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Uppsatsens syfte har varit att studera hur hanteringen av riksintresset enligt 4:e kap. 1-2 §§ Miljöbalken
och motsvarande tidigare regleringar har fungerat över tid i norra Bohuslän, genom att undersöka den
faktiska bebyggelseutvecklingen 1976- 2013. Syftet är även att undersöka hur kommunala politiker och
tjänstemän samt Länsstyrelsen ser på denna utvecklig och inför framtiden. Detta för att få en indikation
om hur området skulle kunna komma vara exploaterat i framtiden. Syftet har besvarats genom följande
frågeställningar:
Hur har bebyggelseutvecklingen skett i kustlandskapet Norra Bohuslän 1976-2013?
Hur ser kommunala politiker och tjänstemän samt Länsstyrelsen på denna utveckling?
Hur ser kommunala politiker och tjänstemän samt Länsstyrelsen på lagbestämmelserna,
4 kap 1-2 § MB, inför framtiden?
Utgångpunkterna som denna uppsats baseras på är olika förhållningssätt som kunnat urskiljas i den litteratur som studerats.
Undersökningen i uppsatsen har byggts på två innehållsanalyser, en kvantitativ som baserats dels på kartmaterial från 1976 och 2013 och dels en kvalitativ baserat på intervjuer med utvalda kommunala tjänstemän och politiker samt från Länsstyrelsen.
I den kvantitativa innehållsanalysen har hela norra Bohusläns kust- och skärgårdsområde omfattandes
av ca 60 kartblad av ekonomiska kartan från 1976-1977 studerats och jämförts med fastighetskartan från
2013 för att skapa en bild av hur bebyggelseutvecklingen skett. Resultatet har presenterats generellt utifrån
ett helhetsperspektiv för hela kustområdet. I den kvalitativa innehållsanalysen har totalt tio personer intervjuats som antingen i yrket verksamma med fysisk planering inom kustområdet eller har en viktig roll vid
beslut kring dem.
I resultaten av den kvantitativa analysen framkom bl.a. att förhållandevis stor andel av den bebyggelse som
tillkommit 1976-2013 har tillkommit på landsbygden, inom ca 1 km från strand- och kustlinje och består
i majoritet av bebyggelse för boende. Många av dessa områden består av 4-10 hus, men de färre större
områdena med mer än 10 hus, tar ungefär lika mycket mark i anspråk. Av de större områdena som omfattas av bostadsbebyggelsen, består endast ett område i majoritet av helårboende – andelen delårsboende
är till stor del övervägande inom kustområdet. Denna huvudsakliga lokalisering nära kust- och strandlinje
och på landsbygden stämmer inte med de förespråkande förhållningssätt som kunnat urskiljas. Även om
en mindre åtskillnad kan sägas göras idag mellan helår- och delårsboende så påverkar detta kommunernas
bostadsplanering, där endast ett område med majoritet helårsboende utgör för liten grund för att slutsatser
ska kunna kopplas till förhållande till strand- och kustlinjen. Att mer än hälften av områdena med bebyggelsen för boende har tillkommit i form av mindre omfattande ingrepp stämmer överens med det förhållningssätt som kunnat urskiljas. En förhållandevis liten andel av den bebyggelse som tillkommit på landsbygden är på campingar, tar förhållandevis liten markyta i anspråk, men har ofta tillkommit i attraktiva
strandnära lägen som generellt anses ha stort värde för friluftslivet, vilket kan ses som förenligt utifrån det
förhållningssätt som kunnat urskiljas, under förutsättning att bebyggelsen används för uthyrning och inte
privatiseras. Sammantaget är detta en utveckling inom kustlandskapet som utifrån de förhållningssätt som
kunnat urskiljas, en utveckling som kan ses som tveksam, men att kommunerna gör avvägningar mellan
olika intressen som enligt planparadigmet är förenligt med intentionerna för riksintressebestämmelserna.
I resultaten av den kvalitativa analysen framkom bl.a. att kommunala tjänstemän och politiker samt Länsstyrelsen har svårt att bedöma hur utvecklingen skett inom kustlandskapet på landsbygden (utifrån kartstudierna) och hur exploateringen har påverkat helheten och att de uppfattar nuvarande lagbestämmelser (4
kap. 1-2 §§) som vaga, svaga och svårtolkade. Det framkom även att bestämmelserna uppfattas som viktiga
men behöver ses över, att förståelsen kring ämnet behöver öka och rutiner ses över.
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Den 17 mars 2013 publicerades en artikeln ” 10 of the world’s last great wilderness areas” i brittiska
tidningen CNN där de listar kusten utanför Bohuslän som en av världens tio vackraste vildmarksplatser,
med dess ca 8000 öar och skär (CNN 2013). Skärgårds- och kustområden i Sverige innehåller större delen
av landets unika natur-, kultur- och rekreationsvärden. Några av dessa kustområden består till och med
av Sveriges och Europas mest attraktiva och värdefulla områden. I dessa områden är samtidigt många,
inte sällan konkurrerande, intressen koncentrerade. Trots att Sverige ur europeiska mått sett, har förhållandevis lång kuststräcka och lågt befolkningsantal är anspråken och förändringstrycket i kustområdena
stora (Boverket 2006a, s. 11, 19, 26). Att kusterna påverkas kontinuerligt av ett stort förändringstryck kan
drastiskt komma ändra såväl kustlandskapets karaktär som de ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningarna inför framtiden (Ibid., s.24). Mer än en tredjedel av Sveriges befolkning bor i dag
i kustområden. 97 % av den totala befolkningsökningen som skett de senaste 10 åren har skett inom 5
km från kusten. Bebyggelseutvecklingen följer i stort sett samma mönster som befolkningsutvecklingen. I
Sverige sker merparten av byggandet idag i och kring storstadsregionerna och större tätorter. Västkusten,
skånska kusten, Blekinges södra kustområde och hela Stockholmsregionens kust- och skärgård har ett
högt bebyggelsetryck och stor inÁyttning, men det är framförallt längs med tätorterna som dessa områden växer. Bortsett från det urbana byggandet är bebyggelsetrycket störst på västkusten och i Stockholms
skärgård (Ibid., s.11,30).
MarkanvändningskonÁikter längs med kusterna är inget nytt. Konkurrensen om attraktiv mark ökade och
blev allt hårdare under 1960-talet (Proposition 1972:111, s.5) och konkurrensen var som störst längs med
landets kuster (Civildepartementet 1971, s.27, 32). KonÁikterna i landet på den tiden grundade sig på fyra
faktorer: ”[…] ökad fritid och bilism samt en tilltagande urbanisering och strukturförändringar av näringslivet […].” (Forsberg 1992, s.40). Förändringarna som skedde i landet under efterkrigstiden beskrivs ha
skett i snabb takt och varit mer genomgripande än under tidigare generationer. Satsningar för att främja
investeringar och teknisk utvecklig bidrog till en strukturförändring av näringslivet, vilket i sin tur drev på
befolkningsÁyttningen från landsbygden till städer och tätorter. De största befolkningsökningarna skedde
längs med kusterna, större tätorter och i mer södra delar av Sverige. Industrialiseringen under efterkrigstiden innebar att stora markområden behövdes för anläggandet av nya industrietableringar. Den ökade
fritiden och ökade tillgången till bil underlättade för allt Áer att resa och att tillbringa fritiden på andra
platser än hemorten, vilket i förlängningen innebar en snabbt omfattande växande exploatering av fritidshusbebyggelse - i huvudsak koncentrerad till landets kuster (Ibid., s.40-41).
”Urbanisering och förändringar i näringslivets inriktning tar sig uttryck framför allt i förändringar i tätortsmiljön, men natur- och kulturlandskapet på landsbygden påverkas också av olika inslag i det urbaniserade samhället.[…] det gäller naturligtvis också olika anläggningar för fritid och rekreation” (Proposition
1985/86:3, s.49).
De särskilt största konkurrenterna om naturresurserna var på den tiden tätorters tillväxt, friluftslivet, fritidsbebyggelsen och viss typ av industri (Civildepartementet 1971, s.27). Enligt Forsberg (1992) låg större
markanvändningskonÁikter baserat på ovanstående fyra faktorer, till grund för varför en fysisk riksplanering i samtiden sågs som en politisk nödvändighet och initierades 1966 (s.15, 40, 42, 147). Huvudsyftet
med den fysiska riksplaneringen var att långsiktigt klara ut konkurrensen om mark- och vattenanvändningen mellan olika intressen (Proposition 1985/85:3, s.42). I den fysiska riksplaneringen lades grunden för de
riksintressebestämmelser som idag Ànns i 4:e kap. miljöbalken som är till för att skydda kust- och skärgårdsområdena från en oåterkallelig markanvändning (Ibid., s.15). De kustområden som i landet omfattas
av 4 kap Miljöbalken (tidigare 3 kap Naturresurslagen) är mycket viktiga eftersom de är särskilt utpekade av riksdagen för deras samlade höga natur- och kulturvärden och är därför avsedda att vara mycket
viktigare än delar inom kustlandskapen som t ex områden av riksintresse enligt 3 kap Miljöbalken (MB)
(Boverket 2008, s.54). Bestämmelserna gäller framförallt exploatering på glesbygden och ska inte utgöra
något hinder för tätorternas utveckling längs kustområdena (SFS 1987:12; SFS 1998:808).



Riksdagen har i dessa områden gjort avvägningar om vilken inriktning av mark- och vattenanvändningen
som bäst främjar en långsiktig hushållning på glesbygden. Det var en avvägningsfråga hur hårt man från
statsmakternas sida ansåg sig behöva styra sådana avgöranden och där lagstiftaren ansåg att det var naturligt att reglerna utformades så att det ger ”samhället stöd för att bestämma hur förändringar med hänsyn
till vad som är lämpligast från allmän synpunkt”(Proposition 1985/86:3, s.15). Vid konkurrerande anspråk
på mark i glesbygden i kustområdena ville staten ge ett klart uttryck för inriktningen av de bedömningar
som måste göras i det enskilda fallet, men kommunerna – som gavs hela ansvaret för planering och bebyggelseutveckling – gavs en viss frihet att lokalt avgöra vilken utveckling man önskar. Ett beslut att anta en
detaljplan blev och är fortfarande enligt plan- och bygglagen en kommunal angelägenhet och som ska ske
på lokal nivå genom avvägningar mellan olika intressen (SFS 1987:10, kap 1, §2; SFS 2010:900, kap 1, §2).
Boverket menar att kommunerna dock har haft det svårt att väga sina anspråk om bl. a. attraktiva kustnära
bebyggelseområden mot de geograÀska hushållningsbestämmelserna. Kommunerna har också haft svårt
att förstå innebörden av långsiktigt god hushållning. Kommunerna menar att svårigheterna bland annat
beror på att de kvaliteter som konstituerar i 3 kap NRL (idag 4 kap MB) områdena är så övergripande
och kortfattat beskrivna och att de inte ger mycket vägledning för avvägningar i den kommunala fysiska
planeringen. Avvägningsresonemang som syftar till att belysa frågeställningen i konkreta fall saknas också
ofta (Borglund 1995, s.1). Studier visa också att det byggts mycket mer på glesbygden inom kustområdena
som omfattas av 4 kap, än utanför i andra delar av kustkommunerna. Bebyggelsetätheten på glesbygden
inom kustområden är hög och ibland mycket hög inom landet. Det har byggts mest fritidshus på glesbygden inom kustområdet och småhus för helårsboende i andra delar av kommunerna (Statistiska centralbyrån 2005, s.5). Boverket har i tidigare undersökning av bebyggelseutvecklingen 1970-1990 i kustområdena
angett att ”om bebyggelseutvecklingen – särskilt på landsbygden – inte sker på ett mer medvetet sätt och
på vissa håll begränsas kraftigt, kommer rekreationsvärdena för det rörliga friluftslivet att minska och stora
natur- och kulturvärden påtagligt skadas” (Boverket 1996, bilaga 1, s. 6).
Boverket har vid upprepade tillfällen poängterat behovet av en översyn av hushållningsbestämmelserna
enligt 4 kap. Miljöbalken (Boverket 2006a s.10-11, 2006b s.1-8, 2012, s.1-11).

1.1 Problemformulering
Ett ständigt ökande exploateringstryck i kust- och skärgårdsområdena står i konÁikt med det faktum att
dessa områden nästan alltid omfattas av riksintressebestämmelser. I denna redan konÁiktfyllda situation
riskerar bevarandevärdena att gå förlorade då riksintressesystemet verkar ha urholkats och inte fungerar
som det ursprungligen var tänkt. Mycket tyder på att riksintressena i 4 kap är vaga, övergripande och inte
ger så mycket vägledning vid avvägning mellan olika intressen för kommuner och länsstyrelse. Vilken
innebörd som läggs i begreppen kan således vara avgörande för vad som tillåts inom området och i vilken
grad våra kust- och skärgårdsområden kommer vara exploaterade i framtiden. Hur lokala aktörer uppfattar
riksintressebestämmelserna kan därmed vara särskilt viktigt för tillämpningen.

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att studera hur hanteringen av riksintresset enligt 4:e kap. 1-2 §§ Miljöbalken
och motsvarande tidigare regleringar har fungerat över tid i norra Bohuslän, genom att undersöka den
faktiska bebyggelseutvecklingen 1976- 2013. Syftet är även att undersöka hur kommunala politiker och
tjänstemän samt Länsstyrelsen ser på denna utvecklig och inför framtiden. Detta för att få en indikation
om hur området skulle kunna komma vara exploaterat i framtiden.
Detta arbete förväntas vara ett bidrag i debatten om riksintressesystemet och fungera som
diskussionsmaterial för området norra Bohusläns skärgårds- och kustområdes framtid.



1.3 Frågeställningar
1. Hur har bebyggelseutvecklingen skett i kustlandskapet Norra Bohuslän 1976-2013?
2. Hur ser kommunala politiker och tjänstemän samt Länsstyrelsen på denna utveckling?
3. Hur ser kommunala politiker och tjänstemän samt Länsstyrelsen på lagbestämmelserna,
4 kap 1-2 § MB, inför framtiden?

