilde att få dispens 
från strandskyddet. Att ge dispens från strandskyddet handlar således i  
högsta grad om en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.  
Röster har dock lyfts som ifrågasätter vad det allmänna intresset egentligen 
står för och om det överhuvudtaget finns ett sådant. 

I detta kapitel redogörs för det centrala begreppet allmänna intressen ur 
ett teoretiskt perspektiv, vilket är en viktig utgångspunkt för förståelsen 
av strandskyddets och LIS-planeringens kontext, samt för förståelsen och  
tolkningen av empirin. 

3.1 Allmänna intressen 

3.1.1 Allmänna intressen som motiv för planering
Sedan andra världskriget har motiven för planering till stor del grundat sig på 
antaganden om att ett statligt ingripande i mark- och egendomsplanering är 
nödvändigt för att kunna säkerställa de allmänna intressena gentemot privata 
intressen (Campbell & Marshall 2002:163). Detta grundar sig alltså i tanken 
att statliga restriktioner av rättigheterna till privat egendom är nödvändiga 
för att det allmänna intresset ska kunna upprätthållas (Campbell & Marshall 
2002:164). Det allmänna intresset fyller tre huvudsakliga funktioner; att legiti-
mera planering som en statlig angelägenhet, utgöra en norm för planeringens 
praktik och för planerarprofessionens etiska förhållningssätt, samt fungera 
som ett slags kriterium för utvärdering av planeringen och dess resultat, så 
som policys, projekt och planer (Alexander 2010:143). 
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I ett renodlat upplyst planeringstänkande är strävan efter ett uttalat koll- 
ektivt gott starkt; planering ska göra samhället bättre för samtliga invånare. 
Strömgren använder universella och partikulära intressen som likvärdiga med 
allmänna och enskilda intressen och menar vidare att de värden som, enligt 
det upplysta planeringstänkandet, ska prägla samhällsbygget är universella. 
Vilka värden som fyller denna universella strävan efter det kollektiva goda och 
som motiverar planeringsinsatserna varierar över tid och mellan planerings- 
diskurser. Under en viss tid och enligt en särskilt planeringsdiskurs kan  
ekonomisk tillväxt och välstånd vara det centrala, medan det under en  
annan tid eller enligt en annan planeringsdiskurs är social sammanhållning,  
integration och ekologisk hållbarhet som utgör de centrala värdena (Strömgren 
2007:31-32).

3.1.4 Postmodernistisk och neoliberal kritik mot ett uttalat 
allmänintresse
Enligt neoliberalistiska teorier anses den fria marknaden och dess mekan- 
ismer vara centrala för samhället och fokus läggs på hur man ska skapa så 
goda förutsättningar som möjligt för marknadens agerande. Det statliga  
ingripandet bör vara så litet som möjligt. Detta gäller även planeringen  
och den neoliberala synen innebär att kritik riktas mot planering som 
fenomen, den planering som ändå måste ske ska alltid främja marknaden 
(Allmendinger 2009:108). Planering anses inom den neoliberala teorin  
begränsa marknaden och därför reducera individens frihet samt under- 
minera rättssäkerheten genom att graden av handlingsfrihet inom staten ökar 
(Allmendinger 2009:109). I en marknadsstyrd liberalism blir således konsu-
mentens och individens intressen det eftersträvansvärda samtidigt som tanken  
om ett allmänintresse försvagas (Campbell & Marshall 2002:172). 

Den postmodernistiska kritiken grundar sig främst på att allmänintresset som 
begrepp är alltför generellt och problematiskt att tillämpa i en heterogen värld, 
fylld av olikheter. Föreställningar om universalism, vilket ett allmänt intresse 
anses vara, bör enligt postmodernistiska teorier fördömas på grund av att  
sådana föreställningar anses vara alltför totalitära, homogeniserande och  
elitistiska (Campbell & Marshall 2002:172). 
 

Den dominerande föreställningen om det allmänna intresset i planer- 
ingen har på detta sätt underminerats av den kritiska debatten på senare tid. 
Föreställningen om ett allmänintresse avfärdas ofta, antingen för att det är  
alltför vagt eller för att det anses vara en elitistisk föreställning och således 
även en potentiellt anti-demokratisk idé (Campbell & Marshall 2002:173). 
Samtidigt menar Campbell och Marshall, som tidigare nämnts, att tanken om 
ett allmänintresse aldrig övergivits helt utan att det är föreställningarna om det 
som varierat över tiden (Campbell & Marshall 2002:168). 

3.1.5 Sammanfattande kommentar
Det kan alltså konstaterats att det allmänna intresset i planeringen under-
minerats av den kritiska debatten under senare tid, samtidigt som tankarna 
om ett allmänintresse aldrig övergivits helt. I svensk planlagstiftning finns  
sådana tankar om ett allmänintresse representerade, eftersom det vid 
prövning av frågor enligt PBL5  2 kap 1 § ska tas hänsyn till både allmänna  
och enskilda intressen. Även för utpekandet av LIS är utgångspunkten att 
kommunen, efter en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, är 
fri att bedöma vilka områden i kommunen som är lämpliga för lättnader  
i strandskyddet (Regeringen 2009:65). I frågor gällande strandskyddet  
antas det enskilda intresset i stor utsträckning utgöras av exploaterings- 
möjligheter medan det allmänna intresset antas utgöras av friytetillgångar och 
allmänhetens tillgång till strandområden. På detta sätt blir det påtagligt att 
föreställningen om enskilda och allmänna intressen i hög grad krockar i just 
strandskyddsfrågor. 

5 SFS 2010:900, Plan- och Bygglag, Stockholm: Socialdepartementet
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som ett hot mot allmänhetens tillgänglighet till stränder och som därför  
behövde regleras långsiktigt (Segrell 1995). På 1940-talet infördes i dåvarande 
byggnadslagen bestämmelser som gav länsstyrelsen möjlighet att förbjuda  
bebyggelse inom område utanför stads- och byggnadsplan, förutsatt att  
området behövde skyddas på grund av särskilda naturförhållanden  
(Regeringen 2009:28). 

Sedan 1950-talet har Sverige haft ett lagstadgat strandskydd för att kunna  
kontrollera exploateringen av bebyggelse i strand- och vattenzonen, med 
det huvudsakliga syftet att skydda allmänhetens fria tillgång till stränderna  
(Segrell 1995). Fram till 1975 innebar reglerna att det var länsstyrelsen  
som utsåg områden där strandskyddet skulle gälla. Denna lagstift-
ning visade sig emellertid vara otillräcklig för att hejda den omfattande  
exploatering av fritidshusbebyggelse som förelåg under 1960- och 1970- 
talet. Denna omfattande byggnation i strand- och vattennära lägen  
bidrog till att strandskyddet skärptes år 1975, då ett generellt förbud mot att  
bebygga stränderna vid både kusten och i inlandet infördes. Detta  
förbud var kopplat till en möjlighet att ansöka om dispens från förbudet  
(Regeringen 2009:28). Fram till denna lagändring hade länsstyrelsen haft full 
beslutanderätt över strandskyddet, men efter 1975 kunde även kommunerna 
erhålla denna beslutanderätt på delegation från länsstyrelsen (Segrell 1995).  

Genom en ändring i naturvårdslagen 1994 utvidgades strandskyddets syfte till 
att också ge skydd för växt- och djurlivet (Regeringen 2009:28). Således kan 
strandskyddet genom denna lagändring sägas ha ekologiserats. 

 

I detta kapitel beskrivs de grundläggande förutsättningarna beträffande 
den kommunala LIS-planeringen som både kan vara av intresse för läsaren 
och är viktiga att ha med sig inför fortsatt resonemang. Inledningsvis 
beskrivs strandskyddet, som har en lång tradition i Sverige. Avsnittet foku- 
serar på dess syfte och historik samt på den lagändring som genomfördes  
under 2009/2010, genom vilken strandskyddet gick från att vara generellt 
till att bli mer differentierat. Därefter beskrivs företeelsen landsbygdsutveck-
ling i strandnära läge med fokus på det differentierade strandskyddet, syftet 
med LIS, definitionen av landsbygd samt hur möjligheten att peka ut LIS- 
områden ser ut. Avslutningsvis redovisas de modeller för beräkning av 
bebyggelsetryck som finns tillgängliga idag.  

4.1 Strandskydd 

4.1.1 Strandskyddets syften
Strandskyddet har två huvudsakliga syften; att trygga allmänhetens  
tillgång till strandområden ur ett långsiktigt perspektiv samt att bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet (Boverket 2014).  

I Sverige finns idag ett generellt strandskydd som gäller vid alla kuster, sjöar 
och vattendrag i hela landet. Det skyddade området är normalt 100 meter 
från strandkanten, men kan av länsstyrelsen utökas upp till 300 meter om det  
behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften (Boverket 2014). 

4.1.2 Strandskyddets historik 
Sveriges stränder är en värdefull naturtillgång med omfattande biologisk 
mångfald och en källa till naturupplevelser och friluftsliv. Strandskyddet 
och allemansrätten har en lång tradition i Sverige (Regeringen 2009:28).  

Ända sedan 1930-talet har politiska initiativ tagits för att säkra strändernas  
betydelse för möjlighet till rekreation, något som på denna tid ansågs  
viktigt för folkhälsan. Orsaken till dessa politiska initiativ berodde på en 
stark expansion av fritidsbostäder i attraktiva vattennära lägen, vilket sågs 
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4.1.3 Ett nytt strandskydd 

Lagändring 2009/2010
En förändring av strandskyddslagstiftningen infördes under 2009/2010 i 
två steg. Den 1 juli 2009 trädde den första delen av denna i kraft, och inne-
höll bland annat förändringar i ansvarsfördelningen mellan kommun och  
landsting. Genom lagändringen fick samtliga kommuner numera beslut- 
anderätt om dispenser i samband med bygglov och upphävande av strand- 
skydd i samband med detaljplaneläggning.  Genom denna lag preciserades  
även de särskilda skäl som ska föreligga för att frågor om dispens och  
upphävande ska kunna prövas. Dessa särskilda skäl sammanfattas i lagtexten, 
MB 7 kap 18c §, i sex stycken punkter:  

Den 1 februari 2010 trädde den andra delen av lagändringen i kraft,  
vilken innehöll regler om lättnader i strandskyddet för att främja lands-
bygdsutvecklingen i strandnära lägen.  

Arbetet med att förändra strandskyddet pågick under en längre tid. År 2001 
erhöll Naturvårdsverket uppdraget att kartlägga hur tillämpningen av det 
dåvarande strandskyddet fungerade, vilket resulterade i rapporten ”Kartlägg-
ning m.m. av strandskyddsbestämmelserna” (Naturvårdsverket 2002).  
 
Därefter följdes Naturvårdsverkets arbete av två promemorior framtagna av  
arbetsgrupper vid Miljödepartementet; ”Ett förnyat strandskydd” (Ds 
2005:23) och ”Stranden – en värdefull miljö” (Ds 2008:21). Det är  
dessa promemorior som sedan kom att ligga till grund för den nya strand- 
skyddslagstiftningen, så som den ser ut idag.
 
Motiven bakom lagändringen
Naturvårdsverkets rapport från 2002, där syftet var att kartlägga tillämp- 
ningen av den dåvarande strandskyddslagstiftningen, pekade på att det  
förelåg flera brister i lagstiftningen och dess tillämpning. De identifierade 
problemen kan delas in i tre huvudsakliga kategorier:  

Brister i tillämpningen vid prövning och tillsyn
Generella brister och oklarheter i regelverket som förhindrar eller 
försvårar en ändamålsenlig tillämpning
Bristande legitimitet för regleringen, bl.a. för att samma regler gäller i 
hela landet oavsett hur mycket eller lite av de strandskyddade områdena 
som är ianspråktagna 

Bristerna i tillämpningen bedömdes leda till att strandskyddet succesivt  
urholkades och att allt fler stränder skulle tas i anspråk för bebyggelse. Dessa  
brister bestod bland annat av dispensbeslut som inte stämde överens med  
gällande rätt, få överklaganden samt en sporadisk tillsyn, vilket samman-
taget riskerade leda till att strandskyddets syften påverkades negativt ur ett  
långsiktigt perspektiv (Regeringen 2009:32-33). 

“Vid prövningen av en fråga om upphävande av eller 
dispens från strandskyddet får man som särskilda skäl 
endast beakta om det område som upphävandet eller 
dispensen avser  
 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften,  
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller 
annan exploatering är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen inte kan genomföras utanför området,  
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför områ-
det, eller  
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat  
mycket angeläget intresse.” Lag (1998:808).
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Tanken med ett differentierat strandskydd var att skapa möjligheter för en 
ökad nybyggnation längs stränderna för att främja en utveckling av lands- 
bygden i de delar av landet där bebyggelsetrycket är lågt och stränderna inte 
har exploaterats i hög grad. Motivet bakom införandet av det differentierade 
strandskyddet var att göra strandskyddsreglerna mer flexibla med ökade 
möjligheter att ta hänsyn till lokala förhållanden och förutsättningar. Detta 
eftersom det lokala utvecklingsbehovet liksom bebyggelsetryck ser annor- 
lunda ut i olika delar av landet (Boverket & Naturvårdsverket 2012:17).  

Samtidigt som lagändringen medförde vissa lättnader i strandskyddet  
infördes även skärpningar i områden där det råder ett högt exploaterings- 
tryck, vilka syftade till att uppnå en mer enhetlig och korrekt tillämpning av 
strandskyddsreglerna. Strandskyddet kommer således även fortsättningsvis 
begränsa möjligheterna att exploatera landets stränder (Regeringen 2009:68), 
dock med möjlighet för kommunerna att peka ut LIS-områden där lättnader i 
strandskyddet kan tillämpas.
 
4.2.2 Syftet med LIS
Det huvudsakliga syftet med att redovisa områden för landsbygdsutveck-
ling i strandnära läge är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen 
i områden med god tillgång till oexploaterade strandområden där en viss 
byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. Behovet av att 
stimulera en sådan utveckling finns främst i landsbygdsområden som inte är 
belägna i närheten av en tätort (Regeringen 2009:63). Ett vattennära läge kan  
innebära stora konkurrensfördelar för verksamheter och boende. Verksam-
heter skapar arbetstillfällen vilket främjar en levande landsbygd. Ny bebyggelse  
kan ge underlag för lokal service, så som butiker, skolor och kollektiv- 
trafik, och attraktiva boendemiljöer kan bidra till företagsetableringar. Det 
differentierade strandskyddet gör det möjligt för kommunerna att ta tillvara  
strändernas attraktionskraft vilket direkt och indirekt kan bidra till lands-
bygdens utveckling (Boverket & Naturvårdsverket 2012:17).  

Ett LIS-område bör dock inte omfatta mer än en begränsad del av strand- 
områdena inom en kommun (Boverket & Naturvårdsverket 2012:18). Vad 
som är en begränsad del beror till stor del på lokala förhållanden, och kan 
variera utifrån kommunens tillgång till stränder. 

Den bristande legitimiteten förklarades framförallt med regelverkets otill-
räckliga flexibilitet. Enligt dåvarande strandskyddslagstiftning bedömdes 
dispens från strandskyddet lika strängt i kommuner med hög bebyggelse- 
påverkan längs stränderna och med ett högt bebyggelsetryck som i  
kommuner med god tillgång till stränder och ett obefintligt bebyggelsetryck.  
Man menade vidare att ett generellt strandskydd inte var anpassat efter de 
geografiska förutsättningar som finns i olika delar av landet. Lagstiftningen  
ansågs således vara i ett stort behov av förändring för att långsiktigt  
kunna upprätthålla strandskyddets syften (Regeringen 2009:33). Målen med 
den förändrade strandskyddsregleringen kan sammanfattas enligt följande:  

Införa lättnader för att främja utvecklingen i landsbygdsområden med 
god tillgång till stränder
Begränsa nybyggnationen i övriga delar av landet genom tydligare och 
stärkta regler och en restriktiv tillämpning
Ökat lokalt och regionalt inflytande  
Effektivare prövning genom att samordna miljöbalken och plan- och 
bygglagen 

Strandskyddets syften, att trygga allmänhetens tillgång till strandområden ur 
ett långsiktigt perspektiv samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växt-
livet, samt det generella strandskyddet på 100 meter från strandlinjen skulle 
trots lagändringen även fortsatt gälla. 
 
4.2 Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

4.2.1 Ett differentierat strandskydd
Genom lagändringen 2009/2010 gavs kommunerna möjligheten att peka ut 
områden där lättnader i strandskyddet kan tillämpas för att främja en lands-
bygdsutveckling, så kallade LIS-områden. Trots att ett generellt strandskydd 
vid alla kuster, sjöar och vattendrag fortfarande gäller, innebar regleringen av  
lättnader i förmån för landsbygdsutveckling att strandskyddet blev  
differentierat. Beroende på läge är det numera olika regler som kan tillämpas 
för dispenser från och upphävanden av strandskyddet. 
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4.2.3 Vad är landsbygd?
De lättnader i strandskyddet som infördes genom lagändringen 2009/2010 
syftade, som tidigare nämnts, till att främja en utveckling på landsbygden.  
Vad som egentligen kan räknas som landsbygd är omstritt och preciseras  
heller inte i lagen. Begreppet landsbygd rymmer en variation av olika sociala,  
ekonomiska och miljömässiga förhållanden, vilket gör att det är befogat 
att tala om olika landsbygder (Regeringen 2009:63).  

Det finns många definitioner av glesbygd och landsbygd, framtagna i olika 
sammanhang. Det tidigare Glesbygdsverket definierade begreppen utifrån 
tillgänglighet till utbud av service och arbetsmarknad. Sveriges kommuner  
och landsting definierar glesbygdskommuner som kommuner med min-
dre än sju invånare per km2 och med mindre än 20 000 invånare. Statistiska 
centralbyrån räknar tätorter som husansamlingar med minst 200 invånare 
såtillvida avståndet mellan husen inte överstiger 200 meter. Landsbygd kan 
således definieras som något som tar slut där tätorten börjar (Boverket & 
Naturvårdsverket 2012:16). I ett internationellt perspektiv skulle hela Sver-
ige, utom tätortsområdena i de tre storstadsregionerna, betraktas som lands- 
bygd. Enligt OECD:s definition av landsbygd, kommuner med en befolknings- 
täthet lägre än 150 invånare per kvadratkilometer, bor 70 procent av Sveriges 
befolkning på landsbygden (Regeringen 2009:63). 
 
Enligt regeringens proposition påpekas att det emellertid finns nackdelar med 
att definiera begreppet landsbygd i lagtexten eftersom det även med en defi-
nition kan vara svårt att bestämma gränserna för landsbygden. En definition 
skulle även riskera medföra att det blir ett stelt och oflexibelt verktyg (Regering- 
en 2009:64). Vad som i praktiken är landsbygd måste således den enskilda 
kommunen definiera lokalt. 

4.2.4 Att peka ut LIS-områden
Möjligheten att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge gäller med några undantag i hela landet. För delar av landet gäller  
vissa begränsningar, där kommunen bör vara mer restriktiv vid utpekande 
av LIS-områden än i landet i övrigt (Se figur 1, s.17). Enligt 7 kap. 18 d § 3  
miljöbalken gäller detta i eller i närheten av tätorter, i vissa kust- och 
skärgårdsområden samt på Gotland. Det gäller också kring de stora  

sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön 
samt Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, i områden där det finns 
en stor efterfrågan på mark och således ett högt bebyggelsetryck (Bover-
ket & Naturvårdsverket 2013:68). Ett LIS-område kan antingen pekas ut i 
den kommunala översiktsplanen, i en fördjupning av översiktsplan, eller  
genom ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (Boverket & Naturvårdsverket  
2012:10). Syftet är att tydligare koppla strandskyddet till den kommunala 
strategin för den framtida mark- och vattenanvändningen.

En kommun kan peka ut ett LIS-område om det finns särskilda skäl  
angivna, vilka regleras i miljöbalken 7 kap 18c §. För att ett LIS-område 
ska ses som rimligt behöver ett upphävande av strandskyddet ge långsiktigt 
positiva effekter för sysselsättningen på landsbygden och/eller bidra till att 
skapa förutsättningar för ett serviceunderlag. Samtidigt ska inte utpekandet 
av LIS-områden hindra en för allmänheten god tillgänglighet till strand- 
områden eller försämra livsvillkoren för djur- och växtlivet. Generellt gäller 
alltså att ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge bör utgöras 
av ett område som är av ett sådant slag att strandskyddets syften långsiktigt 
kan tillgodoses (Regeringen 2009:169). För att inte spärra tillgängligheten 
till stranden och bevara goda livsmiljöer infördes i den senaste lagändringen 
bestämmelser om att en fri passage ska bevaras närmast strandlinjen. Undan- 
tag finns dock för anläggningar som måste anläggas vid strandlinjen på  
grund av dess funktion (Boverket & Naturvårdsverket 2012:29).

Vilka verksamheter eller åtgärder som kan vara lämpliga för en utveckling 
av landsbygden framgår inte av lagen, utan det är upp till varje kommun att 
bedöma i dialog med länsstyrelsen (Boverket & Naturvårdsverket 2012:17). 
Även detta är ett led i att göra strandskyddslagstiftningen mer flexibel och 
anpassad till lokala och regionala förhållanden. 

Utgångspunkten vid utpekandet av LIS-områden är att kommunen ska vara 
fri att efter en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen och med 
ett beaktande av statens intressen bedöma vilka områden i kommunen som 
är lämpliga för lättnader i strandskyddet. För varje redovisat område behöver 
behovet av landsbygdsutveckling vägas mot den förväntade inverkan på 
strandskyddets syften ur ett långsiktigt perspektiv (Regeringen 2009:65). 
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1. 2. 3.
Kommunerna kan peka ut områden 
för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen

Geografiskt område:
Hela Sverige, med undantag för 
område 2 och 3 samt i eller i 
närheten av tätorter

Förklaring:
Regler om landsbygdsutveckling 
gäller i hela landet, med vissa 
undantag (se område 2 och 3)

Kommunerna ska vara restriktiva 
när de pekar ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen

Geografiskt område:
- i eller i närheten av tätorter
- i ett kust- eller kustskärdgårdsom-
råde från Forsmark till Klockestrand 
vid Ångermanälven eller från 
Skataudden vid Näskefjärden till 
gränsen mot Finland,
- på Gotland, samt
- vid Vänern, Vättern, Mälaren, 
Siljan, Orsasjön, Skattungen, 
Oresjön eller Oreälven mellan 
Orsasjön och Skattungen

Förklaring: 
Regler om landsbygdsutveckling får 
tillämpas med viss begränsning

För Vänern, Vättern, Mälaren och 
Siljanområdet gäller begränsningen 
om det råder stor efterfrågan på 
mark för bebyggelse inom respektive 
strandområde

Kommunerna kan inte peka ut 
områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen

Geografiskt område:
- Kust- och kustskärgårdsområdet 
från gränsen mot Norge till 
Forsmark,
- Ölands kust, samt i
- Ångermanland från Klockestrand 
vid Ångermanälven till Skataudden 
vid Näskefjärden

Förklaring:
Regler om landsbygdsutveckling får 
inte tillämpas

Översiktskarta - 
Regler för strandskydd och landsbygdsutveckling

Figur 1. Översiktskarta - regler för strandskydd och landsbygdsutveckling i landet.  
Källa: Boverket och Naturvårdsverket 2012, bearbetad av författaren.
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4.3 Modeller för beräkning av bebyggelsetryck 

I detta avsnitt presenteras i korthet de generella modeller som finns tillgängliga  
för bedömning/beräkning av bebyggelsetrycket idag. De modeller som pre-
senteras ger endast en indikation på var bebyggelsetryck råder på regional  
alternativt nationell nivå, vilket gör att de kan vara svåra att tillämpa då  
bebyggelsetrycket behöver bedömas i geografiskt avgränsade områden på lokal 
nivå, vilket är fallet vid bedömningen som görs i samband med LIS. I arbetets 
avslutande kapitel Diskussion och slutsats återkopplas till dessa modeller samt 
förs ett vidare resonemang kring modellernas brister och svårtillämparhet. 