1.4 Val av studieområde
Ett ständigt ökande exploateringstryck i kust- och skärgårdsområdena står i konÁikt med det faktum att
dessa områden nästan alltid omfattas av riksintressebestämmelser. I denna redan konÁiktfyllda situation
riskerar bevarandevärdena att gå förlorade då riksintressesystemet verkar ha urholkats och inte fungerar
som det ursprungligen var tänkt.
Bortsett från det urbana byggandet, är bebyggelsetrycket störst på västkusten och i Stockholms skärgård
(Boverket 2006a, s.11,30). Både Bohuskusten och Stockholms skärgård anges som områden med höga
natur- och kulturvärden samt s.k. högtrycksområden med högt tryck från turism och fritidsboende (Ibid.,
s.25). Bohusläns skärgård- och kustområde är tillsammans med Stockholms skärgård de kustområden
som valts ut av totalt 5 besöksmål för utveckling till internationellt konkurrenskraftiga turistdestinationer
av regeringen via Tillväxtverket (Näringsdepartementet 2012, s.1-2; Tillväxtverket 2015). Skärgårdskusterna tillhör landets viktigaste rekreativa resurser och är unika även sedda i internationellt perspektiv (Civildepartementet 1971, s.331). CNN Travel listar Bohuslän som en av tio av världens vackraste vildmarksplatser
med bland annat ca 8000 öar och skär, där ingår inte Norrlands och Stockholms skärgård (CNN 2013).
Både Bohuslän och Stockholms skärgård har de högsta kategorierna av bebyggelsetäthet på glesbygden,
2004, antingen 16-25 eller Áer än 25 byggnader per kvadrat km. Ökningen som skett inom dessa områden
1988-2004 är också den likbördig dem sinsemellan, med några lokala undantag (Statistiska centralbyrån
2005, s.28, 30).
Norra delen av Bohuslän och Stockholmsskärgård är sedan 1987 två av totalt 8st kustområden som är utpekade av riksdagen som riksintresse för turism och friluftsliv (SFS 1988: 808, SFS 1987). Den södra delen
av Bohuslän och Stockholms skärgård är dock båda utpekade som riksintresse för högexploaterad kust,
som historiskt är förknippat med större tätorter, större industrianläggningar och mer bebyggelse längs
med kusten, medan den norra delen av Bohuslän tvärtom är riksintresse för obruten kust och är historiskt
mer förknippat med större sammanhanhängande obebyggda kustavsnitt, små tätorter och avsaknad av
stora industrianläggningar.
Tidigare undersökningar av bebyggelseutvecklingen 1970-1992 visar att den starkaste relativa ökningen av
bebyggelsetätheten på glesbygden i kustområdena ”helt naturligt skett i de mest eftertraktade områdena”
– Norra Bohuslän (inte södra delen), vissa kommuner i Stockholmstrakten, men också i norra Bottenviken (Szegö 1996, s.12). Samtidigt som situationen kan ses som särskilt komplex för små turistkommuner
med högt förändrings- och exploateringstryck och begränsade resurser för att styra utvecklingen i önskad
riktning (Tillväxtanalys 2013, s.63, 68).
Bortsett från norra Bohusläns generellt höga natur- och kulturvärde och stora förändrings- och exploateringstryck så besitter området stora sammanhängande orörda kustavsnitt som sedan tidigare under 70-talet
ännu ej hade hunnit exploateras på samma sätt som de högexploaterade kusterna. Samtidigt som ökningen
och den totala bebyggelse tätheten på glesbygden i kustlandskapet snarare är mer lik de kuster som karaktäriserats som högexploaterade kuster. Till skillnad från de mer högexploaterade kusterna har även norra
Bohuslän inga större tätorter eller större industrier. Vad som hänt i kust- och skärgårdsområdet norra
Bohuslän har således ansett som särskilt intressant att studera.
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1.5 Avgränsning
GeograÀskt har arbetet avgränsats till att behandla norra Bohusläns skärgårds- och kustområde, enligt
karta 1, s.10. Norra Bohusläns skärgårds- och kustområde omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser i 4 kapitlet Miljöbalken och är i sin helhet av riksintresse för rörligt friluftsliv 2§ och obruten kust 3§.
Eftersom 3§ tillskillnad från § 2 är förhållandevis hårt styrd då paragrafen innebär ett förbud så har denna
paragraf inte uppfattats som en lika stor risk för att bevarandevärdena, fokus i detta arbete ligger därför på
riksintresset för rörligt friluftsliv 2 §. Då kuststräckan ursprungligen har haft samma geograÀska avgränsning och omtalats som en kuststräcka innan det lagstiftades och denna uppsats studerar förändringar över
tid, så har arbetet avgränsats till den kuststräcka som både omfattas av 2 och 3§, vilket innebär att en mindre del av riksintresse 2 § mot Lysekil inte studeras. Samma avgränsning har tidigare använts av Bohusläns
samarbetskommitté (1978, s.8).
Uppsatsen har avgränsats till att redogöra för frågeställningarna på ett uttömmande sätt.
Arbetet har avgränsats till att behandla den bebyggelseutveckling och tillämpning av regler gällande hushållning av mark, som skett inom och för det geograÀska området från 1976 till 2013.
Kunskaps- och forskningsöversikten har avgränsats till att redogöra för den fysiska riksplaneringens
framväxt och genomförande från slutet av 1960-talet till mitten av 1980-talet. Kapitlet redogör också för
efterföljande lagregleringar och synpunkter på det gällande riksintresse och lagsystem samt angreppsätt
för styrning av markanvändning. Kapitlet bygger till stor del på för ämnet tidigare framtagna och aktuella
statliga offentliga utredningar, propositioner, svensk lagstiftning, statliga myndighetsdokument, och dels
för ämnet relevant forskning.
Fallstudien avgränsas till en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys, varav den första baserad på kartoch registerdokumentation och den andra på intervjumaterial. Fokus i den första delen av fallstudien
ligger huvudsakligen på bebyggelseutveckling på landsbygd. Materialet i den andra delen av fallstudien har
avgränsats till kommunala tjänstemän och politiker samt Länsstyrelsens syn på den bebyggelseutveckling
som skett 1976-2013 samt syn på lagbestämmelserna inför framtiden.
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Karta 1: Geografisk avgränsning
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ʹǤ 

I denna uppsats har en holistisk enfallsstudiedesign tillämpats för att besvara uppsatsens tre forskningsfrågor. En holistisk enfallsstudie möjliggör att stort fokus kan läggas på ett fall i sin helhet och på djupet,
vilket har behövts då kustområdet är av riksintresse i sin helhet och omfattar ett förhållandevis stort
geograÀskt område att studera. Fallstudien består av kartstudier samt intervjuer som analyserats med en
kvantitativ respektive kvalitativ innehållsanalys som metod för att besvara forskningsfrågorna.

ʹǤͳ Ú¤¡
Samhällsforskning bygger sällan enbart, om någonsin, på enbart ett kvantitativt eller kvalitativt tillvägagångssätt, menar Denscombe. Bra forskning tenderar att använda inslag av båda tillvägagångssätten, och
skillnaden handlar om i vilken utsträckning forskaren har sin utgångspunkt i det kvantitativa eller det
kvalitativa tillvägagångssättet (Denscombe 2009, s.319). Målet med både det kvantitativa och det kvalitativa angreppsättet är dock detsamma - att Ànna orsaker och samband - men medlen är olika (Watt Boolsen
2007, s.17). Denna studies första del har sin utgångpunkt i det kvantitativa tillvägagångssättet och den
andra delen i det kvalitativa tillvägagångssättet.
Ett holistiskt förhållningssätt innebär att helheten är värd mer än summan av delarna (Åsberg 2001,
s.63). Kustområdena i landet som omfattas av 4 kap MB är av riksintresse i sin helhet i dag (2015). Det är
kustområdenas helhetsvärden som ska skyddas och ingrepp i kustlandskapen bedöms utifrån konsekvenserna på hela kuststräckan, över kommungränser. Borglund menar att utpekandet av 3 kap. NRL/4 kap.
MB områden vilar på en holistisk grund (1995, s.100). I denna uppsats har ett holistiskt förhållningssätt
tillämpats.
Kvantitativ forskning tenderar att förknippas mer med ett speciÀkt fokus där det är nödvändigt att skilja
variabler från sitt naturliga sammanhang för att kunna studera dem i förhållande till andra speciÀka faktorer - och studera dess funktion och effekt. Kvantitativ forskning förknippas mer med storskaliga studier
och analys, än beskrivningar och detaljerade redogörelser och småskalig forskning som kvalitativ forskning
(Denscombe 2009, s.320-323).
Kvalitativ forskning tenderar att förknippas mer med ett holistiskt perspektiv än kvantitativ forskning.
Kvalitativ forskning har en förmåga att betrakta saker i deras kontext och att kunna gå mer på djupet. Ord
eller bilder uppfattas ofta som den centrala analysenheten. Ofta tenderar det dock att förknippas med ett
relativt begränsat omfång och involvera relativt få människor eller situationer (Ibid., s.320-323).

ʹǤʹ 
I denna uppsats har en fallstudiedesign tillämpats. Fallstudiedesign som strategi kan användas om det är
hur- och varför frågeställningar, som i detta fall, står i fokus i undersökningen och fallstudiens speciella
styrka är att den kan hantera många olika material – dokument, intervjuer med mera (Yin 2007, s.22-25),
varför en fallstudiedesign tillämpats. De Áesta fallstudier inom samhällsvetenskap rör praktiska problem
utifrån ett helhetsperspektiv och är därför oftast kvalitativa. Det vanligaste är att man använder fallstudier
för att få en bild och förståelse för speciÀka frågor och problem. Fallstudier kan vara både beskrivande,
tolkande och värderande. De Áesta fallstudier innehåller dock en kombination av beskrivning och tolkning
eller beskrivning och värdering (Merriam 1994, s.9, 36, 40, 43), varav denna fallstudie snarare är beskrivande och tolkande. Då denna fallstudie är både kvantitativ och kvalitativ, gör det att den innehåller mindre
tolkning och inblandning från forskarens sida än vanligt.
Studier som innehåller beskrivande framställningar av faktiska förhållanden som kombineras med en tolkning av hur de olika förhållandena är meningsfyllda i ett sammanhang, används för att få en helhetsförståelse av olika förhållanden i samhället (Grønmo 2006, s.370). I detta fall handlar det om att få en övergripande bild och helhetsförståelse för dels hur bebyggelseutvecklingen skett i kustområdet norra Bohuslän,
dels hur lokala aktörer ser på denna utveckling och dels hur de ser på lagbestämmelserna.

ͳͳ

I denna uppsats har en enfallsstudie med en holistisk design tillämpats. En holistisk fallstudiedesign innebär att det bara Ànns en analysenhet, men kan inbegripa ett eller Áera fall (Yin 2007, s.60). Norra Bohuslän kan delvis betraktas som ett unikt fall enligt ovan, se s.8, men också som ett representativt fall då det
Ànns Áera kustområden i landet som dels har både höga natur- och kulturvärden, dels är av riksintresse
för turism och friluftsliv, dels ett kustområde som förknippas med större sammanhängande obebyggda
kustavsnitt samt dels består av mindre kommuner med små resurser i kombination av högt förändringsoch exploateringstryck. I båda fallen, antingen om det ses ett unikt eller representativt fall, är en enfallsstudie lämplig (Ibid., s.61-62). En Áerfallsstudie för att jämföra Áera delar av olika kustavsnitt från olika
delar av landet för att visa både på vad fallen har gemensamt och vad som skiljer dem åt, hade kunnat vara
intressant. Denna design har dock uteslutits då genomförandet av en Áerfallstudie tar lång tid och kräver
väldigt stora resurser (Ibid., s.68). I fallstudien har norra Bohusläns kustområde setts ur ett holistiskt perspektiv som ett fall då kustområdets helhetsvärden bedöms utifrån hela kuststräckan och inte tar hänsyn
till kommungränser. Kustområdet skulle dock i ett annat perspektiv kunna ses som Áera fall då det är Áera
kommuner som ingår i kuststräckan.
I detta arbete har intervjuer och arkivmaterial i form av kartor som datakällor och dataregister använts.
Intervjuer tillhör en av de informationskällor som används oftast vid fallstudier. Arkivmaterial kan också
vara relevant vid en fallstudie, t ex register, förteckningar samt kartor och översikter som beskriver geograÀska drag eller var olika enheter är placerade. Dessa och andra typer av arkivmaterial kan användas
tillsammans med andra informationskällor (Ibid., s.115-116).
Fördelar och nackdelar med fallstudie som design
En av fallstudiens starka sidor är att den tillåter forskaren att använda en rad olika källor, en rad olika typer
av data och en rad olika typer av forskningsmetoder i undersökningen (Denscombe, s.61). Det Ànns en
uttömmande lista över alla tänkbara datakällor (Yin 2007, s.111).
Den kritik som ofta riktas mot fallstudie som design är att studierna ofta inte är tillräckligt systematiska
och därmed svår att återskapa. Det förekommer även kritik kring svårigheten att generalisera från ett fall
till annat (Yin 2007, s.28, 58; Denscombe 2009, s.72), medan andra menar att fallstudier inte syftar till generalisera till andra fall eller till andra populationer (Bryman 2002, s.68), utan bygger på analytiska generaliseringar dvs. generalisering efter en viss uppsättning resultat till en mer generell teori (Yin 2007, s.28, 58).
Ytterligare en kritik som ofta förekommer är att fallstudier tenderar att vara tidsödande och omfattande
(Ibid., s.28).

ʹǤ͵¤
En kvantitativ innehållsanalys innebär en systematisk genomgång av innehåll av dokument och kan användas på nästan alla typer av dokument, precis som kvalitativ innehållsanalys (Grønmo 2006, s.194). Analysmetoden används för att kvantiÀera innehållet i dokument utifrån kategorier som bestämts i förväg. En
kvantitativ innehållsanalys är användbar i samband med många olika slag av ostrukturerad information och
för att besvara frågeställningar som handlar om vem, vad, var, plats, hur mycket och varför (Bryman 2002,
s.191-193). Genom att i förväg klart och tydligt speciÀcera hur olika delar av råmaterialet ska kategoriseras
och sedan tillämpa dessa regler på ett konsekvent sätt, gör att det Ànns lite utrymme för forskaren själv att
påverka processen och att fallen behandlas likadant. Metoden är förknippat med systematik och objektivitet, och ju bättre ovanstående görs, desto större möjlighet för replikerbarhet (Ibid., s.190-191).
Fördelar och nackdelar med kvantitativ innehållsanalys
Fördelar med kvantitativ innehållsanalys är att det är en förhållandevis öppen forskningsmetod som möjliggör ett mycket Áexibelt tillvägagångssätt, vilket gör att den kan tillämpas på många olika slags ostrukturerad information och det är enkelt att konkret beskriva hur urval och kategorisering gjorts.
Detta innebär i sin tur att möjligheterna för replikerbarhet är hög.

ͳʹ

Metoden beskrivs ofta som objektiv då den lämnar lite utrymme för tolkning av dokumenten och påverkas därmed inte märkbart av forskarens närvaro. Metoden kan även med fördel användas för att urskilja
förändringar över tid (Ibid., s.203). Ytterligare en fördel är att analysmetoden kan användas på många olika
datakällor (Grønmo 2006, s.194).
En begränsning med den kvantitativa innehållsanalysen är att den endast kan vara så bra som de dokument
den bygger på. Det kan därför vara svårt att utforma en mall för kategorisering som inte kräver en viss
mån av tolkning från forskaren. En annan begränsning med kvantitativ innehållsanalys är att den har svårt
att svara på varför-frågor (Bryman 2002, s.203-204).

ʹǤ͵Ǥͳ¡¤¡
En kvantitativ innehållsanalys av bilder i form av kartor har använts för att besvara uppsatsens första frågeställning: Hur har bebyggelseutvecklingen skett i kustlandskapet Norra Bohuslän 1976-2013?
Urval och insamling av data
Denna del av studien behandlar den faktiska bebyggelseutveckling som skett i kustlandskapet norra Bohuslän 1976-2013. Eftersom uppsatsens forskningsfrågor endast berör kustområdet norra Bohuslän och
en holistisk enfallstudie tillämpas i uppsatsen, har hela kustområdet enligt avgränsning på sid. 10, studerats. Då det historiskt varit vanligt med mycket små samhällsbildningar med bland annat 4-5 bostadshus
i delar av kustområdet (Bohusläns samarbetskommitté 1978, s.23), har detta använts som kriterium för
att avgränsa urvals- och registreringsnivån i kartstudierna till grupperingar om 4 hus eller Áer, vilket gör
att Áertalet enstaka byggnader inte registrerats. All ny bebyggelse som tillkommit under den studerade
perioden har därmed inte registrerats på grund av praktiska orsaker, då det dels hade tagit mycket mer tid
att både registrera och analysera ett så omfattande material och dels presentera på ett adekvat sätt. Av karta
2, sida 33, framgår det vart bebyggelsegrupperingar om 4 hus eller Áera har tillkommit inom kustlandskapet under den studerande perioden. De registrerade bebyggelseområdena har bedömts vara det relevanta
innehållet av den nya bebyggelsen som lokaliserats i kustområdet.
För att ta reda på var ny bebyggelse har tillkommit under den studerade perioden har den ekonomiska
kartan från 1976 och 1977 i skala 1:10 000, ca 60 stillbilder/kartblad, studerats för hela kustområdet och
parallellt jämförts med fastighetskartan, med möjlighet till inzoomning i skala 1:10 000, vid det studerade tillfället, 2013. De ekonomiska kartbladen som studerats i kommunerna Strömstad och Tanum är alla
rekognoserade år 1977 och i kommunerna Sotenäs och Lysekil 1976. Genomgående i arbetet anges således
tidsperioden 1976-2013. Då syftet med denna uppsats är att studera hur hanteringen av riksintresset har
fungerat över tid, enligt 4:e kap. 1-2 §§ Miljöbalken och motsvarande regleringar, och de första riktlinjerna
för lokalisering av bebyggelse inom kustområdet tillkom 1972, och bebyggelse planerad från den tidpunkten bedömdes sannolikt förverkligas några år senare, därav har den ekonomiska kartan enligt ovan bedömts som historiskt lämplig vid användning av kartmaterial.
Den ekonomiska kartan utgör med all den samlade informationen av hög lägesnoggrannhet och stor
detaljrikedom från denna tidsepok en viktig kunskapskälla, som under en lång tid spelat en viktig roll som
underlag för olika sektorer inom samhällsplaneringen. Den ekonomiska kartan producerades fram till 1978
(Lantmäteriet, 2015a) och ersattes därefter av fastighetskartan som också innehåller detaljerad redovisning
av fastighetsindelning och bebyggelse (Lantmäteriet, 2015b). Både den ekonomiska kartan och fastighetskartan är framtagna av den statliga myndigheten Lantmäteriet. Genom att jämföra två olika kartor som
representerar två olika tidpunkter och med likbördig detaljeringsgrad har skillnader i totalt antal byggnader
i landskapet kunnat urskiljas via kartmaterialet.

ͳ͵

Allt kartmaterial har studerats i digital form. De ekonomiska kartorna har studerats via lantmäteriets hemsida där de Ànns tillgängliga för allmänheten. Fastighetskartan har studerats via GET-Geodata Extraction
Tool, med Blekinge Tekniska Högskolas studentlicens, men kartan Ànns även att tillgå direkt av upphovsmannen Lantmäteriet. Bebyggelseförändringen har registrerats digitalt i programmet ArcMap ovanpå
inhämtade kartlager från Lantmäteriet (fastighetskartan och översiktskartan) och Länsstyrelsen i Västra
Götaland.
Genom att placera en webbsida med den ekonomiska kartan och en annan webbsida med fastighetskartan
direkt bredvid varandra på datorskärmen, likt nedan, har skillnaderna mellan 1976/77 och 2013 på ett
enkelt sätt kunnat urskiljas. Skillnader med grupper om 4 eller Áer byggnader har registrerats i datorprogrammet ArcMap.

Fig 1: Ekonomiska kartan

Fig 3: Utdrag utr innehållsförteckning,
ekonomisk karta

Fig 2: Fastighetskartan via Geodata Extraction Tool

Fig 4: Utdrag ur innehållsförteckning fastighetskarta

Tecknet ”boningshus” och ”bostadshus”, ”hus, ej avsett för boningshus” och ”byggnad ej avsedd som
bostad”, ”gräns för nationalpark, naturreservat, skjutfält mm” (tält- och campingplats ingår här) och
”anläggnings- och rekreationsområdesgräns” har i ovanstående utdrag av innehållsförteckningar bedömts
jämförbara.

ͳͶ

Kartor och översikter som beskriver geograÀska drag eller var olika enheter är placerade är material som
med fördel kan användas tillsammans med andra informationskällor i form av dataÀler och register av
skilda slag (Yin 2007, s.115-116). För att vidare kunna ta reda på vilka bostadshus som används för helårsrespektive delårsbruk har studien använt sig av GIS, en kombination av kartor och tabellinformation.
Information ur Skatteverkets folkbokföringsregister är sammankopplat med Lantmäteriets fastighetsregister (Boverket 2005, s.19). På så vis har det i detta arbete gått att få fram vilka fastigheter som har folkbokförd befolkning. Vid vissa undantag har någon fastighet varit förhållandevis stor och inte bara innehållit
ett bostadshus per fastighet, då har även information från dessa register kring hur många som bor på varje
fastighet varit värdefull.

Fig 5: Visar hur utvalda fastigheter kan markeras, här 11 st fastigheter med vardera ett bostadshus, och
där det till vänster i tabellen går att välja Obebodda/Bebodda för att få fram vilka av dessa fastigheter det
Ànns någon person folkbokförd på.

ͳͷ

Analys av data
En kvalitativ innehållsanalys går ut på att systematiskt gå igenom dokument där fokus är att kategorisera
innehållet och registrera data som är relevant för problemställningen (Bryman 2002, s.368). Nedanstående
har ansetts relevant att ställa till kartmaterialet utifrån avsnitt 3.6. Sammanfattning, i nästa kapitel, kunskapoch forskningsöversikt.
Tätort/Landsbygd:
-Kan bebyggelsen sägas inte ha tillkommit i, kring eller i anslutning till tätort och därmed ses som
bebyggelse på landsbygd?
Landsbygd:
-Hur har bebyggelsen tillkommit på landsbygden i förhållande till strand- och kustlinjen?
-Av bebyggelsen som tillkommit på landsbygden, vilken bebyggelse har tillkommit på campinganläggningar?
-Av bebyggelsen som tillkommit på landsbygden och inte har tillkommit på campinganläggningar
– vilken bebyggelse är ej för boende?
-Av bebyggelsen som tillkommit på landsbygden och som varken är bebyggelse ej för boende
eller tillkommit på campinganläggningar – utan används som bostad?
-Utav den bebyggelse som tillkommit för boende, vilka områden kan ses som mindre kompletteringar eller ej?

Nedanstående fråga har formulerats och anses relevant att ställa kopplade till registermaterial.
Landsbygd:
-Utav den bebyggelse som tillkommit för boende och inte kan anses vara av mindre
komplettering, består området av majoriteten helår- eller delårsbebyggelse?

Först registrerades den nya bebyggelsen som tillkommit inom kustområdet till kategori ”Lokalisering av
ny bebyggelse 1976-2013”. Utav den nya bebyggelsen som inte på något vis kunnat sägas ha tillkommit
i, kring eller i anslutning till tätort, är lokaliserat minst 5 km från tätort via enskild väg, har kategoriserats
som bebyggelse på landsbygd. Den bebyggelse som inte kategoriserats som bebyggelse på landsbygd har
tillkommit inom 5 km landvägen via minst en enskild väg till tätort. Flertalet områden har med detta sätt,
att systematiskt och konsekvent bedöma de områden med ny bebyggelse, bortfallit för vidare analys, då de
per deÀnition i denna studie inte utgör bebyggelse på landsbygd. Den nya bebyggelsen som kategoriserats
som bebyggelse på landsbygd har vidare kategoriserats i förhållande till strand- och kustlinjen, bebyggelse
på campinganläggningar, bebyggelse ej för boende samt bebyggelse för boende.
Bebyggelsen för boende har ytterligare kategoriserats efter områdenas omfattning. Om området med ny
bebyggelse består av 4-10 byggnader för boende har området per deÀnition i denna studie bedömts och
kategoriserats som ”mindre komplettering” och ”ej mindre komplettering” om bostadsbebyggelsen är
mer omfattande. Någon exakt deÀnition av ”mindre komplettering” Ànns inte, men Karlsson deÀnierade
fritidsbebyggelse sett till antal byggnader (1978, s.125-126) enligt nedan, vilket stämmer väl överens med
denna studiens deÀnition av vad som tydligt inte kan anses som mindre komplettering.

ͳ

Karlsson deÀnierade fritidsbebyggelsen 1978 enligt nedan sett till antal byggnader (1978, s.125-126):
Mindre grupper, 3-5 hus, ibland upp mot 10 hus
InÁuerat område, minst 5 hus
Koncentrerad, minst 10 hus
Tät, 5-10 hus
Utifrån insamlingen data kring vilka fastigheter som har folkbokförd befolkning har de områden som
kategoriserats som ”ej mindre komplettering” kunnat vidare kategoriseras efter sättet bostadsbebyggelsen i områdena används – i majoritet för helår- eller delårsboende eller en blandning. För att kategoriseras
som majoritet av helår- eller delårsbebyggelse behöver omfattningen uppgå till minst 75 %, i annat fall har
bebyggelsen kategoriserats som ”blandad bebyggelse”, per deÀnition i denna studie.
För att systematiskt och konsekvent kunna kategorisera informationen i kartmaterialet och från GIS-data/
registerdata, har begrepp deÀnierats i denna studie.

ʹǤͶ¤
En kvalitativ innehållsanalys är en av de vanligaste metoderna för analys av kvalitativa dokument. Analysen
går ut på att systematiskt gå igenom dokument där fokus är att kategorisera innehållet och registrera data
som är relevant för problemställningen. Hur forskare ska bära sig åt för att hittade dessa bakomliggande
teman beskrivs dock väldigt sällan (Bryman 2002, s.368). Kvalitativ innehållsanalys som metod kan användas på i stort sett alla former av dokument, såväl som text, tal, ljud eller bilder, även om det är vanligast att
dokumenten har verbalt innehåll i form av texter skriftligt eller muntligt, på papper, som ljudÀl, på internet
eller som dataÀl (Grønmo 2006, s.188).
En kvalitativ innehållsanalys är en strategi för sökandet efter teman i de data som är central för de kodningsmetoder som används vid analysen av kvalitativ data (Bryman 2002, s.368).
För och nackdelar med kvalitativ innehållsanalys
Användandet av kvalitativ innehållsanalys medger ett utrymme för alternativa förklaringar och tvetydigheter på ett sätt som inte kvantitativ innehållsanalys gör, samt är en adekvat metod för undersökning av
komplicerade situationer där precisa och nyanserade beskrivningar är av avgörande karaktär. Med kvalitativ
innehållsanalys är det även möjligt att undersöka Áertalet olika aspekter, vilket gör att metoden är väldigt
Áexibel (Denscombe 2009, s.398).
I en kvalitativ innehållsanalys gör forskaren ofta tolkningar och ofta på ostrukturerad data. Detta gör
det svårt att undvika att analysen påverkas av forskaren och för att förstå hur forskaren kommit fram till
slutsatserna, underlättar det om forskaren beskrivit tillvägagångssättet på ett tydligt vis och det stärker även
tillförlitligheten och transparensen till resultaten (Bryman 2002, s.269-271; Denscombe 2009, s. 269, 381).
Det kan också vara svårt att fastställa i vilken utsträckning resultatet går att generalisera med en studie av
relativt få enheter (Bryman 2002, s.270;Denscombe, s.399).

ʹǤͶǤͳ¡¤¡
En kvalitativ innehållsanalys från intervjumaterial i form av text har använts för att besvara uppsatsens
andra och tredje frågeställning.
Urval och insamling av data
Denna del av studien handlar om hur kommunala tjänstemän och politiker samt länsstyrelsen uppfattar
den bebyggelseutveckling som skett över perioden 1976-2013 i norra Bohusläns kustområde och hur de
ser på lagbestämmelserna inför framtiden.