4.3.1 Förvaltningsindex
Riksantikvarieämbetet har tagit fram en metod för att mäta förändrings- 
trycket längs Sveriges kust och stränder, så kallat förvaltningsindex. Beräknings- 
metoden är tänkt att geografiskt indikera hur utvecklingstrender och tendenser  
ser ut i olika delar av Sverige, bland annat vilka områden som omfattas av en 
hög befolknings- och bebyggelseutveckling (Riksantikvarieämbetet 2011:7). 
På nationell nivå kan förvaltningsindex utgöra ett underlag för att få en  
kunskapsmässig bild över planerade LIS-områden. Förvaltningsindex är 
även tänkt att fungera som ett underlag på kommunal, regional och nationell 
nivå vid uppföljning av beviljade strandskyddsdispenser och utpekade LIS- 
områden (Riksantikvarieämbetet 2011:52).

De statistiska variabler som indexet baseras på är befolkningstillväxt,  
fastighetsutveckling samt taxeringsutveckling (en spegling av marknads- 
attraktiviteten). Indexet delas sedan in i fyra kategorier; heta områden, 
svala områden, neutrala områden samt få eller inga boende (Boverket & 
Naturvårdsverket 2013:96). 

Heta områden beskrivs som expansiva områden med högt befolkningstryck 
och bebyggelsetillväxt, ofta i storstadsnära lägen. Svala områden har istället 
lågt exploateringstryck och en negativ befolkningstillväxt. Neutrala områden 
har drag av både heta och svala områden, vilket medför att utvecklingen blir 
svårförutsägbar. Den sista kategorin, få eller inga boende, beskrivs som om-
råden som mer eller mindre saknar fast befolkning (Riksantikvarieämbetet 
2011:7).
 

Mätningar, beskrivet genom ett förvaltningsindex, visar att förändrings- 
trycket längs Sveriges kuster och sjöar är högt, särskilt i storstadsnära lägen 
(Boverket & Naturvårdsverket 2013:96).

4.3.2 Tobins q
Tobins q är ett sätt att beskriva befintligt bebyggelsetryck och visar på för- 
hållandet mellan priset på ett begagnat hus och produktionskostnaden för 
ett småhus (Boverket & Naturvårdsverket 2013:98). Modellen kan ses som 
ett mått på attraktivitet och kan ge en viss indikation på hur bebyggelse- 
trycket kan förväntas se ut även i framtiden. Ju högre värde på Tobins q, desto 
mer lönsamt bör det vara att bygga nytt. Kommuner som redovisar en brist på 
bostäder har ofta ett värde på Tobins q runt 1,0. I en tredjedel av Sveriges komm- 
uner är värdet under 0,8, vilket innebär betydligt sämre förutsättningar för 
att bygga nytt. Det förekommer även kommuner med ett värde på under 0,3. 
I dessa kommuner är det en stor utmaning att över huvud taget få till någon 
nyproduktion (Boverket 2010:16). 

Tobins q redovisas ofta kommunvis, men viktigt att poängtera är dock att 
värdet kan variera kraftigt inom en kommun. 

4.3.3 Bebyggelsepåverkad kust och strand 
Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram och sammanställt statistik- 
uppgifter om bebyggelsepåverkan vid Sveriges kuster och stränder. Enligt 
dessa statistikuppgifter framgår att 13 procent av rikets kust- och strand- 
linje är bebyggelsepåverkad, det vill säga att det finns en eller flera byggnader 
inom 100 meter från kust- eller strandlinjen. Stockholms län har den största  
andelen bebyggelsepåverkad kust och strand (30 procent), medan Norr- 
bottens län har den minsta andelen (5 procent) (SCB 2011:5). Graden av  
bebyggelsepåverkan varierar mellan 2 och 86 procent bland Sveriges komm- 
uner. Bland de 15 kommuner där andelen bebyggelsepåverkad kust och 
strand är störst finns de allra flesta i Stockholms län. Om bebyggelsepåverkan 
överstiger 20 procent inom en kommun antas det föreligga ett högt bebygg- 
elsetryck (SCB 2011:6). 
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gången på strandtomter är en begränsande faktor för att locka invånare till 
kommuner, i synnerhet glesbygdskommuner, vill författarna istället framhålla  
att tillgången till arbetstillfällen, lämpliga skolor och annan samhällsservice 
sannolikt är av större vikt för ett hushålls beslutsfattande (Emmelin et.al 
2014:25-26). 

Utöver avsaknaden av kunskap om exploateringstryck, menar Emmelin et.al 
även att en generell kunskap om friluftslivets utnyttjande av strandskydd- 
ade områden saknas. En möjlig utgångspunkt är dock att värdet av strand- 
skyddet för friluftslivet får förväntas vara kopplat till tillgången på allemans-
rättsligt tillgänglig mark. I områden med låg tillgång på allemansrättsligt 
tillgänglig mark är rimligen generella strandskyddsrestriktioner av större  
betydelse än i områden med god eller mycket god tillgång till allemansrättsligt 
tillgänglig mark. Tillgången på allemansrättsligt tillgänglig mark varierar 
dock kraftigt mellan olika delar av landet, den största bristen finns i Stock-
holm och i Skåne, medan norrlandskommunerna är de kommuner med 
störst tillgång på allemansrättsligt tillgänglig mark (Emmelin et.al 2014:27). 

För att kunna bedöma konsekvenserna av upphävandet av strandskyddet i 
landsbygdsområden, är det viktigt att friluftslivsvärden ställs mot exploaterings- 
värden. Sådana värden kan uppkomma genom en mängd olika faktorer, var för 
sig eller i samverkan. Faktorer som påverkar exploateringsvärdet i vid mening 
är bland annat enskilt ekonomiskt intresse av att bebygga attraktiva stränder, 
lokalt eller regionalt intresse av att erbjuda attraktivt boende samt möjligheten  
att bygga olika former av anläggningar för friluftsliv eller naturturism 
(Emmelin et.al 2014:29). Huruvida eventuella konflikter med friluftslivet 
uppstår är till stor del beroende på såväl exploateringstrycket som tillgången  
på stränder och mark för friluftsliv i stort (Emmelin et.al 2014:13). I figur 2  
(s.20) redovisas en principiell konfliktmatris mellan värden för friluftslivet 
och exploatering.

I detta kapitel redovisas det forskningsläge inom vilket arbetets syfte och 
problemformulering är kontextualiserade. Generellt går att säga att det för 
just det praktiska problem som undersöks i detta arbete finns en väldigt liten 
mängd genomförd forskning, inte minst på grund av att möjligheten att peka 
ut LIS-områden är en relativt ny företeelse. Bristen på forskning inom ämnet 
pekar i sig på att en generell kunskap kring hur kommuner hanterar begreppet 
bebyggelsetryck samt vilka konsekvenser detta får för strandskyddets syften 
saknas. 

I rapporten ”Påverkan på friluftslivets värden av ett slopat strandskydd längs 
mindre sjöar och vattendrag” (Emmelin, Schlyter & Stjernquist 2014) disku- 
teras dock bebyggelsetryckets betydelse samt konflikter som kan uppstå  
mellan friluftlivsvärden och exploateringsvärden mer ingående. Trots att  
rapporten behandlar konsekvenserna av ett slopat strandskydd för mindre 
sjöar och vattendrag, är diskussionen som förs och slutsatserna som dras i stor 
utsträckning även relevanta för den problematik som behandlas i detta arbete. 
I kapitlet kommer följaktligen det resonemang och de tankar kring bebyggelse- 
tryck som framförs av Emmelin et.al (2014) att återges i korta drag. 

5.1 Bebyggelsetryck i strandskyddet 

I Sverige saknas en generell lokal kunskap kring det faktiska exploaterings- 
trycket eller exploateringsintresset inom nuvarande strandskyddszon, i 
synnerhet intill mindre sjöar och vattendrag. Någon samlad bild av vilket 
tryck som faktiskt råder i form av planer, bygglovsansökningar eller förslag 
till strandskyddsdispenser finns inte heller tillgänglig. Samtidigt hade sådana 
uppgifter kunnat ge en missvisande bild av det egentliga exploateringstrycket 
med tanke på att markägare och potentiella exploatörer kanske inte besvärar 
sig med att söka dispens från strandskyddet om strandskyddspraxis upplevs 
som ett hinder för dispensering (Emmelin et.al 2014:10). Emmelin et.al menar 
att det ibland framstår som att det finns ett mycket stort tryck på byggande i 
strandnära lägen i samtliga av landets kommuner och att nuvarande strand- 
skyddsbestämmelser är ett hinder för detta. I den mån det hävdas att till- 
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Figur 2. Konfliktmatris som illustreras genom fyra principfall. Källa: Emmelin et.al, 2014.          

A - I en situation med ett högt exploateringstryck och där det redan finns en dålig tillgång till arealer för 
friluftsliv blir strandskyddszonen av högt värde för friluftslivet. I detta fall kan konflikten mellan exploat-
ering och friluftsliv kring tillgängliga stränder förväntas bli mycket hög.  

B - Konflikt kan också förväntas uppstå i exploateringslägen där ett speciellt strandnära läge har ett 
mycket högt värde för friluftslivet (exempelvis på grund av lokalspecifika kvaliteter, så som bad i närhet 
till boende och kommunikationer, bra fiske och fin miljö) även om exploateringstrycket regionalt inte 
behöver vara högt.  

C - I en situation med högt exploateringstryck men låga värden för friluftslivet finns förutsättningar för 
konflikt, inte minst skärpta konflikter, allt eftersom exploateringen av strandnära lägen fortskrider. Situa-
tionen motsvarar här tankefiguren problemet med ”de små stegens tyranni”, där varje enskild exploatering 
i sig inte behöver vara ett problem men där den kumulativa effekten kan bli uttalat negativ för friluftslivets 
del. 

D - Slutligen, i situationer av lågt exploateringstryck och lågt värde för friluftslivet, föreligger ingen 
egentlig konkurrenssituation mellan olika anspråk och konflikten får betraktas som i stort sett obefintlig. 
Denna situation är mest sannolik i glest befolkade områden med stor tillgång på sjöar och vattendrag. 

 

Emmelin et.al menar vidare att den påverkan en exploatering medför på  
friluftslivet inte enbart är beroende av vilka totala arealer som tas i anspråk. 
Även relativt små ingrepp kan, genom att skära av viktiga kommunikations- 
leder, försvåra allmänhetens framkomlighet längs sjöar och vattendrag genom 
att tomter skär av den fria passagen eller genom att osäkerhet skapas kring 
huruvida allemansrättsligt tillträde föreligger eller inte. Effekten av mindre  
exploatering i anslutning till sjöar eller vattendrag förväntas bli störst i 
landskap med liten eller begränsad tillgång på allemansrättslig mark (Emme-
lin et.al 2014:34). Detta resonemang redovisas illustrativt i figur 3.