ͳ

Eftersom uppsatsens forskningsfrågor endast berör kustkommunerna i Norra Bohuslän har detta använts
som ett kriterium för att avgränsa val av respondenter. Forskningsfrågorna berör i huvudsak kommunala tjänstemän och politiker samt personer på Länsstyren, sett till deras kunskap och roll har urvalet av
respondenter gjorts därefter, då de bedöms som bäst lämpade. Ett tillgänglighetsurval har i första hand
tillämpats bland kommunala tjänstemän och politiker och personer på Länsstyrelsen, då intervjuerna
utfördes under sommaren 2013. Av de ca 18 kommunala tjänstemän i rollerna planchef, detalj- och översiktsplanerare har 8 tjänstemän tillfrågats och 5 personer medverkat. Av de 4 ordföranden i miljö- och/
eller byggnadsnämnder som har tillfrågats har 3 personer medverkat. De politiker som tillfrågats har en
central roll i den kommunala nämnd där de Áesta av besluten i ämnet många gånger fattas. Av de tre personer på samhällsbyggnadsenheten Länsstyrelsen Västra Götaland som är ansvariga rådgivare speciÀkt för
dessa kustkommuner har två av dessa medverkat. Alla respondenterna är antingen i yrket verksamma med
fysisk planering inom kustområdet eller har en viktig roll vid beslut kring dem. Totalt av de 17 tillfrågade
personerna har 10 personer medverkat. Intervjuer med nedanstående personer gjordes under perioden
11-22 juli 2013.
Länsstyrelsen Västra Götaland, Samhällsbyggnadsenheten:
Gunnar Åkerlund, kommunansvarig Sotenäs och Lysekils kommuner.
Kerstin Andersson, kommunansvarig Tanums kommun.
Strömstads kommun:
Björn Richardsson, översiktsplanerare.
Elin Solvang, plan- och byggchef.
Tanums kommun
Martin Kvarnbäck, plan- och byggchef.
Karl-Erik Hansson (C), ordförande i Miljö- och byggnämnden.
Sotenäs kommun:
Bengt Gustafsson, fysisk planerare.
Ulla Christensson (M), ordförande Byggnadsnämnden.
Lysekils kommun:
Johan Hellman, landskapsarkitekt.
Yngve Larsson (Fp), ordförande i Miljö- och byggnämnden.
För att få en så ärlig och trovärdig bild som möjligt gavs deltagarna i intervjuerna möjlighet till anonymitet.
Då ett holistiskt angreppsätt tillämpats i denna uppsats där helheten är värd mer än summan av delarna,
har ambitionen att få ett så tillförlitligt material som möjligt från de enskilda respondenterna vägt högre än
att redogöra för respektive respondents åsikt. Deltagarna i intervjuerna har anonymiserats i återgivningen
av intervjumaterialet. Respondenternas svar redovisas därför i sin helhet kodat under respektive fråga i
bilaga 3, se avsnitt 8.3
Intervjuer utgör en viktig informationskälla i samband med fallstudier. En semistrukturerad intervju, även
kallad fokuserad intervju, innebär en strukturerad intervju med på förhand angivna frågor som ställs efter
en Áexibel ordning beroende på situationen. Genom att använda öppna svar ges den intervjuade tillåtelse och möjlighet att utveckla sina idéer och synpunkter kring de ämnen som tas upp (Denscombe 2009,
s.234-235; Yin 2007, s.117-119). Den vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer är den personliga
intervjun där forskare och informant möts ansikte mot ansikte, men i detta fall har intervjun genomförts i
form av telefonintervjuer på grund av den geograÀska utspridningen av informanterna, tidsåtgång och resekostnader (Denscombe 2009, s.233-235). Genom att intervjuerna genomförs vid telefon har den visuella
kontakten ansikte mot ansikte förlorats, men det personliga inslaget Ànns kvar liksom tvåvägskommunikationen, vilka är några av de interaktionsmöjligheter som förknippas med intervjuer ansikte mot ansikte
som Ànns kvar (Ibid., s.30). Frågorna och intervjusituationerna har varit samma för alla de intervjuade,

ͳͺ

vilket innebar att intervjuerna har genomförts med en relativt hög grad av standardisering (Trost 1993,
s.15). Alla telefonintervjuer hölls under 30-60 minuter, lite skiftande beroende på hur intervjun utvecklade
sig. De frågor som ställts till kommunala politiker och tjänstemän samt Länsstyrelsen baseras på den kunskap som erhålls i kunskaps- och forskningsöversikten i nästa kapitel. Intervjufrågorna baseras delvis på
erfarenhet som kunnat dras utifrån de kartstudier som genomförts, varför intervjuerna genomförts som
en sista del i fallstudien.
Analys av data
En kvalitativ innehållsanalys går ut på att systematiskt gå igenom dokument där fokus är att kategorisera
innehållet och registrera data som är relevant för problemställningen (Bryman 2002, s.368). Det material
som använts för analysen består av muntlig text från telefonintervjuerna som överförts till skriftlig form
innan det innehållsanalyserats från de tio respondenterna. Texterna har sedan systematiskt gåtts igenom
enligt följande: Efter att materialet skrivits ner i sin helhethet har texterna lästs Áera gånger för att gå en
känsla för helheten. De meningar och fraser som innehållit relevant information för frågeställningarna
plockades ut och kortades ner, utan att ta bort innehållet. De meningar och fraser som plockades ut har
utgjort enheter som sedan kategoriserats in i grupper för att spegla det centrala budskapet i intervjuerna.
De kategorier som utarbetats formulerades slutligen sedan i teman (Grønmo 2006, s. 189-193). Systematiken för innehållsanalys av intervjuerna har skett löpande under datainsamlingen.

ʹǤͷ¡
Det material som använts i den första delen av fallstudien består av material som tagits fram av de statliga
myndigheterna Lantmäteriet och Skatteverket, vilket bedöms ha hög tillförlitlighet. Kartmaterialet och
registerinformationen innehåller information som följer en viss struktur och en standardiserad metodik.
Den ekonomiska kartan innehåller trots sin ålder en hög lägesnoggrannhet och stor detaljrikedom från
denna tidsepok en viktig kunskapskälla och den digitaliserade fastighetskartan en än mindre felmarginal till
verkligheten. Lantmäteriet uppdaterar all information i fastighetskartan med kontinuerlig frekvens. Skatteverkets folkbokföringsregister och Lantmäteriets fastighetsregister uppdateras också med kontinuerlig
frekvens. Materialet från de statliga myndigheterna bedöms ha en hög trovärdighet och ger en teoretisk
bild av verkligheten, men har av författaren inte säkerställt genom platsbesök.
De personer som intervjuats bedöms sett till deras roller vara de personer som högst sannolikt besitter
störst kompetens kring ämnesområdet lokalt.
Ett stort problem har varit att få tillgång till deltagare för intervju med relevant roll, kunskap och erfarenhet vid den period då intervjuerna genomfördes. Antalet respondenter har bedömts som tillräckligt men
en utökad medverkan hade kunnat ge en bredare tillförlitlighet.

ʹǤ
Litteratursökningen grundade sig på att söka efter böcker, artiklar, myndighetsdokument, förarbeten,
lagtext och forskningsdokument med hjälp av sökord som bland annat ”hushållning med mark och vatten”, ”kustområden”, ”riksintresse”, ”fritidsbebyggelse”, ”bebyggelseutveckling kust”, ”kustens byggande”, ”obruten kust”, ”miljöbalken”, ”naturresurslagen”, ”3 kap. 2 §”, ”4 kap MB 2 §”, ”norra Bohuslän”,
”hållbar utveckling konÁikt”, ”fysisk riksplanering”, vid olika sorters databaser. Sökandet fortsatte utifrån
respektive källas referenslistor. Processen pågick tills det ansågs tillräckligt med kunskap om området för
att kunna påbörja arbetet med fallstudien. Då det inte Ànns så mycket forskning kring hur lokalisering av
ny bebyggelse inom kustlandskap av riksintresse i sin helhet bör ske, utgörs kunskaps- och forskningsöversikten till stor del av förarbeten och lagtext.
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I detta kapitel presenteras tidigare forskning och annan relevant kunskap som är av betydelse för denna
studie.
Norra Bohusläns kustområde omfattades under den fysiska riksplaneringen av geograÀska riktlinjer för
obruten kust, som sedan lagreglerades 1987 till 3:e kapitlet i naturresurslagens paragraf 1-3 och för att
drygt tio år senare föras över i sin helhet till Miljöbalkens 4 kap 1-3 §§ 1999, som fortfarande är gällande.
Kapitlets första del behandlar den omfattande process som ligger bakom de riktlinjer som togs fram och
utvecklades under 1970-talet och som ligger till grund för dagens lagbestämmelser. Vidare presenteras de
olika hot som formulerats mot kustområdets helhetsvärden under den studerade perioden och hur lokalisering av ny bebyggelse historiskt på bästa sätt ansetts kunna ske i kustlandskapet utan att värdena går
förlorade. I kapitlets fjärde och femte del beskrivs de utmaningar som identiÀerats över tid kring de olika
reglernas tillämpning och olika synsätt kring styrning av markanvändning.
Utifrån de förhållningssätt som sammantaget kunnat urskiljas från förarbeten, lagtext, myndighetsdokument och forskningslitteratur sedan slutet av 1960-talet fram till 2013 kring lokalisering av ny bebyggelse i
kustlandskapet, har frågor formulerats till fallstudien.
Syftet med kapitlet är även att skapa förståelse för i vilken historisk kontext dagens riksintressebestämmelser i 4:e kap härstammar ifrån och hur de historiskt velat styra ny bebyggelse inom kustområdet. Detta
är av stor vikt då det fortfarande kvarstår en konÁikt mellan exploatering och bevarande i kustområden
generellt i landet.

͵Ǥͳ ¤¡
Den fysiska riksplaneringen initierades 1966 och sågs i samtiden som en politisk nödvändighet. Större
markanvändningskonÁikter baserat på ”[…] ökad fritid och bilism samt en tilltagande urbanisering och
strukturförändringar av näringslivet […]”, låg till grund varför en fysisk riksplanering i samtiden sågs
som en politisk nödvändighet (Forsberg 1992, s. 15, 40, 42, 47). Konkurrensen om attraktiv mark ökade
och blev allt hårdare under 1960-talet (Proposition 1972:111, s.5) och konkurrensen var som störst längs
med landets kuster (Civildepartementet 1971, s.27, 32). Markefterfrågan och konkurrensen blev allt mer
svårhanterliga för vissa kommuner och förändringarna som skedde i landet under efterkrigstiden beskrivs
ha skett i snabb takt och varit mer genomgripande än under tidigare generationer (Forsberg 1992, s.48, 52;
Proposition 1985/85:3, s.49). De kommuner som berördes av expansionen beskrevs som oförberedda på,
eller saknade möjligheter att i sin fysiska planering hantera samhällsförändringarna (Forsberg 1992, s.50).
I det första skedet av den fysiska riksplaneringen, från och med att arbetet initierades 1966 till och med
1972, hade regeringen en framträdande roll i arbetet (Ibid., s.92). Fokus i utredningarbetet låg framförallt
på mark i anslutning till kusterna där konÁikterna om naturresurserna sågs som mest akuta (Civildepartementet 1971, s.511; Bostadsdepartementet 1979a, s.13) och det var frågor som friluftsliv, fritidsbebyggelse,
skyddsbehov och viss industri som hade högst prioritet i inventeringarna (Civildepartementet 1971, s.32). I
utredningsarbetet inventerades vilka anspråk olika verksamheter ställde på mark och vatten i ett längre perspektiv och vilka resurser som fanns till förfogande i landet för att möta dessa behov. Med denna information kunde olika tänkbara framtida markanvändningsmönsters för- och nackdelar analyseras och konkurrensområden och konÁiktrisker kartläggas (Karlsson, Näsvall, Svensson, & Thufvesson 1986, s.134)
Arbetet resulterade i två olika typer av riktlinjer för hushållning med mark och vatten. De verksamhetsanknutna riktlinjerna fanns för följande intresseområden: jordbruk, Àske, renskötsel, friluftsliv, fritidsbebyggelse, vetenskaplig naturvård, kulturminnesvård, försvar, vissa tekniska och vetenskapliga verksamheter samt resurskrävande och miljöstörande industri (Proposition 1975/76:1, s.4; 1985/86:3, s.239). De
geograÀska riktlinjerna gällde kusterna, Ölande och Gotland, fjällen, huvudälvarnas dalgångar, de större
insjöarna samt vissa ytterligare inlandsområden (Proposition 1975/76:1, s.4).
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I de kustlandskap som omfattades av geograÀska riktlinjer var konkurrensen om markresurserna i landet
framträdande, vilket gjorde överregionala aspekter viktiga och områdena gavs geograÀska riktlinjer (Proposition 1972:111, bilaga 2, s.140). För landets kuster och andra områden som omfattades av geograÀska
riktlinjer angav riktlinjerna hur markanvändningen inom dessa områden bör inriktas utifrån rikssynpunkt
vid konkurrens om mark och andra tillgångar inom områdena (Proposition 1985/86:3, s. 239). Beroende
på dess karaktär delades kusterna in i riktlinjer för obruten, högexploaterad eller övrig kust. Både högexploaterad och obruten kust hade stora naturvärden och goda förutsättningar för friluftsliv, men de obrutna
kusterna hade stora sammanhängande miljöer av särskilt värde för friluftslivet, låg fritidsbebyggelsetäthet
samt inga stora miljöstörande industrier eller tätorter, tillskillnad från andra mer högexploaterade kuster i
landet. De övriga kusterna ansågs inte ha lika höga naturvärden eller lika goda förutsättningar för friluftsliv som de obrutna och högexploaterade kusterna (Proposition 1972:111, bilaga 2, s.163).
Riktlinjerna för hushållning med mark och vatten fastställdes 1972 av riksdagen och tillämpades sedan
mellan 1973 till 1987, samtidigt som arbete med att vidareutveckla planeringen fortgick (Proposition
1972:111; Segrell 1995, s. 21). I det fortsatta arbetet med den fysiska riksplaneringen skulle riktlinjerna fullföljas och vidareutvecklas i två skeden: program- och planeringsskedet. Program- och planeringsskedena
hade sin tyngdpunkt på lokal och regional nivå. Det var först i det kommunala planarbetet som riksdagens
riktlinjer kom till mera konkret uttryck och den kommunala planeringen sågs som ett instrument för att
kunna precisera och vidareutveckla riktlinjerna, men det var också en möjlighet för kommunerna att påverka utformningen av riktlinjerna.
Under programskedet tog alla kommuner fram program för vilka åtgärder som de ansåg sig behöva genomföra för att riksdagens riktlinjer skulle kunna fullföljas. Regeringen tog sedan ställning till programmen
län för län 1975 (Proposition 1975/76:3; 1985/86:3, s. 240). Under planeringsskedet genomfördes kommunernas och regeringens föreslagna åtgärder genom att respektive kommun upprättade en s.k. kommunöversikt (Proposition 1985/86:3, s. 240).
Norra Bohuslän omfattades av geograÀska riktlinjer för obruten kust. Regeringen ansåg att det behövdes
särskilda planeringsinsatser inom de områden som omfattas av geograÀska riktlinjer – en planering över
kommungränserna (Bostadsdepartementet 1979b, s.1). För att möta riksdagens beslut om en samordnad planering i de obrutna kustområdena utarbetade representanter för Lysekil, Sotenäs, Strömstads och
Tanums kommuner, Bohusläns samarbetskommitté, landstinget samt Länsstyrelsen övergripande riktlinjer
för planeringen i kustområdet norra Bohuslän. Med de gemensamma planeringsriktlinjerna som grund
upprättade och antog kommunerna markdispositionsplaner för kustområdet (Proposition 1978/79:213,
bilaga 1, s.188).
Utifrån det omfattande planeringsarbetet som genomförts i kommunerna i norra Bohuslän under planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen gjorde regeringen ställningstagandet vilka utgångspunkter som
bör gälla för det fortsatta planeringsarbetet (Bostadsdepartementet 1979b, s.17-18).
I förslag till ny plan- och bygglag önskades större ansvar för planläggning läggas på kommunerna, därför var det viktigt att den fysiska riksplaneringens riktlinjer preciserades genom lagstiftning (Proposition
1985/86:3, s.8). Naturresurslagen och Plan- och bygglagen trädde i kraft samtidigt 1987 och därmed
lagfästes riktlinjerna som riksdagen beslutat om 1972 för första gången. Den fysiska riksplaneringens verksamhetsknutna och geograÀska riktlinjer lagfästes i 2 kapitlet respektive 3 kapitlet (Ibid., s.1-3).
De särskilda hushållningsbestämmelserna i 3:e kapitlet angav geograÀska områden som pga. sina samlade
natur- och kulturvärden i sin helhet gavs status som riksintresse av riksdagen (Proposition 1997/98:45, s.
240). Bestämmelserna i naturresurslagens tredje kapitel fördes in i sin helhet utan ändringar i miljöbalkens
fjärde kapitel 1999 och är idag (2015) gällande.
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Kommunernas bristande planberedskap under 1960-talet gällde fysisk planering generellt, men framförallt kommunernas glesbyggda delar (Forsberg 1992, s.48; Strömgren 2007, s.232). Det konstaterades att
kommunernas översiktsplanering var sparsam och det sågs som ett problem att de olika verktyg som fanns
för att reglera och kontrollera markanvändningen utanför tätorten inte hade utnyttjats när dessa delar av
kommunerna utsattes för stort tryck, från t ex fritidsbebyggelse. Den största oron var att brist på framförhållning och översikt, skulle leda till att de regioner, särskilt kustområden, som bäst lämpade för fritidsändamål skulle ”bli täckta av en spridd och tämligen slumpvis lokaliserad bebyggelse”, att större orörda
områden för ett mera rörligt friluftsliv skulle bli en större bristvara och i takt med att kustlandskapen tas i
anspråk så skulle även konÁikterna bli Áer och större mellan industri och anläggningar för näringslivet mot
fritidsintressena (Forsberg 1992, s.50).
En utspridning av fritidsbebyggelse längs landets kuster ansågs behöva begränsas för att inte inkräkta på
stränder som var av värde främst för friluftslivet och naturvården. Det fanns en oro att bebyggelse, främst
fritidsbebyggelsen, i de geograÀska riksintresseområdena var för utbredd och sågs därför som ett hot mot
naturvården och friluftslivets intressen, särskilt strandnära områden och öar som ansågs ha stort värde för
friluftslivet (Proposition 1978/79:213, s.30-33).
Det fanns en rädsla för att exploateringen av fritidsbebyggelse i de obrutna kustområdena skulle fortsätta
öka snabbt och successivt minska människors tillgänglighet till särklassiga friluftsområden redan tidigt.
De riktlinjer som skulle säkerställa en god hushållning inom de obrutna kustområdena hade fokus på att
särskilt skydda större sammanhängande kustområden och särskilt ifrån att tas i anspråk för exploatering av
fritidsbebyggelse (Civildepartementet 1971, s. 348).
Studier visa att det byggts mycket mer på glesbygden inom kustområdena som omfattas av 4 kap MB, än
utanför i andra delar av kustkommunerna. Bebyggelsetätheten på glesbygden inom kustområden är hög
och ibland mycket hög inom landet. Det har byggts mest fritidshus på glesbygden inom kustområdet och
småhus för helårsboende i andra delar av kustkommunerna (Statistiska centralbyrån 2005, s.5). Boverket
har i tidigare undersökning av bebyggelseutvecklingen 1970-1990 i kustområdena angett att ”om bebyggelseutvecklingen – särskilt på landsbygden – inte sker på ett mer medvetet sätt och på vissa håll begränsas
kraftigt, kommer rekreationsvärdena för det rörliga friluftslivet att minska och stora natur- och kulturvärden påtagligt skadas” (Boverket 1996, bilaga 1, s. 6).
En tillväxt av den svenska och utländska turismen kan medföra ökade anspråk på bebyggelse och anläggningar för turism och friluftsliv i kuster och dels starkare krav på bevarande av orörd natur och värdefulla kulturmiljöer (Proposition 1985/86:3, s.42). Skärgårdskusterna har ansetts tillhöra landets viktigaste
rekreativa resurser och setts som unika även i internationellt perspektiv. I Naturvårdsverkets redovisning
har dessa kuster i regel betecknats som områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet med undantag
av större delen av Norrbottens skärgård jämte vissa delar som under samtiden var starkt påverkade av
fritidsbebyggelse (Civildepartementet 1971, s.331).
Ett områdes karaktär är en förutsättning för turism (och exploatering) samtidigt som den påverkar och
förändrar dess kvalitativa egenskaper som gör det unikt. Det Ànns därmed en inbyggd konÁikt mellan
bevarande och exploatering. Hur turismutvecklingen sker beror dock på hur man ser på landskapet och
rätten till markresurserna (Pettersson & Svensson, red. 2005, s.12, 31). Uppfattningen om hur man bör
styra markanvändningen och vilka intressen som ska prioriteras inom kustlandskapet skiljer sig helt naturligt ofta mellan kommunal, regional och central nivå samt även inom nivåerna (Borglund 1995, s.1).
All utveckling kan få både positiva och negativa ekonomiska, fysiska och sociala konsekvenser och det
Ànns en stor utmaning i att reglera och kontrollera dessa effekter då kusterna som omfattas av kontinuerligt förändringstryck som drastisk kan komma ändra karaktär på kustlandskapet, om inte påverkan på
resurser uppmärksammas innan de förutsättningar som gör området unikt förbrukas. Omvänt har t ex
turistnäringen också en stor betydelse för natur- och kulturresursers värde för människor då de skapar
förutsättningar för besök, service och skapar upplevelser med utgångspunkt av dessa resurser (Pettersson
& Svensson, red. 2005, s.10-11,22; Boverket 2006a, s.24).
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Kommunerna i Norra Bohuslän har uttryckt ett behov av en bättre överblick och samsyn över kommungränserna, inte minst för att hitta inriktningar för en bra balans mellan å ena sidan bevarandeaspekter
gällande de unika natur- och kulturvärden som Ànns inom området, och å andra sidan näringslivets och
besöksnäringens utvecklingsambitioner. Kommunerna uttrycker ett behov av en tydligare koppling mellan
strategier och planering på lokal och regional nivå samt mellankommunalt samarbete. Detta då detaljplanearbetet i kustkommunerna förväntas att snabbt och på önskemål från ett stort antal exploatörer producera
detaljplaner, vilket kommunerna menar kan innebära att i sin tur att fokus sätts på respektive detaljplan var
för sig och att de enskilda inte i tillräcklig grad sätts in i sitt övergripande långsiktiga perspektiv. Kommunernas uppfattning var att de inte har tillräckliga resurser och styrmedel för att driva samhällsutvecklingen
så som de önskar medan de privata aktörerna bedöms som jämförelsevis mer resursstarka, vilket gjort att
de har bättre möjligheter att driva sina egna frågor i önskad riktning (Tillväxtanalys 2013, s.7,61,63,64,69).