     

 
 
 
 
 

Figur 3. Principresonemang kring effekten av en arealmässigt ringa men illa lokaliserad utbyggnad på fram-
komlighet i olika typer av hypotetiska landskap. Gult anger icke allemansrättslig mark, grönt allemansrättslig 
mark, svarta fyrkanter bebyggelse, röd streckad linje nuvarande strandskyddszon och svart rektangel ny tomt 
i anslutning till mindre vattendrag. Källa: Emmelin et.al, 2014.
      
A - Högexploaterat landskap med stor andel jordbruksmark och bebyggelse. Den allemansrättsliga mark-
en är lokaliserad till vattendragets södra strand.  

B - Nytillkommen tomt och bebyggelse avskär tillträdet längs stranden och kringgång är inte möjlig på 
grund av kringliggande jordbruksmark. En begränsad exploatering får i exemplet en disproportionerlig 
effekt på friluftslivets värden och anspråk. 

C - Lågexploaterat landskap dominerat av skog med stor tillgång på allemansrättslig mark. 
 
D - Nytillkommen tomt och bebyggelse påverkar knappast tillträdet längs stranden då kringgång lätt 
låter sig göras i kringliggande skogsmark. En begränsad exploatering får i exemplet en marginell effekt på 
friluftslivets värden och anspråk. 

Högt värde för 
friluftslivet

Lågt värde för 
friluftslivet

Högt exploaterings-
värde

Lågt exploaterings-
värde

Kraftig konflikt?Konflikt?

Konflikt?Inga problem?

AB

D C
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5.1.1 Sammanfattande kommentar
I detta kapitel har det kunnat konstateras att det i Sverige saknas en  
generell kunskap om såväl exploateringstryck som friluftslivets utnyttjande av 
strandskyddade områden, i synnerhet på lokal nivå. Samtidigt som en samlad 
bild av exploateringstrycket saknas hade sådana uppgifter riskerat ge en miss-
visande bild av det egentliga trycket. På detta sätt blir problematiken kom-
plex, och frågan om hur en bättre lokal kunskap skulle kunna erhållas lämnas  
öppen.  

Avgörande för huruvida konflikter kommer att uppstå vid upphävande av 
strandskyddet i landsbygdsområden är såväl exploateringstryck som tillgång- 
en på allemansrättsligt tillgänglig mark och stränder. För att kunna bedöma 
konsekvenserna av upphävandet av strandskyddet är det således viktigt att 
friluftslivsvärden ställs mot exploateringsvärden. Enligt det resonemang som 
framförs av Emmelin et.al (2014) finns dock risken att konflikter uppstår även 
om exploateringsvärdet eller värdet för friluftslivet är lågt, vilket tydligt visar 
på svårigheten med att i förväg kunna förutse eventuella konsekvenser för fri-
luftslivet och strandskyddets syften i stort. 
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I detta kapitel redogörs för det resultat som framkommit av fallstudien.  
Kapitlet är uppdelat efter de geografiska studieområdena, alltså Karlstad  
kommun och Mora kommun. Det är dessa kommuner som i detta arbete stude- 
rats mer ingående med avseende på hur de hanterat och bedömt bebyggelse- 
trycket i samband med den kommunala LIS-planeringen. Båda de studerade 
kommunerna ligger intill någon av de större insjöarna i Sverige och berörs därmed 
av restriktionen om högt bebyggelsetryck. Under arbetet med LIS har således 
kommunerna haft ett lagstadgat krav på sig att ta hänsyn till och bedöma det  
föreliggande bebyggelsetrycket, och hantera sådana områden mer restriktivt.  

Under respektive avsnitt redovisas en kort bakgrund kring läget i kommunen 
samt en redogörelse för hur begreppen bebyggelsetryck och restriktivitet om-
nämns i LIS-planen. Därefter redovisas en sammanställning av de intervjuer 
som hållits med planeringstjänstemän från respektive kommun. Samman-
ställningen utgår från de huvudämnen som diskuterades under intervjuerna.  
Avslutningsvis i kapitlet görs en sammanfattande analys av fallstudiens  
resultat – vad säger egentligen resultatet och vad innebär det? 
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6.1 Karlstad kommun 

6.1.1 Bakgrund
Karlstad är residensstad i Värmlands län. Kommunen är belägen där  
Klarälvsdeltat mynnar ut i norra Vänern, vilket gör att tillgången till vatten 
i kommunen är god (Karlstad kommun 2012:15). 

I dagsläget har Karlstad kommun en befolkning på omkring 85 500 invånare. 
Befolkningen i kommunen har varit kontinuerlig ökande under de senaste  
decennierna och har sedan 90-talet ökat med omkring 10 000 invånare. 

Enligt översiktsplanen som antogs 2012 har kommunen ett övergripande 
befolkningsmål att uppnå en befolkningsmängd på 100 000 invånare mellan  
år 2030 och 2035. Utifrån dagens befolkningsmängd krävs alltså ytterligare  
14 500 invånare för att uppnå målsättningen på 100 000 invånare, vilket  
erfordrad en utbyggnad av såväl bostäder som infrastruktur och service  
(Karlstad kommun 2012:6-7).  

Bebyggelsetryck i strandskyddet

Kommunen har tagit fram ett förslag till plan för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen som utgör ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2012.  
Förslaget till LIS-plan kommer att vara föremål för granskning enligt plan- 
och bygglagen respektive miljöbalken mellan den 22 april – 17 juni 2015.  
Totalt pekar förslaget ut 25 LIS-områden, som består av mark nära vattnet som 
i dag omfattas av strandskydd där kommunen vill öppna upp för utveckling 
av bostäder, fritidshus och verksamheter, framför allt inom turistnäringen.  
Planen pekar även ut två områden där ytterligare utredning krävs. De  
områden som enligt planen är aktuella för LIS finns runt Vänern, Molkom-
sjön, Borssjön, Mången, Gräsmängen och Gapern (Karlstad kommun 2015a). 

Totalt föreslås enligt kommunens planförslag 25 LIS-områden och två utred-
ningsområden som medger LIS för olika typer av bostäder, samt för befintligt 
och potentiellt näringsliv. Urvalet har skett med hänsyn till de tre perspektiven 
hållbarhet, restriktivitet/hänsyn samt landsbygdsutveckling. Inför urvalet 
har 10 principiella ställningstaganden gjorts (se figur 4) som styrt urvalet av  
områden och innehållet i dessa. Totalt innebär förslaget möjlighet till mellan  
300-450 nya bostäder i strandskyddade områden ute på landsbygden  
(Karlstad kommun 2015b:5).

6.1.2 Vad säger LIS-planen om bebyggelsetryck och restriktivitet vid 
Vänern? 
Enligt kommunens LIS-plan har en av utgångspunkterna för utpekandet 
av LIS-områden vid Vänern varit att om möjligt undvika områden med 
stor efterfrågan på mark. Samtidigt anses det som än viktigare att sträva  
efter långsiktigt hållbara strukturer och stimulera utveckling nära befintliga  
tätorter och områden med närhet till kollektiva transporter, befintlig  
infrastruktur och olika sorters service. Att främja långsiktigt hållbara 
strukturer har enligt kommunens LIS-plan varit en viktig lokaliserings- 
princip. Vidare anges att utpekande av LIS-områden där efterfrågan på  
bebyggelse helt saknas kan leda till svårigheter att få områdena genomförda  
samt att det främjar glesa strukturer som bidrar till ökat bilberoende. Mot 
bakgrund av detta ställningstagande har inga LIS-områden för bostads- 
ändamål pekats ut där det helt saknas efterfrågan (Karlstad kommun 2015b:81).  
 
 

Principiella ställningstaganden  

1. Satsa på både inlandet och Vänern 
2. Samla hellre än att sprida 
3. Bygg åretruntboende nära samhällena 
4. Möjliggör olika typer av vattennära boende 
5. Utveckla de strandnära lägena i samhällena 
6. Främja både sommar- och vinternäringar 
7. Gynna alla typer av besöksboende 
8. Näringar ska ha nytta av läget
9. Möjliggör natur- och skärgårdsturism
10. Möjliggör för framtida idéer och etableringar
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Figur 4. Principiella ställningstaganden för urval av LIS-områden,  
Karlstad kommun. Källa: Karlstad kommun, 2015.
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Utifrån de studier av prövade bygglov och strandskyddsdispenser som genom-
fördes under framtagandet av LIS-planen, framgår att det råder en relativt stor 
efterfrågan på att bygga nytt runt Vänern, bland annat inom Bomstad. Viss  
efterfrågan på mark för bebyggelse bedöms även råda inom Abborttan-Götviken,  
Kråkholmen, västra delen av Rudshalvön samt sydvästra delen av Jäverön. 
Utöver dessa områden finns en historik av förfrågningar av bygglov och/eller 
strandskyddsdispenser utspridda utan något särskilt mönster på flera platser  
runt Vänern. Dock anser kommunen att studier av tidigare prövningar av  
lov- och dispensärenden inte ger någon heltäckande bild av var efterfrågan 
råder (Karlstad kommun 2015b:80).

Vidare anger LIS-planen att den restriktivitet som ska råda vid Vänern 
där det råder stor efterfrågan på mark i vissa fall står i konflikt med  
hållbarhetsperspektivet. Detta gäller exempelvis vid Rudshalvön, där ett högt  
tryck råder men där närhet till framtida pendeltågstation, service och eventuell  
samordning av VA-frågorna skulle främjas av fler boende. Som en del i 
att minimera påverkan på viktiga bevarandevärden bör målsättningen 
vara att samla verksamheter och exploatering till redan i anspråkstagna  
områden som klarar ytterligare förtätning (Karlstad kommun 2015b:41). 
 
Totalt har nio LIS-områden samt ett utredningsområde pekats ut vid 
Vänern, vilka koncentreras till fyra utvalda huvudområden - Alvenäs, östra 
Segerstadhalvön, Rudshalvön/Jäverön och Väse/Bottenviken/Arnön. Inrikt-
ningen för dessa omfattar bostäder, uthyrningsstugor, näringar, replipunkter 
samt campingverksamhet. Mot bakgrund av detta menar kommunen att det 
kan konstateras att huvuddelarna av stränderna vid Vänern inte föreslås för 
LIS, samt att urvalet som gjorts avvägts omsorgsfullt mellan restriktivitet och 
utveckling (Karlstad kommun 2015b:81). 
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Figur 5. LIS-områden i Karlstad kommun. Totalt pekas nio LIS-områden  
och ett utredningsområde ut vid Vänern. Källa: Karlstad kommun, 2015.
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Planeringsunderlag
Vid bedömningen av bebyggelsetrycket har kommunen dels tittat på  
bebyggelsetätheten idag och gjort GIS-analyser, samt tittat på material från  
bygglovssidan angående bygglovsansökningar över de senaste åren. Resultatet 
har sedan sammansatts på en karta för att kunna se olika stråk där det råder 
ett högt bebyggelsetryck. Respondenten uppger även att de tittat på befintliga 
strandskyddsdispenser och vilken typ av dispens det handlade om. 
 
Under samrådet inkom flera förslag och önskemål på nya LIS-områden, 
framförallt vid Rudshalvön, vilket respondenten ser som ett tecken på  
bebyggelsetryck. Inför granskningen erhölls även en uppskattning  
från bygglovssidan angående vilka områden som de fått mycket avslag 
på, vilket resulterade i att tre områden lades till på analyskartan.  

Principiella ställningstaganden 
I arbetet med framtagandet av LIS-planen landade arbetsgruppen ganska snabbt  
i det principiella ställningstagandet att det var bättre att samla än att sprida  
bebyggelsen, samt att det var viktigt att hitta lägen med utvecklingspotential ur 
ett långsiktigt perspektiv. Områden där det helt saknades efterfrågan på mark 
skulle alltså inte pekas ut. Dessa ställningstaganden gällde för såväl Vänern som 
sjöarna i inlandet och det gjordes i arbetet ingen skillnad på synen mellan dessa. 