͵Ǥ͵
I förhållande till tätort – landsbygd
I och med att kommunernas tätorter och samhällen i huvudsak ligger vid kusten ansåg kommunerna i
norra Bohuslän att det var viktigt att en traditionell utbyggnad av dessa var möjlig. Kommunerna uttalade
sig för omfattande tätortsutbyggnad i Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hamburgsund,
Fjällbacka, Grebbestad och Strömstad. Huvudparten av den samlade lägenhetsproduktionen skulle styras
till tätorterna och övrigt tätbebyggda samhällen med viss allmän service. Tanum och Sotenäs kommuner
har båda Áera kuststätorter och i ungefär med samma storlek och karaktär, medan Strömstads kommun,
som förutom centralorten endast har mycket små samhällen i kustområdet. Strömstads kommun önskade
därför kunna erbjuda attraktiva boendealternativ även i andra delar av kustområden än i anslutning till
centralorten. Det var vanligt med mycket små samhällsbildningar med bara 4-5 bostadshus vid kusten i
Strömstads och Tanums kommuner (Bohusläns samarbetskommitté 1978, s.6-7, 23-24,27).
Att kommunerna under planeringsskedet i huvudsak förlade tillkommande permanent- och fritidsbebyggelse samt andra verksamheter till tätortsanknutna utvecklingsområden, såg länsstyrelsen positivt på och
menade att kommunerna, så långt som möjligt försökt bevara sammanhängande kustavsnitt från exploatering. Utredningar visade samtidigt, att med hänsyn till de anspråk som riktades mot kustområdet, att
de utbyggnadsområden för fritidsboende av olika slag som kommunerna pekat ut helt skulle tas i anspråk
inom 5 -20 år, beroende på vilken bebyggelsetäthet exploateringarna tar och hur rekreationssektorn skulle
utvecklas. Samtidigt var utredningen, Länsstyrelsen och Planverkets uppfattning att en avsevärd ökning
av utbyggnadsområden för rekreationsändamål inom kustområdet skulle ”äventyra” de naturvärden som
utgör den främsta förutsättningen för områdets rekreationsvärde. Länsstyrelsen ansåg därför att det var
nödvändigt med en sträng hushållning med tillgängliga utvecklingsområden inom kustlandskapet och
att styra utbyggnadstakten och formerna inom utvecklingsområden med planer (Bostadsdepartementet
1979b, s.5; Proposition 1978/79:213, bilaga 1, s.190-191). Länsstyrelsen klarlade dock inte konsekvenserna
för naturmiljön med Áera exploateringar inom kustområdet i norra delen av Tanums kommun samt södra
delen av Strömstads kommun, trots att de är utpekade som utbyggnadsområde. Områdena hade liknande
problem med omfattande utbyggnad av permanentbebyggelse, enskild fritidsbebyggelse, uthyrningsstugor
och campinganläggningar (Proposition 1978/79:213, bilaga 1, s.191).
Planverket ansåg att de utvecklingsområden i översikts- och områdesplaner som är avsedda för fritidsboende av olika slag i kustlandskapet borde reserveras och prioriteras för ”uthyrningsstugor och andra
anläggningar som tillgodoser friluftslivets behov” (Ibid., s.191).
Stora anspråk ställdes på marken i norra Bohusläns kustområde, framför allt för fritidsbebyggelse i olika
former. Regeringen ansåg att det i kustområdet var särskilt angeläget att friluftslivets och naturvårdens
intressen säkerställs. Utifrån det omfattande planeringsarbetet som genomförts i kommunerna under planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen gjorde regeringen ställningstagandet att nedanstående utgångspunkter bör gälla för det fortsatta planeringsarbetet (Bostadsdepartementet 1979b, s.17-18):

ʹ͵

I, kring och i anslutning till tätorter
- Större anläggningar av hotellkaraktär bör lokaliseras i anslutning till beÀntliga samhällen.
- Småbåtshamnar bör i första hand förläggas i anslutning till beÀntliga tätorter eller hamnar.
- Utbyggnad av industri (som inte är miljöstörande) bör ske i anslutning till beÀntliga tätorter.
Landsbygd
-Utveckling av bebyggelse planeras så att större sammanhängande, och av bebyggelse orörda
områden bevaras.
-Utvecklingen av bebyggelse och anläggningar för turism och friluftsliv bör planeras så att den
bofasta befolkningens intressen tillgodoses. Behovet av mark för permanentbostäder och verksamheter som tillgodoser den bofasta befolkningens behov bör uppmärksammas. Mark lämplig
för utveckling av fritidsbebyggelse bör i första hand reserveras för fritidsboende i andra former än
enskild fritidsbebyggelse och för andra anläggningar som tillgodoser friluftslivets behov.
Ytterligare enskild bebyggelse bör endast övervägas i form av mindre kompletteringar av beÀntlig
bebyggelse (Bostadsdepartementet 1979b, s.18-19; Proposition 1978/79:213, bilaga 2, s.81-82).
När de geograÀska riktlinjerna infördes i naturresurslagen angavs att exploatering och andra ingrepp i
miljön endast Àck komma till stånd i dessa områden om det var i enlighet med bestämmelserna och kunde
ske utan påtaglig skada på de kultur- och naturvärden som fanns i områdena (Proposition 1997/98:45,
s. 240). Bestämmelserna skulle heller inte utgöra ett hinder för utvecklingen av beÀntliga tätorter (SFS
1987:12), fokus i hushållningen med mark i de geograÀska områdena gällde därmed i stort sett först och
främst utvecklingen på landsbygden. Bestämmelserna skulle heller inte utgöra ett hinder för utvecklingen
av det lokala näringslivet (SFS 1987:12), vilket medger vissa undantag även på landsbygden.
Även om alla berörda kustområden i 3 kap NRL (tidigare geograÀska riktlinjer, idag 4 kap MB) angavs ha
särskilt stora värden när det gäller naturvård, kulturminnesvård, turism och friluftsliv, så var de områden
som omfattades av 2 § särskilt viktiga för turismen och friluftslivet, främst det rörliga friluftslivet. För
att skydda dessa kvaliteter och bibehålla dessa infördes paragraf 2 för att skydda områden mot åtgärder
som var oförenliga med turismen och friluftslivets intressen (Proposition 1985/86:3, s.79,96). Turism och
friluftslivets intressen skulle dock vägas mot andra markanvändningsintressen. Turismanläggningar bör t
ex inte lokaliseras så att utveckling av bostadsbyggandet eller av annat näringsliv försvåras. Det var också
viktigt att kustområdenas värden för turism och friluftsliv inte bör gå förlorade genom alltför omfattande
satsningar på anläggningar för turism och friluftsliv, och med friluftsliv avsågs bl.a. fritidsbebyggelse. Med
rörligt friluftsliv menades fritidsbebyggelse och fritidsanläggningar för kollektiv användning såsom stugbyar, vandrarhem, campingplatser och småbåtshamnar. Lagrådet understryker dock att det inte framgår
av lagtexten att det är andra fritidsboendeformer än den enskilt ägda fritidsbebyggelsen som avses (Ibid.,
s.96).
2 § Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:
Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil […](SFS 1987:12).
Inom de områden som tidigare kategoriserats som s.k. obrutna kustområden och på Öland, Àck inte några
industriella och liknande anläggningar som har stor inverkan på miljön uppföras (Proposition 1985/86:3,
s.79).
3 § Inom kustområdena och skärgårdarna i Bohuslän från gränsen mot Norge till Brofjorden […] .. får anläggningar som
avses i 4 kap. 1 § första stycket inte komma till stånd. (SFS 1987:12).