Utgångspunkten för utpekandet av LIS var att bygga hållbart. Stort fokus lades 
på att det skulle vara åretruntboende nära samhällen, att det skulle stärka  
service samt att det skulle ligga inom två kilometer från kollektivtrafik.  
Förutom argumentet att det ansågs mer hållbart att koncentrera bebyggelsen,  
uppger respondenten att det även är bättre ur ett kommunalekonomiskt  
perspektiv. 
 
Restriktivitet vid Vänern
Från kommunens sida fanns en vilja att utveckla områden vid Vänern, vilket 
blev problematiskt på grund av att bestämmelser om restriktivitet runt 
Vänern finns inskrivet i lagen.  
 

6.1.3 Sammanställning av intervju 

Intervjun genomfördes 2015-04-15 med Ann Catrin Kärnä, översiktsplaner-
are på kommunledningskontoret i Karlstad och handläggare för arbetet med 
kommunens LIS-plan.  

Bedömning av bebyggelsetryck
Respondenten uppger att de under arbetet med LIS ganska snabbt fastnade  
i begreppet bebyggelsetryck. Anledningen var framförallt att det från  
kommunens sida fanns en vilja att utveckla områden i strandnära lägen vid 
Vänern, vilket med tanke på skrivningen i lagstiftningen om restriktivitet 
blev problematiskt. Initialt i arbetet fördes en diskussion kring bebyggelse-
trycket med en arbetsgrupp, vilket ganska snabbt landade i ställningstagan-
det att det är bättre att samla bebyggelsen än att sprida ut den samt att det 
var viktigt att försöka hitta rätt lägen där det fanns potential för utveckling.  

Under arbetet med LIS har kommunen haft tre ingångar; hållbarhet,  
restriktivitet och levande landsbygd. För ingången hållbarhet har fram-
förallt kollektivtrafik och VA-lösningar varit i fokus. Restriktivitet handlar  
framförallt om vilka begränsningar för utpekande av LIS-områden som 
finns, så som natur-, kultur- och friluftslivsvärden. Begreppet bebyggelse-
tryck diskuterades framförallt i samband med ingången levande landsbygd 
för att se hur det ser ut idag och vad det finns för efterfrågan på att bygga 
på landsbygden. Bebyggelsetrycket diskuterades och bedömdes för såväl 
Vänern som för övriga sjöar. Det var utifrån denna diskussion som arbets-
gruppen landande i ställningstagandet att det var bättre att samla bebyggelsen  
än att sprida ut den och att endast ett fåtal LIS-områden skulle pekas ut. 
Respondenten uppger dock att det generellt inte byggs särskilt mycket på 
landsbygden, utan att det handlar om toppnoteringar på 40-50 hus per år.  

För bedömningen av det framtida bebyggelsetrycket uppger respondenten att 
de valt att titta på hur det sett ut under de gångna åren, och att man på detta 
sätt kunnat ana sig till hur det kommer att se ut även i framtiden. 
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Restriktivitetsbegreppet diskuterades och bedömningen gjordes att både 
möjlighet och utrymme att peka ut LIS-områden vid Vänern fanns, en upp- 
fattning som även delats av länsstyrelsen. Däremot menar respondenten att 
frågan kring restriktivitet längs Vänern och bebyggelsetrycket inte varit de 
styrande parametrarna vid lokalisering av LIS-områden, snarare har valet 
baserats på hållbarhetsfrågor.  

Invändningar
Enligt respondenten var det till en början svårt att sätta sig in i gällande 
strandskyddslagstiftning och LIS eftersom det är en relativt ny företeelse. 
Det som framförallt upplevdes svårt var att tolka avsikten med vissa skriv-
elser i lagen, inte minst bestämmelsen om att restriktivitet ska råda vid 
Vänern i områden där det råder ett högt bebyggelsetryck. Respondenten  
menar att det saknas ett tydligt angivet syfte med skrivelsen samt att såväl 
restriktivitet som bebyggelsetryck är begrepp öppna för tolkning. I synnerhet  
lyftes problematiken kring att bedömningen av bebyggelsetrycket kan 
variera kraftigt beroende på lokala förhållanden, bland annat lyfts  
bebyggelsetrycket i Karlstad kontra bebyggelsetrycket i Göteborg som  
exempel. Att sätta sådana begränsningar anser respondenten är fel väg att gå 
och menar att det istället vore bättre att i lagstiftningen försöka precisera vad 
det är som ska bevaras och vad det är som ska lösas. Så som bestämmelsen  
ser ut idag gör att tillämpningen blir allt för fyrkantig. Därför efterfrågar 
respondenten en mer tydlig diskussion kring syftet med bestämmelsen om 
restriktivitet för att således underlätta bedömningen av bebyggelsetrycket.  

Vidare lyfter respondenten frågan om vad det är staten egentligen ska styra  
över, och menar att det vore bättre att försöka ställa krav på vad det är som 
ska finnas samt att försöka definiera vad det är som ska uppnås. En tydligare  
diskussion kring de olika förutsättningarna som finns för storstadslän och 
småkommuner vore också önskvärt. Karlstad är centralort i Värmlands län 
och har en ökande befolkning, men inom länet finns flera kommuner som 
under en längre period tampats med kraftiga befolkningsminskningar.  
Respondenten lyfter frågan om hur diskussionen kring bebyggelsetrycket 
egentligen går inom dessa kommuner och pekar på att regleringen på detta 
sätt blir ganska sned.

6.2 Mora kommun 

6.2.1 Bakgrund
Mora kommun ligger i Dalarnas län och utgör ett regionalt centrum i Siljan- 
regionen. Siljanbygden är ett populärt turistmål och bygden är den största 
turistdestinationen i Sverige utanför de tre storstadsområdena (Mora kom-
mun 2006:3). 

Befolkningsmängden har under de senaste 10 åren varit relativt stabil i 
kommunen och ligger idag på omkring 20 000 invånare. Runt år 2002 och 
2003 skedde en viss befolkningsökning medan det mellan år 2005 och 2010 
skedde en minskning med omkring 200 invånare (Mora kommun 2006:4).  
 
Kommunen har tagit fram en LIS-plan som antogs av kommunfullmäktige i 
december 2014, vilken utgör ett tematiskt tillägg till kommunens översikts- 
plan från 2006. För att avgöra vilka områden som är lämpliga för landsbygds- 
utveckling i strandnära lägen har kommunen utgått från ett antal urvalskrit-
erier (se figur 6).  

Urvalskriterier 

1. Bebyggt - Områden för landsbygdsutveckling ska i första hand pekas 
ut i anslutning till befintlig bebyggelse
2. Gällande översiktsplan - Områden som redovisas för framtida 
bostäder i den gällande översiktsplanen och där hela eller delar av om-
rådet ligger inom strandskydd, förutsatt att de fortfarande bedöms som 
lämpliga
3. Besöksnäring - Områden som är intressanta för att utveckla besök-
snäringen i kommunen
4. Attraktivt - Områden som är attraktiva att bo eller verka i på grund 
av sitt läge, utblickar eller närhet till populära rekreationsområden
5. Infrastruktur och service - Närhet till befintlig infrastruktur, verk-
samheter, service och/eller bebyggelse
6. Kollektivtrafik - Närhet till befintliga kollektivtrafikstråk
7. Ett aktivt liv - Goda möjligheter att leva ett aktivt liv

-26- Figur 6. Urvalskriterier för LIS, Mora kommun. Källa: Mora kommun, 2014. 
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Förutom dessa urvalskriterier har också beaktats om det finns intresse av att 
bygga i området, dels genom intresseanmälningar som inkommit och dels om 
det förekommer obebyggda tomter avsedda för småhus eller fritidshus (Mora 
kommun 2014:12).

I planen pekas totalt sex stycken fokusområden ut inom vilka det bedöms 
finnas bäst möjligheter att åstadkomma landsbygdsutveckling genom ökade 
möjligheter att bygga nära vatten. De sex områdena är Norra Venjan, Sörom-
sjöbygden, Västra Siljan, Östra Siljan, Orsasjön och Österdalälven. Inom varje 
fokusområde har mellan fem och åtta LIS-områden pekats ut, vilket samman-
lagt innebär 36 stycken (Mora kommun 2014:3).

6.2.2 Vad säger LIS-planen om bebyggelsetryck och restriktivitet vid 
Siljan/Orsasjön?
Ett högt bebyggelsetryck anses råda kring hela Siljan och Orsasjön, vilket med-
för att områden för landsbygdsutveckling bör pekas ut mer restriktivt i dessa 
områden. Med restriktivitet menas enligt kommunens LIS-plan att hänsyn 
måste tas till befintliga strukturer. Ny bebyggelse ska undvikas i områden där 
det idag inte finns bebyggelse eller där bebyggelsen är gles. Vidare anges att 
restriktiviteten bör återspeglas i den detaljeringsgrad som områden pekas ut 
med.  Enligt kommunen är det därför viktigt att redovisa den fria passagen samt 
att redovisa hur det är möjligt att ta sig från allmän väg eller omkringliggande  
naturområden ner till den fria passagen (Mora kommun 2014:10-11). Med  
hänsyn till att LIS-områden ska pekas ut restriktivt vid Siljan och Orsasjön, redo- 
visas endast väl avgränsade LIS-områden inom strandskyddat område för sjö-
arna.  

Tre av de sex fokusområden som pekats ut i LIS-planen ligger vid Siljan och 
Orsasjön. Dessa fokusområden omnämns i planen som västra Siljan, östra  
Siljan samt Orsasjön. Totalt har 19 LIS-områden pekats ut inom dessa fokus-
områden. Av dessa är det 13 områden som berör delar av strandskyddat område  
för Siljan eller Orsasjön. LIS-områdena varierar kraftigt i storlek. Lämpliga  
etableringar bedöms för de flesta av LIS-områdena vara bostäder, men även 
lokaler och anläggningar för det lokala föreningslivet samt småindustri,  
handel och kontor förekommer (Mora kommun 2014).
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Figur 7. LIS-områden östra Siljan.  
Källa: Mora kommun, 2014.

Figur 8. LIS-områden västra Siljan.
Källa: Mora kommun, 2014.

Figur 9. LIS-områden Orsasjön. 
Källa: Mora kommun, 2014.
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6.2.3 Sammanställning av intervju 

Intervjun genomfördes 2015-04-23 med Frida Petersson, planeringsarkitekt 
på stadsbyggnadsförvaltningen Mora/Orsa och ansvarig för arbetet med 
kommunens LIS-plan.  

Bedömning av bebyggelsetryck 
Respondenten uppger att det varit viktigt för kommunen att föra ett resone-
mang runt bebyggelsetrycket eftersom restriktiviteten kring Siljan och  
Orsasjön finns inskrivet i lagstiftningen. Initialt i arbetet med LIS-planen 
fördes därför ett resonemang med de grannkommuner som ligger runt  
Siljan. Då kommunen har en gemensam stadsbyggnadsförvaltning för Mora 
och Orsa, fördes även ett resonemang med dem själva. Respondenten påpekar 
dock att det inte fördes några omfattande resonemang kring bebyggelsetrycket. 

Diskussionerna med grannkommunerna resulterade i ställningstag- 
andet att det behövde tas ett helhetsgrepp på Siljan vid bedömningen av  
bebyggelsetrycket istället för att se till enskilda områden. Eftersom Siljan och  
Orsasjön specifikt pekas ut som områden där restriktivitet bör råda i lagstift- 
ningen förutsattes att det finns ett bebyggelsetryck runt sjöarna. På grund av  
denna utgångspunkt, att det förutsattes finnas ett bebyggelsetryck runt hela 
Siljan och Orsasjön, menar respondenten att det blev viktigare att ha belägg i 
det fall man ansåg att det inte fanns ett bebyggelsetryck, snarare än tvärtom.  

För bedömningen av det framtida bebyggelsetrycket menar respondenten 
att de utgått från hur utvecklingen sett ut fram till idag och sedan antagit att 
denna utveckling fortsätter. Det gjordes alltså ingen direkt skillnad mellan 
bedömningen av det aktuella bebyggelsetrycket och det framtida. 

Planeringsunderlag
Vid bedömningen av bebyggelsetrycket uppger respondenten att de inte  
direkt tittat på något specifikt planeringsunderlag, utan att bedömningen 
snarare har baserats på tjänstemännens känsla eller uppfattning om var det 
råder ett högt bebyggelsetryck. Då det finns en god kontakt mellan kommun-
ens bygglovsavdelning och planavdelning, menar respondenten att de erhållit  
en ganska bra uppfattning om hur intresset för byggnation ser ut inom  

olika delar av kommunen. Arbetsgruppen har dock tittat på uppgifter om var 
bygglov blivit beviljat respektive var det blivit avslag, men de har inte räknat 
bygglovsansökningar eller strandskyddsdispenser. Detta material, menar  
respondenten, har bekräftat arbetsgruppens initiala uppfattning om var det 
råder bebyggelsetryck. 

Inför framtagandet av LIS-planen har även inventeringar genomförts. Genom 
dessa inventeringar har en uppfattning om var hus tillkommit under senare 
tid och var sommarstugeområden omvandlats till permanentboende kunnat 
erhållas, vilket även det gett en viss indikation på inom vilka områden det 
råder ett bebyggelsetryck.

Inför framtagandet av LIS-planen hölls även ett flertal församråd. Efter dessa för-
samråd inkom flera intresseanmälningar från fastighetsägare som ville kunna  
bygga. Även detta ser respondenten som en indikation på bebyggelsetryck. 
Dessa intresseanmälningar har arbetsgruppen sedan tittat på var för sig och  
bedömt huruvida området ligger inom ett område som är lämpligt för  LIS 
eller inte.   

Principiella ställningstaganden 
Ett av de första principiella ställningstaganden som gjordes var att det skulle 
tas ett helhetsgrepp kring Siljan och Orsasjön vid bedömningen av bebygg- 
elsetrycket istället för att se till enskilda områden. Eftersom Siljan och Orsa- 
sjön anges specifikt i lagstiftningen förutsattes även att det finns ett  
bebyggelsetryck längs dessa sjöar. Ett annat ställningstagande var att utpekandet  
av LIS-områden vid Siljan skulle ske mer restriktivt. Utgångspunkten var 
därför inriktad på förtätning i de områden där det redan finns bebyggelse, 
medan områden som är väldigt glest bebyggda eller inte har någon bebyggelse 
alls skulle undantas från LIS. Detta resulterade i att betydligt fler LIS-områden 
har pekats ut på västra sidan Siljan än på östra. 

Restriktivitet vid Siljan/Orsasjön
Eftersom restriktivitet runt Siljan och Orsasjön i områden där det råder högt  
bebyggelsetryck finns inskrivet i lagen, ansåg arbetsgruppen att det var  
viktigt att föra ett resonemang kring frågan. I ett initialt skede studerades 
den vägledning för LIS vid Vättern6  som länsstyrelsen i Östergötland tagit 

6 Den rapport respondenten syftar på är: Länsstyrelsen i Östergötland (2011) Landsbygd-
sutveckling i strandnära lägen i Östergötland – en vägledning. Rapport nr: 2011: 26
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6.3 Analys av fallstudiens resultat 

Av arbetets empiri framgår att de studerade kommunerna både hanterat  
begreppet bebyggelsetryck och ansett att det varit viktigt att bedöma, anled-
ningen uppges dock framför allt vara att restriktionen finns inskriven i lagen. 
Att en bedömning av det faktiska bebyggelsetrycket har en stor betydelse för 
huruvida strandskyddets syften kan upprätthållas ur ett långsiktigt perspektiv 
omnämns inte som en av anledningarna till varför kommunen ansåg att det 
var viktigt att hantera begreppet. Dock bör det poängteras att detta ämne inte 
behandlades specifikt under intervjuerna, vilket kan vara anledningen till att 
sådana argument inte framfördes. Eftersom båda de studerade kommunerna 
ansett att en bedömning av bebyggelsetrycket varit viktigt, hölls initiala möten 
där begreppet diskuterades. I Mora fördes ett resonemang tillsammans med 
grannkommunerna runt Siljan, medan man i Karlstad förde resonemanget 
inom arbetsgruppen. Diskussionerna som Mora kommun förde med grann-
kommunerna resulterade i ställningstagandet att det behövde tas ett helhets-
grepp på Siljan vid bedömningen av bebyggelsetrycket istället för att se till 
enskilda områden. Karlstads diskussion landade ganska snabbt i ställnings- 
tagandet att det är bättre att samla bebyggelsen än att sprida ut den samt att 
det var viktigt att försöka hitta rätt lägen där det fanns potential för utveckling. 

Båda de tillfrågade kommunerna uppger att de ganska snabbt fastnade i  
begreppet bebyggelsetryck och att de haft svårt att avgöra hur det ska bedömas, 
från Moras håll berodde detta på att de anser att det inte finns någon riktig  
anvisning för hur man ska tänka samtidigt som det inte är särskilt väl beskrivet  
i varken proposition eller vägledningar. Av empirin framgår även att  
restriktiviteten som finns inskriven i lagen ses som begränsande och problem-
atisk eftersom båda kommunerna haft en initial vilja om att kunna utveckla  
områden intill Vänern respektive Siljan/Orsasjön. 

fram. Respondenten menar att denna vägledning inte var till särskilt stor hjälp  
eftersom den antydde att det inte bör vara möjligt att peka ut några LIS- 
områden vid Vättern, en uppfattning som inte riktigt delades av Mora  
kommun. 

Trots bestämmelsen om restriktivitet i lagstiftningen gjordes bedömningen  
att det finns utrymme att peka ut områden vid Siljan och Orsasjön.  
Utgångspunkten var att det inte borde råda ett generellt stopp vid Siljan och  
Orsasjön för att det finns ett bebyggelsetryck, istället borde områden pekas 
ut mer restriktivt och hanteras på ett annat sätt än områden intill andra sjöar 
i kommunen. Respondenten menar att det är så de valt att arbeta och tolka  
lagstiftningen kring restriktivitet. LIS-områden vid Siljan och Orsasjön har 
inte pekats ut mer restriktivt när det gäller utbredning, men har hanterats  
mer detaljerat på fastighetsnivå när det gäller fria passager och släpp. 
 
Länsstyrelsen delade kommunens uppfattning om att det var möjligt att peka 
ut områden vid Siljan, samtidigt som de inte var helt överens med kommunen 
angående storleken på dessa områden. Mellan samrådet och granskningen 
fördes dock en givande diskussion, vilket resulterade i att parterna inför gransk- 
ningen var överens kring LIS-områden vid Siljan och Orsasjön. 

Invändningar
Enligt respondenten var det en relativt svår uppgift att bedöma bebyggelse- 
trycket under arbetet med LIS, framför allt då det inte finns någon riktig  
anvisning för hur man ska tänka samtidigt som det inte är särskilt väl beskrivet  
i varken proposition eller vägledningar. Däremot ser respondenten viss 
problematik kring tydligare vägledning från länsstyrelsen och menar att 
en sådan vägledning kan vara svår att anpassa till lokala förhållanden. Det 
som är bebyggelsetryck i Mora är till exempel inte bebyggelsetryck i Falun.  

Vidare menar även respondenten att statistik kan vara missvisande efter-
som det inte är säkert att alla som har ett intresse av strandskyddsdispenser 
söker. Respondenten anser således att det ändå krävs ganska mycket lokal- 
kännedom för att bedöma bebyggelsetryck och att utgångspunkten för bedöm- 
ningen därför borde vara någon slags känsla för var det finns ett bebyggelse- 
tryck. 
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Vad gäller hur bebyggelsetrycket faktiskt bedömdes har båda kommunerna 
utgått från relativt likartade planeringsunderlag, det handlar i synnerhet om 
beviljade och avslagna bygglovsansökningar samt befintliga strandskydds-
dispenser. Från Mora kommun uppges dock att de i huvudsak utgått från 
en känsla hos planeringstjänstemännen kring var det råder högt bebyggelse- 
tryck snarare än att titta på något specifikt planeringsunderlag. De  
uppger även att det inte förts några särskilt omfattande diskussioner kring 
bebyggelsetrycket. Karlstad kommun kan alltså sägas ha gjort en något mer  
omfattande undersökning kring bebyggelsetrycket då man utöver att titta 
på bygglovsansökningar och strandskyddsdispenser även gjort GIS-analyser 
av bebyggelsetätheten idag. Undersökningen av bebyggelsetrycket samman- 
ställdes dessutom på en analyskarta för att på så sätt kunna identifiera stråk där 
det råder ett högt tryck. Utöver de ovan beskrivna bedömningarna av bebyg-
gelsetrycket har båda kommunerna erfarenheter av att förslag och önskemål 
om nya LIS-områden inkommit under arbetets gång, vilket även det setts som 
ett tecken på bebyggelsetryck. Detta faktum visar tydligt på svårigheten att 
i förväg förutsäga var det kan förväntas finnas ett bebyggelsetryck eftersom 
inget av dessa områden identifierats sedan tidigare. Ingen av de undersökta 
kommunerna har heller tagit ställning till om det kan förväntas finnas någon 
skillnad mellan hur bebyggelsetrycket ser ut idag och hur det kan tänkas se ut 
i framtiden. Istället uppger båda att de utgått från hur det sett ut fram till idag, 
och på så sätt förutsatt att denna utveckling kommer fortsätta.

För de större insjöarna i landet gäller som tidigare nämnts att restriktivitet ska 
råda för LIS i områden med högt bebyggelsetryck. Intressant är därför att se till 
hur studerade kommuner hanterat denna restriktivitet och tolkat begreppet. 
Trots att restriktiviteten finns inskriven i lagen har båda kommunerna bedömt 
att utrymme finns för att peka ut områden vid eller i närheten av Vänern  
alternativt Siljan/Orsasjön och båda har haft en uttalad vilja om att utveckla 
områden runt sjöarna. Utgångspunkten har sett något annorlunda ut för resp- 
ektive kommun. I Mora utgicks det från att det råder ett högt bebyggelsetryck 
längs med hela Siljan och Orsasjön eftersom dessa sjöar uttryckligen finns in-
skrivna i lagen. I Karlstad har man däremot sett till mer enskilda geografiska 
områden och avgjort i fall till fall om det råder ett högt bebyggelsetryck.

I Mora har totalt 36 LIS-områden pekats ut, varav 13 ligger inom strand- 
skyddat område vid Siljan eller Orsasjön. I Karlstad har totalt 25 LIS-om-
råden och två utredningsområden pekats ut. Av dessa ligger nio LIS-områden 
och ett utredningsområde vid Vänern. Av den totala mängden LIS-områden 
har alltså båda kommunerna procentuellt sett pekat ut ungefär lika många  
områden vid de större insjöarna, även om de till antalet är färre i Karlstad. 
Eftersom man i Mora utgick från att det råder ett högt bebyggelsetryck längs 
med hela Siljan och Orsasjön har en förhållandevis stor andel av kommun-
ens LIS-områden pekats ut i områden där restriktivitet ska råda. Enligt Karl-
stads LIS-plan pekas särskilt Rudshalvön ut som ett område där bebyggelse-
tryck råder, men samtidigt utgör området ett av LIS-områdena vid Vänern.  
Lagskrivelsen om restriktiviteten vid högt bebyggelsetryck har av det  
empiriska materialet att döma alltså inte lett till att områden undantagits från 
LIS. Istället handlar det från båda kommunernas håll mycket om att sätta upp 
särskilda kriterier som ska gälla för att kunna peka ut LIS-områden vid de 
större insjöarna. Dessa kriterier handlar till stor del om att satsa på förtätning 
och att lokalisera LIS-områden i anslutning till befintlig bebyggelse, detta för 
att områden opåverkade av bebyggelse ska förbli orörda. I Karlstad har håll-
barhetsperspektivet stått i fokus och varit den mest styrande parametern vid 
lokalisering av LIS-områden.