ʹͶ

I förhållande till strand- och kustlinjen
Det ansågs möjligt att både bevara kustområdenas rekreativa värde och samtidigt öka tillgängligheten
till attraktiva lägen om rörliga bostadsformer med tält- och husvagnscamping och fasta anläggningar för
uthyrning som t ex vandrarhem, stugbyar, enklare hotell och dylikt prioriteras vid konkurrens om naturresurserna i attraktiva lägen, framför exploatering av enskild fritidsbebyggelse (Civildepartementet 1971,
s.347-348).
En utbredning av bebyggelse, främst fritidsbebyggelsen, längs med landets kuster sågs som ett hot mot
naturvården och friluftslivets intressen, särskilt strandnära områden och öar som ansågs ha stort värde för
friluftslivet (Proposition 1978/79:213, s.30-33).
Enligt de geograÀska riktlinjerna för de obrutna kustområdena som riksdagen fastställde 1972 bör resurskrävande och miljöstörande industri helt undvikas inom kustlandskapet, en återhållsamhet gälla för enskild
fritidsbebyggelse, kustlandskapet disponeras för ett allsidigt utnyttjande för fritidsändamål inom utvecklingsplaneringen och de områden som bara är obetydligt påverkade av exploatering (främst i ytterskärgårdar) helt undantas från ytterligare bebyggelse och friluftsliv i intensivare former (Proposition 1972:111,
bilaga 2, s.163).
Under planeringsskedet i Sverige i den fysiska riksplaneringen pekades många gånger omfattande områden ut för fritidsbebyggelse inom områden med geograÀska riktlinjer, där marktillgången för rekreation,
naturvård, rörligt friluftsliv etc., samtidigt i många områden var så begränsad att en ytterligare exploatering av fritidsbebyggelse, åtminstone i vissa former, klart skulle komma i strid med dessa intressen, enligt
Karlsson (1978, s.16,108). Lämpligheten av ytterligare fritidsbebyggelse inom berörda geograÀska områden berodde på vilka former som ny fritidsbebyggelse var tänkt att få. Uthyrningsbebyggelse till skillnad
från enskilt ägd fritidsbebyggelse skulle ges en annan bedömningsgrund och en lokalisering längre från
strand men fortfarande inom det geograÀskt avgränsande området ansågs också bedömas annorlunda än
en lokalisering inom 1 km från stranden. Sådana förutsättningar var dock oklart uttryckta i riktlinjerna och
innebar att beslutsfattare var tvungna att ta till relativt grova bedömningsgrunder för att ta ställning till
utvecklingen i de geograÀska områdena (Karlsson 1978, s.107-108).
Antalet fritidshus ökade kraftigt inom de obrutna kustområdena 1970-1975, och i norra Bohuslän med 21
%. Om utbyggnader av enskild fritidsbebyggelse i strandnära områden fortsätter i samma takt som under
denna period, skulle det äventyra de obrutna kustområdenas värde för rekreation och friluftsliv, menade
planverket (Bostadsdepartementet 1979b, s.5-6; Proposition 1978/79:213, bilaga 1, s.191). Enskild fritidsbebyggelse bör därför endast medges i form av mindre kompletteringar av beÀntlig bebyggelse menade
planverket. Det var särskilt viktigt att prioritera turismen och friluftslivets intressen i utbyggnadsområden
som pekats ut i kustområdet, med hänsyn till de stora efterfrågan på mark för dessa ändamål (Proposition
1978/79:213, bilaga 1, s.191).

͵ǤͶǤ¤
Riktlinjerna under den fysiska riksplaneringen som skulle styra fritidsbebyggelse var ofta av allmän karaktär och saknade konkreta mål för olika boendeformer, boendestrukturer, markresursernas fördelning mellan enskilt och kollektivt nyttjande, lokalisering och grad av restriktivitet i förhållande till andra (Karlsson
1978, s.108), vilket även fortsatt uttrycks oklart i Naturresurslagen, Miljöbalken och dess förarbeten. Det
fanns en viss oklarhet om hur riktlinjerna skulle tolkas och det var svårt att avgöra om en viss utveckling
av denna bebyggelse stred mot riktlinjerna eller ej. Karlsson och planverket menar att det fanns ett behov
av att förtydliga riktlinjer för fritidsbebyggelse inom vissa geograÀska områden, och ansåg att det inom
kust- och skärgårdsområdena i Göteborgs och Bohus län, Blekinges, Södermanlands och Stockholms län,
kusterna i Hallands län, Skåne och Gotland, inte bör tillföras ytterligare enskilt ägd fritidsbebyggelse frånsett förtätningar och kompletteringar inom beÀntliga bebyggelseområden. Tillkommande anläggningar för
fritidsboende inom dessa områden bör främst vara avsedda för uthyrning och andra boendeformer som
ökar tillgängligheten och utnyttjandet (Ibid., s.108).

ʹͷ

Kommunerna hänvisades under den fysiska riksplaneringen till att i första hand använda en aktiv fysisk
planering och bygglovsgivning för att styra fritidsbebyggelsen och i större utsträckning utnyttja de möjligheter som planmonopolet medger för att så effektivt som möjligt kunna påverka prioritering mellan
olika utbyggnadsmöjligheter och i mera detalj kunna styra boendestrukturen. Samtidigt menar Karlsson
att det var uppenbart att många av problemen i sammanhanget långt ifrån kunde lösas med ytterligare
fysisk planering på olika nivåer. Karlsson menade att det vid sidan om den fysiska planeringen saknades
ekonomiska och juridiska styrmedel för att effektivt kunna styra fritidsbebyggelsen till t ex vissa fritidsboendeformer. I verkligheten var det i samtiden svårt för kommunerna att effektivt styra och kontrollera
fritidsbebyggelsen i kustområdena med det samtida regelsystemet som endast kunde reglera bebyggelsens
lokalisering och utformning (Ibid., s.56, 79, 117, 119).
I Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus läns rapportering till regeringen oktober 1980 angående fullföljandet av riktlinjer för hushållning med mark och vatten, går det att urskilja en viss missnöjdhet och irritation
från kommunerna: ”Strömstads kommun påtalar att riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen i varje situation lyfts fram som det allt överskuggade intresset. Regionens framtida existens villkoras till diffusa och
i många fall ytterst illa underbyggda riktlinjer för tillgodoseende av ofta lika diffusa riksintressen. Kommunerna i norra Bohuslän orkar ej och har ej heller avsikt att Ànna sig i en fortsättning under liknande
premisser för 80-talet” (Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län, 1980, s.40)
Kontrasterande uppfattningar under samtiden vid införandet av naturresurslagen kring hushållning med
mark i landet speglades tydligt då en remissinstans ansåg att ”lagförslaget i allt för hög grad tillgodoser
bevarandeintressen på bekostnad av produktionsintressen” (Proposition 1985/86:3, s.17), medan en annan
remissinstans ansåg att förslaget ”avviker markant från hittills gällande tankegångar att samhällsutvecklingen skall vila på en ekologisk grund, dels innebär att omformuleringar av nu gällande riksplaneriktlinjer
gjorts som innebär att bevarandeaspekter tonas ned till förmån för en ordnad exploatering av naturresurser” (Ibid., s.16-17).
Det fanns även skilda uppfattningar om hur hårt man bör styra utvecklingen med lagbestämmelser för
hushållning i landet. Vissa menade att ”de hushållningsregler som tas upp i promemorian är alltför vagt utformade” medan andra ”varnar för en alltför stor bundenhet till färdiga avvägningar” (Ibid., s.21). För att
nya och förändrade anspråk ska kunna tas i beaktande gjordes många bestämmelser mycket allmänt hållna.
Lagrådet kritiserade förslaget då motiven till bestämmelserna görs uttalanden avsedda att ge reglerna ett
mera preciserat innehåll (efter planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen), men reglerna ”ger ett stort
utrymme för skönsmässiga bedömningar”. Lagrådet menar att det bör vara ett krav att ”de som berörs
av lagen skall av lagtexten kunna bilda sig en någorlunda säker uppfattning om lagens innehåll och dess
rättsverkningar”, vilket nu är svårt (Ibid., s.15).
Vad fritidshus beträffar har det inte historiskt varit entydigt och frågeställningen har problematiserats
både under 1980-talet, 2005 och senast i proposition 2009/10:170, men utan genomslag i lagstiftningen.
Den sammantagna kontentan av bebyggelseutvecklingen inom områden med hushållningsbestämmelser
har dock hittills inte diskuterats fullt ut i de statliga utredningarna (Person 2011, s. 143, 148). Frågan om
fritidshus sågs som något som inte kunde lösas inom plan- och bygglagens ramar, men regeringen konstaterade att frågan skulle behöva utredas på nytt i framtiden. Än idag tycks det i tillämpningen inte Ànnas
någon entydig bild av hur begreppet deÀnieras eller hanteras inför framtiden. Hur kommunerna ser på
utvecklingen i kustområdena varierar från en uttalad restriktiv hållning till förslag på ökad exploatering av
fritidsbebyggelse (Ibid., s.136).
Plan- och bygglagen reglerar inte hur bostäder får användas, därför går det bara att ange användningen till
bostadsbebyggelse– ingen ytterligare precisering är möjlig. Skillnaden i hur vi använder bostäder idag, om
vi bor där delår eller helår, är inte lika stor som tidigare och denna funktionsuppdelning bör inte begränsa
utbyggnaden inom hushållningsbestämmelser, enligt Persson. Tillväxtanalys påpekar att folkbokföringen
ska spegla befolkningens bosättning och menar därför att den behöver anpassas till den ökade mobilitet i
samhället där människor i allt högre grad har Áer hem och där fritidshus börjar få en ny betydelse (Ibid.,
s.146-149).

ʹ

Begreppet påtaglig skada är centralt för tillämpning av bestämmelserna i 4 kap. Miljöbalken. Vad som kan
anses utgöra påtaglig skada är platsspeciÀkt och knuten till ingreppets art och omfattning. Åtgärder som
innebär att ett kustområde förlorar de värden utpekandet avser ska bedömas som påtaglig skada (Boverket
2014; Naturvårdsverkets författningssamling 2005, s.1). Det Ànns en otydlighet i vad som ska anses utgöra
påtaglig skada, då negativ inverkan i praktiken kan vara vilken skada som helst beroende på vad man väljer
att lägga i begreppet, menar Karlsson. Vidare menar Karlsson att det är bedömningen vid mindre ingrepp
i områdena som är komplicerad, då enstaka ingrepp inte behöver utgöra påtaglig skada men över tid och
succesiv påverkan kan summan av Áera ingrepp bedömas skadlig (2007, s.29-31). Enligt Karlsson är graden av orördhet ett mycket viktigt kriterium vid skadebedömningen enligt 4 kap. MB och för varje ingrepp
som tillåts i området gör det att gränsen för vad som är påtaglig skada eller ett påtagligt försvårande hela
tiden Áyttas (Ibid., s.29, 43).
Att lagreglerna kan anses svårtolkade kan också bero på att utpekandet av 4 kap MB områden i landet kan
sägas vila på en holistisk grund, att helheten är värd mer än summan av delarna, vilket enligt Borglund
varit mycket svår att hantera i vårt sektordominerade samhälle. Bestämmelserna är dessutom gränsöverskridande och kräver ofta samverkan mellan kommuner (Borglund 1995 s.100). ”För att åstadkomma en
ur såväl lokal, regional och central synvinkel rimlig utveckling och en långsiktigt god hushållning av de
svenska kustområdena krävs det att man arbetar på både kommunal och regional nivå samt att samspelet
mellan nivåerna fungerar” (Ibid., s.5). Borglund menar att det krävs ett underlag för ställningstagande till
kommunernas översiktsplaner på en övergripande regional nivå (1995, s.2). Om inte, så menar Karlsson
att mycket tyder på att områdena blir beroende av kommunernas vilja och kunskap att i översiktsplaner
skydda kustområdets helhetsvärde (2007, s.42), vilket kan ses som en inbyggd motsättning och svårighet,
menar Borglund, ”att man på kommunal nivå hantera en så utpräglad regional företeelse” (Borglund 1995,
s.1).
Samverkan och samarbetet betonas som lösningen till effektiv tillväxtpolitik och det Ànns ett behov av att
öka och stärka detta mellan kommunal och regional nivå och mellan kommuner. Situationen beskrivs dock
som komplex för små kommuner med begränsade resurser (Tillväxtanalys 2011, s.43 och 2013, s.7, 63).
Den kommun som ”ligger lågt och som initierar planering först i det ögonblick som anda parter kommer
med förslag till utveckling och byggande, får det utomordentligt svårt att under processens gång effektivt
hävda allmänna intressen” (Cars, Karlbro, Lind 2013, s.22). Kommunernas tillväxtpolitik skiljer sig ofta åt
beroende på deras storlek. Det Ànns tecken på att större kommuner har förmågan att föra en mer aktiv,
framåtsyftande tillväxtpolitik än små kommuner (Tillväxtanalys 2011, s.22). Till exempel bedöms små
turistkommuner med högt exploateringstryck ha för få resurser för att kunna styra utvecklingen på ett
adekvat sätt (Tillväxtanalys 2013 s.68).

͵ǤͷÚǦ 
Samhället kan styras på olika sätt och det Ànns olika syn på hur det borde styras. Emmelin och Lerman använder två paradigm, präglade av två helt skilda synsätt på samhällsstyrning, för att beskriva de förändringar som sker i den fysiska planeringen och för att förklara problematiken med riskintressesystemet och dess
koppling till miljöbalken och plan- och bygglagen. De två paradigmen – planparadigmet och miljöparadigmet – har båda samma syfte, att uppnå ett hållbart samhälle, men helt skilda angreppsätt för att nå dit.
Miljöparadigmet utgår från ”vad naturen tål” utifrån ett mer naturvetenskapligt förhållningssätt till miljön
som styrs av mätbara värden, riktlinjer och normer – naturvetenskaplig kalkylerande rationalism. I planparadigmet görs avvägningar mellan olika intressen och det är viktigare att uppnå konsensus, kommunikativ
rationalism, snarare än att beslutet är vetenskapligt korrekt. Miljöbeslut inom miljöparadigmet styrs oftast
på central nivå av experter, medan beslut kring avvägning mellan olika intressen inom planparadigmet
inom planering vilar på en lokal representativ demokratisk församlings beslut, som legitimeras genom att
olika intressen med synpunkter och restriktioner fått komma till tals i en process. Allt som oftast ges dock
miljöparadigmet en överordnad roll i situationer där det Ànns en motsättning mellan paradigmen. Miljöparadigmet präglas av miljöbalken och planparadigmet av plan- och bygglagen där avvägningar ska göras
mellan olika intressen. Riksintressebestämmelserna Ànns i miljöbalken, men härstammar från planparadigmet, vilket innebär att kommunerna själva gör avvägningar mellan olika intressen utifrån bestämmelser
som formulerats på centralt håll (Emmelin & Lerman 2006, s.2-3,12-20).