Avslutningsvis framgår av det empiriska materialet att båda kommun- 
erna har vissa invändningar mot nuvarande strandskyddslagstiftning. Fram-
förallt handlar invändningarna om att bebyggelsetryck är väldigt varierande 
beroende på lokala förhållanden, det som är bebyggelsetryck i en kommun  
behöver per definition inte vara det i en annan. Därför efterfrågas ett tydlig-
are syfte och en tydligare diskussion kring lagskrivelsen om restriktivitet och  
bebyggelsetryck, vilket skulle kunna öka förståelsen från kommunernas sida 
och således även underlätta bedömningen.
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När det gäller frågan om hur bedömningen av bebyggelsetrycket faktiskt 
gått till, kan det konstateras att ingen av de studerade kommunerna försökt 
kvantifiera bebyggelsetrycket. Däremot har de utgått från relativt likartade 
planeringsunderlag - det handlar till stor del om bygglovsansökningar och 
strandskyddsdispenser, men också till viss del om planeringstjänstemännens  
lokalkännedom. I Karlstad gjordes förhållandevis omfattande analyser av 
bebyggelsetätheten, bygglovsansökningar och strandskyddsdispenser, vilket  
sedan sammanställdes på en överskådlig analyskarta som är tänkt att indikera 
var bebyggelsetryck råder. I Mora utgicks mer från en känsla eller lokalkänne-
dom från planeringstjänstemännen, men även här studerades material från 
bygglovssidan. Huruvida Karlstads till synes mer omfattande analys verkligen 
gett en mer rättvisande och överskådlig bild av det egentliga bebyggelsetrycket 
låter jag vara osagt. Det kan mycket väl vara så att planeringstjänstemännens  
känsla och lokalkännedom faktiskt ger en mer rättvisande bild av bebyggelse- 
trycket, i synnerhet då det kan förutsättas att markägare och potentiella  
exploatörer kanske inte besvärar sig med att söka dispens från strandskyddet  
om strandskyddspraxis upplevs som ett hinder. Det kan dock konstateras att 
det saknas tydliga anvisningar för hur bedömningen av bebyggelsetrycket 
kan eller bör gå till från såväl proposition som vägledningar. Det blir alltså 
upp till varje enskild kommun att avgöra hur bedömningen ska hanteras. 
 
Ingen av de undersökta kommunerna har direkt tagit ställning till om det kan 
förväntas finnas någon skillnad mellan hur bebyggelsetrycket ser ut idag och 
hur det kan tänkas se ut i framtiden. Istället uppger båda att de utgått från hur 
det sett ut fram till idag, och på så sätt förutsatt att denna utveckling kommer  
att fortsätta. Denna utgångspunkt kan bli problematisk ur ett långsiktigt 
perspektiv eftersom bebyggelseutvecklingen till stor del beror på omvärlds-
faktorer. I synnerhet tänker jag att det i Karlstad kommun kan skilja kraftigt  
mellan det framtida bebyggelsetrycket och det aktuella på grund av den  
växande befolkningen och översiktsplanens målsättning om 100 000 invånare 
år 2030-2035. 

 

Det huvudsakliga syftet med detta arbete är, som nämndes under uppsatsens 
inledande kapitel, att undersöka hur bebyggelsetrycket hanteras och bedöms 
i samband med den kommunala planeringen av LIS. Syftet är även att belysa  
den problematik som kan uppstå då begreppet används i gällande strand- 
skyddslagstiftning och hur bedömningen eventuellt skulle kunna underlättas. I 
detta avslutande kapitel diskuteras resultatet som erhållits från den genomförda  
fallstudien utifrån de inledningsvis presenterade frågeställningarna som 
arbetet ämnar ge svar på:  

Hur hanteras och bedöms bebyggelsetrycket i samband med LIS- 
planeringen? 

Behöver bedömningen av bebyggelsetrycket underlättas och i så fall hur? 
 
Hur påverkas strandskyddets syften av svårigheten att bedöma  
bebyggelsetrycket och kommunernas hantering av begreppet? 

Avslutningsvis förs även ett kort resonemang kring ytterligare frågor inom det 
aktuella ämnet som är intressanta att undersöka men som inte ryms inom 
ramen för detta arbete. 

7.1 Hur hanteras och bedöms bebyggelsetrycket i 
samband med LIS-planeringen? 

Ett av detta arbetes huvudsakliga syften är att undersöka hur bebyggelsetryck 
som begrepp hanteras och bedöms i samband med den kommunala planer- 
ingen av LIS. Av arbetets empiri framgår att båda de tillfrågade kommunerna 
faktiskt behandlat begreppet och ansett att det varit viktigt att föra resonemang 
kring bebyggelsetrycket inom arbetsgruppen eller med omkringliggande  
kommuner. Från båda kommunerna fanns dock en initial vilja att utveckla 
områden för landsbygden vid Vänern respektive Siljan/Orsasjön, något som 
upplevdes problematiskt på grund av lagskrivelsen om restriktivitet vid högt 
bebyggelsetryck. 
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Det resonemang kring bebyggelsetrycket som fördes i kommunerna under ett 
initialt skede resulterade ganska snabbt i några principiella ställningstaganden 
kring hur områden vid Vänern respektive Siljan/Orsasjön skulle hanteras  
(Se kapitel 6. Resultat av fallstudie). Trots att bebyggelsetrycket hanterats i 
båda kommunerna har det föreliggande bebyggelsetrycket inte varit den mest  
styrande parametern för lokalisering av LIS. I kommunerna pekas flera LIS- 
områden ut vid Vänern respektive Siljan/Orsasjön ut, totalt nio områden vid 
Vänern och 13 områden vid Siljan/Orsasjön. Båda kommunerna har således 
ansett att det, trots antagandet om att ett högt bebyggelsetryck till viss del 
föreligger, funnits utrymme att peka ut LIS-områden vid de större insjöarna.  
För att ändå hantera sådana områden mer restriktivt, vilket är ett krav  
enligt lagen, har utgångspunkterna för kommunerna till stor del varit att förtäta  
och samla bebyggelsen medan obebyggda områden där efterfrågan saknas  
lämnas orörda. I Mora har det också ansetts viktigt att hantera LIS-områden vid 
Siljan och Orsasjön på en mer detaljerad nivå, sett till fria passager och släpp.  

Frågor om hållbarhet, så som förtätning och kollektivtrafikförsörjning, 
kan alltså sägas ha varit de viktigaste styrparametrarna för hanteringen av  
bebyggelsetrycket och för lokalisering av LIS. Detta faktum går att tolka på 
olika sätt. Dels går det att tolka som ett sätt för kommunerna att ”komma runt” 
lagskrivelsen om restriktivitet på grund av att ingångsperspektivet varit att  
utveckla områden runt Vänern och Siljan/Orsasjön, samt att attraktiva bostäder 
prioriteras högre än allmänhetens och friluftslivets tillgång till strandområden. 
Det går också att tolka som att lagskrivelsen om restriktivitet delvis saknar  
relevans och att frågor om hållbarhet ges större utrymme i planeringsfrågor
idag.  

Ställningstagandet att frågor om hållbarhet och förtätning ska vara utgångs- 
punkterna för utpekande av LIS är rimligt, inte minst då begreppet hållbarhet 
är ett dominerande ideal inom dagens planeringsdebatt och en viktig para- 
meter för att över huvud taget kunna åstadkomma en utveckling av lands- 
bygden. Frågan är dock huruvida detta verkligen är ett sätt att hantera  
områden med högt bebyggelsetryck ”mer restriktivt”, vilket är den  
begränsning som anges i lagen idag. 

7.2 Behöver bedömningen av bebyggelsetrycket  
underlättas och i så fall hur? 

De nya bestämmelserna gällande strandskyddet som infördes under 
2009/2010 strävar efter ett mer differentierat strandskydd, där möjligheten  
att ge dispens i större utsträckning är anpassat efter lokala förhållanden  
(Regeringen 2009:68). Flera av de grundläggande kriterierna som anges  
i gällande lagstiftning är dock vagt preciserade, något som i synner-
het gäller för begreppen landsbygd och bebyggelsetryck. Denna vaghet 
öppnar upp för en relativt fri tolkning av lagstiftningens betydelse och 
tillämpning vilket i sin tur leder till att varje aktör med makt, i synner-
het kommunala planeringstjänstemän, ges möjligheten att påverka utfallet. 
  
Av arbetets empiri och genomförda fallstudie framgår att båda de studerade 
kommunerna upplevt svårigheter med att hantera och bedöma bebyggelse- 
trycket i samband med planeringen av LIS. Svårigheten grundar sig framförallt 
i att det upplevs problematiskt att tolka avsikten med skrivelsen i lagen och att 
det på detta sätt blir ett stelt verktyg. Det framgår även att tydliga anvisningar 
för hur tankegångarna kring bebyggelsetrycket bör gå saknas, samt att det finns  
bristande beskrivningar i såväl proposition som vägledningar från myndigheter.  

En ytterligare invändning som kunnat åskådliggöras genom arbetets empiri 
är att skrivelsen om bebyggelsetryck upplevs som en begränsning då det hos 
båda de undersökta kommunerna funnits en initial vilja att utveckla områden 
vid Vänern respektive Siljan/Orsasjön, något det bedömts funnits utrymme 
för. Från båda de studerade kommunerna uppges att bebyggelsetryck är ett 
relativt begrepp - vad som anses vara bebyggelsetryck varierar från kommun 
till kommun och beror till stor del på lokala förutsättningar. Att bebyggelse- 
tryck är relativt var något som under båda de genomförda intervjuerna var 
återkommande ämnen, vilket kan tolkas som att detta anses vara den främsta  
invändningen mot att begreppet bebyggelsetryck används i gällande strand- 
skyddslagstiftning. 
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framgår av resultatet att sådana uppgifter riskerar ge en missvisande bild av 
det egentliga exploateringstrycket med tanke på att markägare och potentiella 
exploatörer kanske inte besvärar sig med att söka dispens från strandskyddet 
om strandskyddspraxis upplevs som ett hinder.

Hur bedömningen skulle kunna underlättas är alltså en komplex fråga som 
inrymmer många aspekter att ta hänsyn till. En tydligare precisering i lagen 
riskerar leda till att det blir ett stelt verktyg som inte är särskilt väl anpassat 
efter lokala förhållanden, samtidigt som bättre statistikföring på lokal nivå  
riskerar ge en missvisande bild av det egentliga exploateringstrycket. Snarare 
än att från ett statligt håll försöka definiera begreppet, är slutsatsen som dras 
i detta arbete att det framförallt krävs en bättre lokal kunskap om bebyggelse- 
trycket inom nuvarande strandskyddszon samt om friluftslivets utnyttjande 
inom strandskyddade områden. Detta skulle kunna bidra till att intresse- 
avvägningar underlättas och att eventuella konflikter lättare kan förutses. 
 
För att skrivelsen om bebyggelsetryck ska ha fortsatt relevans och för att i 
större utsträckning kunna säkerställa allmänhetens tillgänglighet till stränd- 
erna framgår av empirin att det krävs ett tydligare resonemang kring skriv-
elsens egentliga syfte och en diskussion kring vad det är som ska bevaras 
och uppnås. Ett sådant förtydligande från staten och/eller myndigheter kan  
underlätta förståelsen för bebyggelsetryckets betydelse för strandskyddets  
syften, vilket även kan underlätta den kommunala planeringen av LIS.