ʹ

͵Ǥ
Den oro som fanns under 1960-talet med att regioner, särskilt kustområden, som bäst lämpade för fritidsändamål skulle bli täckt av en förhållandevis spridd och slumpvis bebyggelse och att större orörda områden för ett mera rörligt friluftsliv skulle bli en bristvara, berör kustområdet Norra Bohuslän som sedan
60-talet kännetecknas av stora orörda sammanhängande kustavsnitt. Utifrån ovanstående har nedanstående fyra förhållningssätt kunna urskiljas särskilt till lokalisering av ny bebyggelse i kustlandskapet.
Ovanstående text hade kunnat resultera i Áera rubriker (samma som i sammanfattningen) men av samma
information som kan hittas under andra rubriker, och för att undvika upprepningar för läsaren har detta
inte gjorts. Detta gör att några av de fyra rubriker som återÀnns i denna sammanfattning inte alla återÀnns
i ovanstående text som rubriker.
Lokalisering av ny bebyggelse i förhållande till tätort-landsbygd
Ett sätt för att bevara större sammanhängande orörda kuststräckor och karaktären på kustlandskapet, var
att förespråka att andra större anläggningar av hotellkaraktär, småbåtshamnar och annan utbyggnad av
industri i huvudsak skulle lokaliseras i anslutning till tätorterna. Att kommunerna under planeringsskedet
i huvudsak förlade sina utvecklingsområden för både tillkommande permanent- och fritidsbebyggelse
samt andra verksamheter i och i anslutning till tätorter sågs som positivt då där redan fanns service och
kommunerna ansågs så långt som möjligt försökt bevara sammanhängande kustavsnitt från exploatering.
Lagbestämmelserna utgör inte något hinder för utveckling av beÀntliga tätorter och gäller därmed i huvudsak utveckling på landsbygden. Ett grundläggande positivt förhållningssätt till lokalisering av bebyggelse i, kring och i anslutning till kusttätorter har av ovanstående kunnat urskiljas samtidigt som ett något mer
avvaktande förhållningssätt kring lokalisering på landsbygd kunnat urskiljas.
Detta gör det intressant att veta hur stor andel mark som tagits i anspråk på landsbygden förhållande till i,
kring eller i anslutning till tätortorter och kommer därför att studeras i fallstudien.
Lokalisering av ny bebyggelse på landsbygden i förhållande till strand- och kustlinje
Stora anspråk har historiskt ställts på marken i norra Bohusläns kustområde, framför allt för fritidsbebyggelse i olika former (enligt regeringen). Regeringen ansåg att det i kustområdet var särskilt angeläget att
friluftslivets och naturvårdens intressen säkerställs. Det största hotet mot naturvården och friluftslivets
intressen ansågs vara en utbredning av bebyggelse längs med landets kuster och särskilt i strandnära områden och öar som ansågs ha stort värde för friluftslivet. Utveckling av ny bebyggelse i norra Bohuslän skulle
enligt regeringen planeras så att större sammanhängande, och av bebyggelse orörda områden bevaras. De
områden som bara är obetydligt påverkade av exploatering, främst i ytterskärgårdar, skulle helt undantas från ytterligare bebyggelse och friluftsliv i intensivare former. För att bevara stora sammanhängande
kustavsnitt inom norra Bohuslän och andra obrutna kustområden Àck och får inga större resurskrävande
eller miljöstörande industrier förekomma inom dessa områden, utan placeras i andra delar av landet (under
en viss tid). Det Ànns ett grundläggande negativt förhållningssätt kring lokalisering av ny bebyggelse på
landsbygden i ytterskärgårdar eller andra områden som är obetydligt påverkade av exploateringsingrepp.
Det Ànns också generellt ett negativt förhållningssätt kring lokalisering av ny bebyggelse på öar och i
strandnära lägen då dessa områden generellt anses ha stor värde för friluftslivet. Detta gör det intressant
att veta hur bebyggelsen på landsbygden tillkommit i förhållande till strand- och kustlinjen i kustlandskapet
samt på öar och i ytterskärgården.
Lokalisering av bebyggelse på landsbygden på campinganläggningar, ej för boende eller för
boende.
I och med att den enskilda fritidsbebyggelsen ökade längs med kusterna i landet och i Bohuslän med 21 %
bara under 1970-1975 så var det den bebyggelse som fokus låg kring att försöka kontrollera och reglera,
särskilt då de utvecklingsområden som pekats ut för fritidsändamål beräknades vara ianspråktagna redan
5-20 år senare, beroende på bl. a. bebyggelsens täthet. En avsevärd ökning av utbyggnadsområden inom
kustområdet sågs heller inte som någon lösning, utan något som skulle äventyra de naturvärden som utgör
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den främsta förutsättningen för områdets rekreationsvärde. Däremot fanns en stark tilltro till att kustområdenas rekreativa värde både kunde bevaras och tillgängligheten till attraktiva lägen öka om, ”rörliga
bostadsformer” och ”fasta anläggningar för uthyrning” prioriterades framför enskild fritidsbebyggelse
i attraktiva lägen vid konkurrens om naturresurserna. Att turismen och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid ingrepp inom kustområdet framgår av lagtexten. Med rörliga
friluftslivets intressen menades enligt förarbetena att fritidsbebyggelse och anläggningar för kollektiv
användning särskilt skulle beaktas. Även om det bara framgår i förarbetena till naturresurslagen att det är
andra fritidsformer än den enskilt ägda fritidsbebyggelsen som avses (som under den fysiska riksplaneringen) framgår inte det i lagtext. Plan- och bygglagen gör heller ingen åtskillnad i användningen mellan fritidsbostad eller permanentbostad och när nyttjandet mellan dem inte skiljer sig nämnvärt, menar Persson
att det kanske inte behöver göras någon åtskillnad för huruvida vi använder bebyggelsen för boende helår
eller endast delar av året.
Det går historiskt att urskilja ett generellt positivt förhållningssätt till fritidsbebyggelse och anläggningar
för kollektiv användning men restriktivt förhållningsätt till enskild bebyggelse, särskilt i attraktiva lägen.
I fallstudien representerar bebyggelse på camping den kategori som med störst sannolikhet används för
”kollektivt nyttjande”. Övrig bebyggelse för boende som inte kan anses ha tillkommit i form av mindre
komplettering (se nedan) i fallstudien görs en skillnad mellan förhållandet helårs- eller delårsbostadsbebyggelse. Trots att det på senare år allt mer börja ifrågasättas hur man bör se på fritidsbebyggelse har detta
förhållande ansetts intressant att ta med i undersökningen av bebyggelseutvecklingen då fritidsbebyggelse
historiskt varit svår att styra genom planering och ändå får anses påverka kommunernas bostadsplanering.
Något generellt förhållningssätt kring hur man ser på bebyggelse som inte tillkommit på campinganläggningar och som inte används för boende har inte på ett tydligt sätt kunnat urskiljas i ovanstående material.
Kategoriseringen har dock ansetts nödvändig för att kunna tydliggöra övriga kategoriseringar på landsbygd där ett tydligare fokus och förhållningssätt ovan kunnat urskiljas.

Lokalisering av ny bebyggelse i förhållande till ingrepp som mindre komplettering
Ett annat sätt att bevara större sammanhängande orörda kuststräckor och karaktären på kustlandskapet i
sin helhet är att ange att enskilda ingrepp i området endast får komma till stånd om det kan ske på ett sätt
som inte påtagligt skadar kustområdets natur- och kulturvärden. Risken för att kustområdets natur- och
kulturvärden påtagligt skadas enligt 4 kap Miljöbalken ökar logiskt sett ju större enskilda ingrepp är men
hänger också på graden av orörd natur. I regeringens ställningstagande för det fortsatta planeringsarbetet
för norra Bohuslän innan riktlinjerna lagstiftades var att ytterligare enskild bebyggelse endast bör övervägas i form av mindre kompletteringar av beÀntlig bebyggelse. Ingen åtskillnad gjordes mellan fritids- eller
permanentbostäder. I begreppen påtaglig skada och mindre komplettering Ànns ett förhållningssätt som
syftar till att främja mindre ingrepp i kustområdet. För att uppfylla samhällets behov Ànns tecken på att
det kan behöva ske i Áer men mindre ingrepp än få och stora ingrepp då detta med dagens lagstiftning i
högre grad riskerar att bedömas som för omfattande på områdets helhetsvärde än Áer och mindre ingrepp, då ingreppen bedöms individuellt. Varken förarbeten, riktlinjer eller lagregler behandlar dock den
konsekvens detta kan få i längden av en eventuell successiv påverkan av mindre ingrepp i kustlandskapet.
Detta kan vara ett sätt att försöka kontrollera bebyggelsens successiva utveckling över tid i kustlandskapet i
största möjliga mån. Ett generellt positivt förhållningssätt till lokalisering av ny bebyggelse på landsbygden
i form av mindre kompletteringar i kustlandskapet kan urskiljas. Detta gör det intressant att se hur bebyggelseutvecklingen skett (särskilt för bostadsändamål) i förhållande till ingreppens omfattning. Områdena
i fallstudien kommer således att undersöka huruvida de kan anses utgöra mindre kompletteringar eller
större omfattande exploateringar.
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Svårtolkade regler
I och med att lagbestämmelserna härstammar från planparadigmet har bestämmelserna utformas vaga
för att ge utrymme på lokal nivå att göra avvägningar för vad som på lokal nivå bedöms som från allmän
synpunkt hållbar utveckling. Ovanstående kan ge en något mer konkretiserad och samlad bild kring synen
på lokalisering av ny bebyggelse i kustlandskapet, men för att undersöka bebyggelseutvecklingen på ett
systematiskt och konsekvent sätt har vissa begrepp behövt deÀnieras, ett angreppsätt mer förknippat med
miljöparadigmet. Att göra avvägningar mellan olika intressen är enligt intentionerna för riksintressebestämmelserna och det Ànns olika sätt att se på denna styrning av markanvändning, samtidigt som det går
att urskilja en viss problematik kring hur både bestämmelsernas och tidigare riktlinjer valt att utformas,
under avsnitt 3.4. En generell uppfattning som kan urskiljas under avsnitt 3.4 är att reglerna historiskt varit
svårtolkade.
Brist och avsaknad av det lokala aktörernas perspektiv i frågan, trots att det är de som till vardags ska
tillämpa reglerna i sitt arbete alternativt fatta beslut kring dessa, gör det intressant att se hur lokala aktörer dels ser på den bebyggelseutveckling som skett och dels hur de ser på dagens lagbestämmelser inför
framtiden.
Nedanstående frågor har ansetts relevant att ställa till kartmaterialet, register och intervjuer utifrån ovanstående.
Frågor till kartmaterialet:
Tätort/Landsbygd:
-Kan bebyggelsen sägas inte ha tillkommit i, kring eller i anslutning till tätort och därmed ses som
bebyggelse på landsbygd?
Landsbygd:
-Hur har bebyggelsen tillkommit på landsbygden i förhållande till strand- och kustlinjen?
-Av bebyggelsen som tillkommit på landsbygden, vilken bebyggelse har tillkommit på campinganläggningar?
-Av bebyggelsen som tillkommit på landsbygden och inte har tillkommit på campinganläggningar
– vilken bebyggelse är ej för boende?
-Av bebyggelsen som tillkommit på landsbygden och som varken är bebyggelse ej för boende
eller tillkommit på campinganläggningar – utan används som bostad?
-Utav den bebyggelse som tillkommit för boende, vilka områden kan ses som mindre kompletteringar eller ej?

Fråga till registermaterial:
Landsbygd:
-Utav den bebyggelse som tillkommit för boende och inte kan anses vara av mindre
komplettering, består området av majoritet helår- eller delårsbebyggelse?

͵Ͳ

Intervjufrågor till kommunala politiker och tjänstemän samt Länsstyrelsen:
Hur ser kommunala politiker och tjänstemän samt Länsstyrelsen på den utveckling som skett?
-Baserat på den bebyggelse som tillkommit inom kommunen, i kartstudierna, hur anser du att
riktlinjerna och lagreglerna har tillämpats inom kommunen fram till idag?
-Hur anser du riktlinjerna och lagreglerna påverkat avvägningar mellan att bevara och exploatera
utanför tätorterna på landsbygden?
Hur ser kommunala politiker och tjänstemän samt Länsstyrelsen på lagbestämmelserna inför framtiden?
- Hur ser du på riksintressets aktualitet idag?
- Hur ser du på riksintressets avgränsning idag och inom kommunen?
- Hur ser du på lagregeln (och 1§, se hänvisning) och dess innehåll?
- Hur ser du på tillämpningen av lagregeln (och 1§, se hänvisning)?

͵ͳ
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Detta kapitel består av tre delar, varav den sista delen består av resultatet av fallstudien. Den första delen
av kapitlet utgör den första delen av denna fallstudie bestående av en kvantitativ innehållsanalys av kartoch registerstudie. Den andra delen av kapitlet består av en kvalitativ innehållsanalys av intervjumaterial.
Introduktion till norra Bohuslän
”Vad händer inom den kustnära zonen när bebyggelsen växer? Blir ökningen av bebyggelsetätheten så
stor, att de natur- och kulturvärden som utgör grunden för dessa områdens tillkomst förloras?” (Szegö
1996, s.6)
De kustkommuner i norra Bohuslän som omfattas av 4 kap. 2 § miljöbalken är Strömstad, Tanum, Sotenäs
och Lysekil. Kustkommunerna ligger mellan Oslo och Göteborg på Sveriges västkust med Europaväg 6
och Bohusbanan. Det Ànns ett stort förändrings- och exploateringstryck inom kommunerna särkilt inom
kustområdet där många intressen är koncentrerade, vilket skapar stora anspråk på mark- och vattenresurser. Även om de fyra kustkommunernas näringslivsstruktur skiljer sig åt har besöksnäringen en betydande
roll och beskrivs som en utvecklingsmotor, då dessa till stor del livnär sig på besöksnäring och fritidskonsumtion, vilket innebär både möjligheter och problem för kommunerna (Tillväxtanalys 2013, s.62-63).
I slutet av år 2010 bodde totalt ca 48 000 människor i kustkommunerna, varav 11 808 i Strömstad, 12 370
i Tanum, 9 052 i Sotenäs och 14 521 i Lysekil. Förhållandevis stor andel, 36, 1 %, av befolkningen bor i
genomsnitt utanför någon tätort i förhållande till hela Sveriges befolkning där endast 14, 9 % av befolkningen vid samma tidpunkt bodde utanför tätort. Förhållandet skiljer sig även bland kommunerna där 59,
2 % av befolkningen bor utanför tätort i Tanums kommun, 37,3 % i Strömstad, 25, 4 % i Lysekil och 22, 3
% i Sotenäs kommun (Statistiska centralbyrån 2010). Nya bostäder för helårsboende bedöms vara svårt att
skapa. Samtidigt som antalet bostäder (ej fritidshus inräknat) ökade med 32 % under perioden 1975-2005
i norra Bohuslän ökade endast befolkningen med 6 %, något som förklaras av att många bostäder, trots
att bygglov sökts för helårsbostäder, i praktiken används som fritidsbostäder. Generellt minskar antalet
invånare eller står still i kustkommunerna, trots det höga exploateringstryck som Ànns längs med kusten.
Strömstads kommun med en förhållandevis stark befolkningsökning utgör ett undantag i kustområdet
(Tillväxtanalys 2013 s. 62, 63, 68).
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Bebyggelseökningen 1988-2005 på glesbygden och de totala bebyggelsetätheten 2004 var betydligt högre
inom kustområdet som omfattas av 4 kap Miljöbalken än i andra delar av kommunerna i norra Bohuslän
(Statistiska centralbyrån 2005, s.28, 30), men hur ser bebyggelseutvecklingen ut inom kustområdet? Hur
har bebyggelseutvecklingen skett i förhållande till tätort-landsbygd och strand-/kustlinjen? Vad är det för
bebyggelse som tillkommit på landsbygden – är det bebyggelse för boende, icke-boende eller bebyggelse
på campinganläggningar? Kan ingreppen i kustlandskapet ses som mindre kompletteringar eller är de av
mer omfattande karaktär och kan de sägas bestå av bebyggelse för majoritet helårs- eller delårsboende?
Dessa frågor undersöks i fallstudiens första del. Då ett holistiskt angreppssätt tillämpats i denna uppsats
presenteras och analyseras ovanstående förhållningssätt i sin helhet och inte per kommun.
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Karta 2: Lokalisering av ny
bebyggelse 1976-2013
Kartan visar var ny bebyggelse registrerats under perioden 1976-2013, inom
kustområdet.
Den bebyggelse som registerats har bestått av en samling av 4 byggnader eller
mer.
Urvalet har baserats på att det historiskt
varit vanligt med små samhällsbildningar
om 4-5 hus inom vissa delar av kustområdet.