De modeller som idag finns tillgängliga för bedömning av bebyggelsetrycket 
har, som nämndes under kapitlet Bakgrund, flera inrymmande brister. Förvalt-
ningsindex, som är en av dessa modeller framtaget av Riksantikvarieämbetet, är 
tänkt att kunna utgöra ett kunskapsunderlag i samband med den kommunala  
LIS-planeringen (Riksantikvarieämbetet 2011:52). Dock ger denna modell, 
precis som övriga modeller, endast en indikation på var bebyggelsetryck råder 
på en regional eller nationell nivå. Det är således svårt att tillämpa modell- 
erna vid bedömning av bebyggelsetryck inom lokalt geografiskt avgränsade 
områden, vilket är fallet vid bedömningen i samband med LIS. Genomförd  
fallstudie visar även att dessa metoder inte har använts i de studerade  
kommunerna, vilket ytterligare bekräftar modellernas bristande tillämpbarhet 
vid planering av LIS. Det kan alltså konstateras att det saknas generella hjälp- 
medel och modeller för kommunerna då bebyggelsetrycket ska bedömas. Under 
kapitlet Forskningsöversikt fastslås även att det finns förhållandevis lite forskning 
inom det aktuella ämnet, samt att en generell kunskap om bebyggelsetrycket 
inom nuvarande strandskyddszon saknas på lokal nivå (Emmelin et.al 2014:10).  

Sammantaget visar alltså resultatet att det föreligger ett behov av att underlätta  
bedömningen av och förtydliga syftet med det i lagstiftningen angivna  
begreppet bebyggelsetryck. Frågan är dock på vilket sätt bedömningen 
behöver underlättas och om det ens är möjligt?  

En tydligare och mer distinkt definition av vad som avses med bebyggelse-
tryck skulle i juridiska sammanhang kunna leda till en lättare och mer rättvis  
planeringsprocess. Samtidigt kan det av resultatet fastslås att bebyggelse- 
tryck i allra högsta grad är ett relativt begrepp, vilket innebär att det behöver  
bedömas på en lokal nivå och från fall till fall. Precis som för begreppet lands-
bygd kan det emellertid finnas stora nackdelar med att precisera begreppet 
bebyggelsetryck i lagtexten eftersom det även med en definition kan vara svårt 
att bestämma gränserna för högt bebyggelsetryck. En tydligare precision kan 
även innebära att det blir ett stelt och oflexibelt verktyg. 

Ett möjligt förslag på hur bedömningen skulle kunna underlättas är att på en 
kommunal basis föra mer detaljerad statistik gällande avslagna och beviljade 
bygglov samt förfrågningar om strandskyddsdispenser, vilket skulle kunna 
ge en mer nyanserad bild av var ett bebyggelsetryck faktiskt råder. Samtidigt 
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7.3 Hur påverkas strandskyddets syften av  
svårigheten att bedöma bebyggelsetrycket och  
kommunernas hantering av begreppet? 
 
Att strandskyddets huvudsakliga syften, att trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, bedöms 
som tungt vägande allmänna intressen har konstaterats tidigare i detta  
arbete. Samtidigt medförde ändringen i strandskyddslagstiftningen som initi-
erades 2009/2010 en viss uppluckring av det generella strandskyddet eftersom  
kommunerna då erhöll möjligheten att ge dispens i syfte att åstadkomma  
en landsbygdsutveckling (Regeringen 2009:68). Den tredje och sista  
frågeställningen detta arbete ämnar ge svar på är därför på vilket sätt  
kommunernas hantering av bebyggelsetrycket och svårigheten att bedöma 
det kan påverka strandskyddets syften.  

Av arbetets empiri framgår att båda de studerade kommunerna upplevt 
svårigheter med att bedöma bebyggelsetrycket och tolka begreppet. Utgångs- 
punkten för att hantera områden där det råder ett högt bebyggelsetryck 
mer restriktivt har för kommunerna till stor del varit att förtäta och samla 
bebyggelsen medan oexploaterade områden där efterfrågan saknas lämnas  
orörda. Att exploatera i områden som idag är obebyggda behöver nödvändigt-
vis inte vara det alternativ som ger störst påverkan på strandskyddets syften. 
I kapitlet Forskningsöversikt, konstateras snarare att det framförallt är i hög- 
exploaterade områden som nya exploateringar leder till en disproportionerlig  
effekt på strandskyddets värden och anspråk. I lågexploaterade landskap 
påverkar däremot nytillkommen bebyggelse knappast tillträdet längs stranden 
eftersom kringgång lätt låter sig göras (Emmelin et.al 2014:34). Att framförallt 
peka ut LIS-områden i redan exploaterade områden, vilket till stor del varit 
kommunernas utgångspunkt, kan alltså ge större effekter på strandskyddets 
syften än om områden pekas ut i oexploaterade landskap. Samtidigt bör det 
poängteras att det kan vara mer fördelaktigt att peka ut LIS-områden i redan 
exploaterade områden både ur ett kommunalekonomiskt perspektiv och ur 
hållbarhetssynpunkt. 

I föregående avsnitt konstateras att bebyggelsetryck i högsta grad är ett rela-
tivt begrepp, som dessutom är vagt preciserat i gällande lagstiftning.  Denna 
vaghet öppnar upp för en relativt fri tolkning av lagstiftningens betydelse och 
tillämpning. Vid strikt tolkning kan skrivelsen resultera i en begränsning för 
kommunerna att utveckla områden på landsbygden, samtidigt som strand- 
skyddets syften i större utsträckning säkerställs. Vid en friare tolkning av  
begreppet finns däremot möjligheten för kommunerna att främja exploateringar  
i attraktiva strandnära lägen, vilket kan ge positiva effekter för bostadsbygg- 
andet och utvecklingen av landsbygden samtidigt som det kan begränsa  
allmänhetens tillgång till strandområden. Att peka ut områden för LIS där det 
finns en efterfrågan på mark kan också ses som ett led i att överlåta kontrollen 
över nuvarande strandskyddszon till enskilda investerare och exploatörer. 

Påverkan på strandskyddets syften och konflikterna som kan uppstå är till stor 
del beroende av både bebyggelsetrycket och/eller exploateringsvärdet, till- 
gången på allemansrättsligt tillgänglig mark samt ett områdes värde för fri-
luftslivet. Påverkan på strandskyddets syften blir som störst i områden där det 
föreligger ett högt exploateringsvärde, men där tillgången till allemansrättsligt 
tillgänglig mark är begränsad. Samtidigt kan konflikter uppstå i områden 
med högt exploateringsvärde men med lågt värde för friluftslivet allt eftersom  
exploateringen i strandnära lägen fortskrider. Detta eftersom den kumulativa  
effekten av exploatering kan medföra en påverkan på friluftslivet i stort  
(Emmelin et.al 2014:13). 

Om det egentliga bebyggelsetrycket är svårt att bedöma eller förutse, vilket 
resultatet av detta arbete pekar på, blir det också svårt att avgöra vilka konse-
kvenser en dispens från strandskyddet faktiskt medför ur ett långsiktigt pers- 
pektiv. Om bebyggelsetrycket över huvud taget inte bedöms eller tas hänsyn 
till, finns risken att det allmänna intresset som strandskyddet utgör under-
mineras. Samtidigt anses exploateringsmöjligheten i LIS-områden stärka 
både det enskilda intresset i form av privat ägande och det lokala intresset av 
att kunna erbjuda attraktiva bostäder. Frågan blir alltså vilka värden som ska  
prioriteras samt hur stora arealer som kan tas i anspråk för exploatering utan 
att strandskyddets syften urholkas - en fråga och en avvägning som till stor del 
ligger på planeringstjänstemännens bord. 
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 

I detta arbete har det kunnat konstateras att bebyggelsetryck är ett relativt 
begrepp som måste bedömas på lokal nivå och från fall till fall. Förutom att 
bedöma och hantera begreppet bebyggelsetryck ställs kommunerna inför  
ytterligare en svårighet i samband med planeringen av LIS, nämligen att 
definiera begreppet landsbygd och att på en lokal nivå bestämma gränserna  
mellan tätort och landsbygd. Det är således motiverat att mer ut-
förligt även studera hur kommuner bedömt och hanterat detta begrepp.  

Ytterligare frågor som är intressanta att undersöka men som inte ryms inom 
ramarna för detta arbete är huruvida möjligheten att peka ut LIS-områden 
verkligen gynnat en utveckling av landsbygden, samt hur denna möjlighet 
kommit att påverka tillgången på allemansrättsligt tillgänglig mark på lands-
bygden? Då LIS är en relativt ny företeelse kan det vara fördelaktigt om en 
sådan uppföljning görs längre fram i tiden, för att på så sätt kunna erhålla ett 
mer rättvisande resultat. 
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Bilaga A
Intervjumall för Karlstad kommun 

Intervjun bör ta ca 30 minuter. Fetstilt är olika teman för intervjun.  
Understruket är särskilt viktiga frågor.

Bedömning av bebyggelsetryck
Hur har ni resonerat kring bebyggelsetrycket? 

Vilket kunskaps-/planeringsunderlag har ni framförallt utgått från för 
att bedöma bebyggelsetrycket? (Ex. känsla, bygglovsansökningar, givna 
strandskyddsdispenser) 

Har ni sett till både det aktuella bebyggelsetrycket och det framtida  
bebyggelsetrycket? (Om ja, hur bedömdes det framtida bebyggelse- 
trycket?) 

Hur gick diskussionerna när ni skulle peka ut LIS-områden vid Vänern? 
Hur tänkte ni angående antal/mängd LIS-områden längs Vänern? 

Vad har ni ansett varit ett ”för högt” bebyggelsetryck för att ett LIS- 
område ska kunna pekas ut vid Vänern? 

Enligt nationella mål anges att det ska råda restriktivitet för LIS i lägen 
med högt tryck. Hur har ni förhållit er till begreppet restriktivitet? 
(Innebär det att LIS-områden inte kan pekas ut eller att LIS-områden bör 
pekas ut mer varsamt?)

Hur kan bedömningen underlättas?
Anser ni att bedömningen av bebyggelsetrycket behöver underlättas? 

Hur skulle bedömningen kunna underlättas? Krävs bättre vägledning 
och/eller bättre uppföljning och statistikföring av kommunen?

Bilaga B
Intervjumall för Mora kommun 

Intervjun bör ta ca 30 minuter. Fetstilt är olika teman för intervjun.  
Understruket är särskilt viktiga frågor.

Bedömning av bebyggelsetryck
Hur har ni resonerat kring bebyggelsetrycket? 

Vilket kunskaps-/planeringsunderlag har ni framförallt utgått från för 
att bedöma bebyggelsetrycket? (Ex. känsla, bygglovsansökningar, givna 
strandskyddsdispenser) 

Har ni sett till både det aktuella bebyggelsetrycket och det framtida  
bebyggelsetrycket? (Om ja, hur bedömdes det framtida bebyggelse- 
trycket?) 

Hur gick diskussionerna när ni skulle peka ut LIS-områden vid Siljan/
Orsasjön? Hur tänkte ni angående antal/mängd LIS-områden längs dessa 
sjöar? 

Vad har ni ansett varit ett ”för högt” bebyggelsetryck för att ett LIS- 
område ska kunna pekas ut vid Siljan/Orsasjön? 

Enligt nationella mål anges att det ska råda restriktivitet för LIS i lägen 
med högt tryck. Hur har ni förhållit er till begreppet restriktivitet?  
(Innebär det att LIS-områden inte kan pekas ut eller att LIS-områden bör 
pekas ut mer varsamt?)

Hur kan bedömningen underlättas?
Anser ni att bedömningen av bebyggelsetrycket behöver underlättas? 

Hur skulle bedömningen kunna underlättas? Krävs bättre vägledning 
och/eller bättre uppföljning och statistikföring av kommunen?
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