- samling av 4 byggnader eller mer har markerats
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Tätort-Landsbygd
Kan bebyggelsen sägas inte ha tillkommit i, kring eller
i anslutning till tätort och därmed ses som bebyggelse
på landsbygd?

Analys: Förhållandevis stor andel av den bebyggelse
som tillkommit inom kustlandskapet kan inte sägas
ligga i anslutning eller i tätort, utan har tillkommit på
landsbygden.
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Karta 3: Tätort-Landsbygd
Kan bebyggelsen sägas inte ha tillkommit i,
kring eller i anslutning till tätort och därmed
ses som bebyggelse på landsbygd?

Strömstad
Skee

Ny bebyggelse som tillkommit 1976/77-2013
av 4av
byggnader
mer har markerats
-- samling
samling
mer äneller
3 byggnader
har markerats
Riksintresse enligt MB 4 kap
Tätortsnära ny bebyggelse (<5 km till tätort)
Bebyggelse
på ny
landsbygd
Icke
tätortnära
bebyggelse (5 km> till tätort)

Tätort*

Grebbestad

Annan koncentrerad bebyggelse*
Kommungräns*
*Hämtat lager från Lantmäteriet

Fjällbacka

Hamburgsund

Bovallstrand
Hunnebostrand

Brastad
Rixö

Kungshamn
Smögen

0

5

10

15 Kilometers
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Lysekil
͵ͷ

Landsbygd: strand-/kustlinje
Hur har bebyggelsen tillkommit på landsbygden i förhållande till strands- och kustlinjen?

Analys: Majoriteten av bebyggelsen inom kustlandskapet på landsbygden har tillkommit inom ca 1 km
från strand- och kustlinjen och väldigt lite bebyggelse
har registrerats längre än ca 1 km från kustlinjen och
inåt i kustområdet.
Bebyggelsen som tillkommit inom kustområdet på
landsbygden är visserligen koncentrarad mot kustoch strandlinjen inom kustområdet, men är i övrigt
förhållandevis utspridd. Yttre skärgården med de
mindre öarna har nästan inga bebyggelseområden
registrerats. I södra och norra delen längs med kustlinjen Ànns vissa sammanhängande större kustavsnitt
där inga områden noterats och även inåtland inom
kustområdet.

͵
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Karta 4: Landsbygd: strand-/kustlinje
Hur har bebyggelsen tillkommit på landsbygden
i förhållande till strands- och kustlinjen?

Strömstad
Skee

Ny bebyggelse som tillkommit 1976/77-2013
markerats

samling
mer äneller
3 byggnader
har
-- samling
av 4av
byggnader
mer har markerats
Riksintresse enligt MB 4 kap

Bebyggelse
på landsbygd
Icke tätortnära
ny bebyggelse (5 km> till tätort)

Tätort*
Annan koncentrerad bebyggelse*
Kommungräns*
*Hämtat lager från Lantmäteriet

Grebbestad

Fjällbacka

Hamburgsund

Bovallstrand
Hunnebostrand

Brastad
Rixö

Kungshamn
Smögen
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15 Kilometers
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Lysekil
͵

Landsbygd: bebyggelse på campinganläggningar
Av bebyggelsen som tillkommit på landsbygden, vilken bebyggelse har tillkommit på anläggningar för
camping?

Analys: Förhållandevis liten andel av den bebyggelse
som tillkommit på landsbygden är på campingar, och
kategorin tar en förhållandevis liten markyta i anspråk,
men områdena har ofta tillkommit i strandnära områden som generellt anses ha stort värde för friluftslivet.
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Karta 5: Landsbygd: bebyggelse
på campinganläggningar
Av bebyggelsen som tillkommit på
landsbygden, vilken bebyggelse har tillkommit på anläggningar för camping?

Strömstad
Skee

Tanumshede
Grebbestad

Fjällbacka
Hamburgsund

Bovallstrand
Hunnebostrand

Brastad
Rixö

Kungshamn
Smögen

Indelning
Karta
5 efter riktlinjerna
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Campingar

Lysekil
͵ͻ

Landsbygd: bebyggelse ej för boende
Av bebyggelsen som tillkommit på landsbygden och
inte har tillkommit på campinganläggningar – vilken
bebyggelse är inte för boende?

Analys: Förhållandevis liten andel av den bebyggelse
som tillkommit på landsbygden och som inte har tillkommit på campinganläggningar, är inte för boende.
Denna bebyggelse har dock precis som campinganläggningar ofta tillkommit i strandnära områden som
generellt anses ha stort värde för friluftslivet, med
några undantag. Undantagen Ànns oftast längre från
kustlinjen men tar istället förhållandevis stora markytor i anspråk, vilket på kartorna visat sig vara bland
annat handelsområden eller djurparksanläggning.
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Karta 6: Landsbygd: bebyggelse
ej för boende
Av bebyggelsen som tillkommit på landsbygden och inte har tillkommit på
campinganläggningar – vilken bebyggelse
är inte för boende?

Strömstad
Skee

Tanumshede
Grebbestad

Fjällbacka
Hamburgsund

Bovallstrand
Hunnebostrand

Brastad
Rixö

Kungshamn
Smögen

Karta 6 efter riktlinjerna
Indelning
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Ej för boende
Övriga
anläggningar

Lysekil
Ͷͳ

Landsbygd: bebyggelse för boende: mindre
komplettering?
Av bebyggelsen som tillkommit på landsbygden och
som varken är övrig bebyggelse eller tillkommit på
campinganläggningar – utan är för boende?
Utav den bebyggelse som tillkommit för boende, vilka
områden kan ses som mindre kompletteringar eller ej?

Analys: Majoriteten av den bebyggelse som tillkommit på landsbygden inom kustlandskapet har inte
tillkommit på campinganläggningar eller är inte för
boende, utan bebyggelse för boende. Stor andel bebyggelsen har tillkommit mellan Strömstad och Grebbestad.
Utav den bebyggelse som tillkommit för boende på
landsbygden inom kustlandskapet, har många kategoriserats som mindre komplettering, men sett till den
markyta som tagits ianspråk för boende är förhållandet mellan mindre komplettering och ej mer lika.

Ͷʹ
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Karta 7: Landsbygd: bebyggelse
för boende: mindre komplettering?
Av bebyggelsen som tillkommit på landsbygden och som varken är övrig bebyggelse eller tillkommit på campinganläggningar – utan är för boende?
Utav den bebyggelse som tillkommit för
boende, vilka områden kan ses som mindre kompletteringar eller ej?

Strömstad
Skee

Tanumshede
Grebbestad

Fjällbacka
Hamburgsund

Bovallstrand
Hunnebostrand

Brastad
Rixö

Kungshamn
Smögen

Indelning
Karta
7 efter riktlinjerna
Campingar
Mindre komplettering (4-10 hus)
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Ej mindre
komplettering
(11 hus
Heloch/eller
delårsboende
(10eller
hus mer)
>)

Övriga anläggningar

Lysekil
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Landsbygd: Ej mindre komplettering:
helår-/delårsboende
Utav den bebyggelse som tillkommit för boende, och
inte kan ses som mindre kompletteringar - Används
området i majoritet för helårs- eller delårsboede eller är
det en blandning?

Analys: Det är bara ett område där majoriteten består av helårsbebyggelse inom kustområdet och skulle
antalet antalet hus räknas inom alla områden består
bebyggelsen inom kustområdet på landsbygden till majoritet av delårsboende.
Att det bara Ànns ett område där helårsboende utgör
majoriteten i området, gör det svårt att avgöra betydelsen av att lokalisera bebyggelse inåt land för att skapa
helårsboende.
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Karta 8: Landsbygd: Ej mindre
komplettering: helår-/delårsboende
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Det Ànns olika sätt att se på styrning och hur markanvändning bör styras. Brist och avsaknad av det lokala
aktörernas perspektiv i frågan, trots att det är de som till vardags ska tillämpa reglerna i sitt arbete alternativt fatta beslut kring dessa, gör det intressant att se hur lokala aktörer dels ser på den bebyggelseutveckling som skett och dels hur de ser på dagens lagbestämmelser inför framtiden. Denna del av detta kapitel
beskriver kommunala tjänstemän och politiker samt Länsstyrelsens perspektiv.

¤Ú  ¤¤
Många respondenter anser att man under tidsperioden 1976/77 och fram till nu har följt reglerna ganska
väl trots att det enligt kartstudien Ànns områden som är att betrakta som tveksamma. Den bebyggelse som
har tillkommit är antingen planerad innan 1976/77 eller så har kommunen och Länsstyrelsen båda ansett
det ok att exploatera på ett speciÀkt område enligt hushållningsregler för området.
”Jag tycker att vi har följt reglerna ganska väl ändå.”
Några av respondenterna tillstår att en del av bebyggelsen som tillkommit (med en plan från 1974) är tveksam enligt dåvarande regler och menar att det Ànns Áera anledningar till det.
”Det är tveksamt om området är enligt dåvarande regler […].”
Flera respondenter menar att det sker en privatisering av campingar då Áer och Áer stugor säljs av som
bostadsrätter. Detta menar de inte är helt enligt intentionerna i riksintresset.
”[…] vad innebär rörligt friluftsliv idag, folk bor ju inte direkt i tält längre på campingarna.”
Flertalet respondenter anser att det är svårt att få en helhetsbild av hur reglerna för området har efterföljts
och hur lagreglerna följs idag. Det är svårt att bedöma hur varje enskilt fall påverkar helheten,
både i relation till den egna kommunen och till hela skärgårds- och kustområdet i norra Bohuslän. Respondenterna ger uttryck för att de bedömningar som görs i bygglov och förhandsbesked istället för detaljplan
samt bristen på historiska förkunskaper om området, försvårar en helhetsbild. En respondent menar också
att brist på samordning mellan de olika lagarna på området, MB och PBL, försvårar.
”Jag menar att ribban kanske är för högt satt då man har lagt in en bestämmelse för ett jätteområde som ska tillämpas på enskilda fall. Hur ska man bedöma de enskilda fallen? Det krävs
mycket för att det ska ta skada på hela kuststräckan. Ju mindre områden desto svårare är lagregeln
att tillämpa för hela kusten”

¤¡Ú
Av respondenternas yttranden framkommer starka intressekonÁikter i kommunernas planeringsprocesser,
tydligast är den mellan att bevara eller att exploatera. Kommunerna är å ena sidan måna om att skydda sina
Àna natur- och kulturvärden. De betraktas som en del av attraktionskraften. Å andra sidan vill kommunerna gynna utveckling och tillväxt. Flera respondenter menar att det Ànns väldigt starka aktörer som driver
på denna utveckling.
”Många gånger är det svårt att hantera riksintresset, det Ànns många konÁikter. Vi vill ha tillväxt
och utveckla och det kommer i kollision med lagregeln. Men i möjligaste mån tar vi hänsyn till det
genom att försöka utvidga där det redan är påverkat och bevara där det inte redan är påverkat”.
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En utbredd uppfattning bland respondenterna är att bestämmelserna för riksintresseområdet är övergripande och abstrakt och därmed svårt att bryta ner på lokal nivå. Flertalet respondenter anser att de
begrepp som används i lagparagraferna som ska tillämpas för området i 4 kap MB är oklart deÀnierade
och kan tolkas olika av olika aktörer. De menar att innebörden av rörligt friluftsliv har förändrats sedan
1970-talet och att begrepp som tätort, sjöbodar och camping deÀnieras olika av olika aktörer. De upplever
att begrepp som mindre komplettering som används i kartstudierna, påtaglig skada och
tätort som används i 4 kap Miljöbalken, är svårdeÀnierade
”Lagtexten är luddig, otydlig och skapar stora tolkningsmöjligheter. Var går gränsen för en
mindre komplettering eller en påtaglig skada?”
I förhållande till andra intressen uppfattas riksintresset i 4 kapitlet som svagt. Ibland tar man hjälp av
andra lagparagrafer för att skydda, exempelvis har strandskyddet kunnat användas. En respondent menar
att portalparagrafen skulle kunna vara starkare och påverka andra paragrafer mer, till exempel 3 kap och
strandskyddsparagraferna i MB, som inte har något undantag mot tätortsutveckling.
”Riksintresset är ganska oprioriterat, tas ganska lätt på och hamnar i bakvatten om andra frågor
med tyngre prövningsgrunder i verkligheten. Planeringen i kommunen idag är väldigt utifrån
styrt av stora intressen”.
Flera tycker att riksintresseområdets lagtext är formulerat på ett byråkratiskt sätt. De anser själva att det
kan vara svårt att förstå och en respondent reÁekterar över hur svårt det måste vara för exploatören, som
ofta är väldigt involverad i detaljplansprocessen och många gånger står för utredningskostnader, att vara
insatt.
”Den är krånglig och svårläst och borde formuleras enklare. Vissa gånger har man lyckats men
Plan- och bygglagen och Miljöbalken har mycket hänvisningar….juristformuleringar […] exploatörer, om de inte är erfarna, kan nog tycka att lagregeln låter som rena grekiskan […]”
Å andra sidan menar Áera respondenter att riksintresset skulle kunna hävdas starkare, med envishet. Det
Ànns respondenter som på sina sju år inte tycker att det Ànns så många fall där de behövt ta ställning till
frågan vilket skulle kunna vara ett tecken på att frågan helt enkelt inte lyfts.
”Lagregeln är svårtillämpad, men det går med envishet i arbetet. Men kommunen har inte den
envisheten”.
En majoritet av respondenterna tycker att det är väldigt bra att lagregeln Ànns. Det Ànns ett stort behov av
den och den har ett klokt innehåll. Flera tycker att den är viktigare nu än någonsin.
”Det som står där är klokt, riktigt och det är rätt saker det pekas på […]”
Flera respondenter anser dock att det Ànns ett behov av att aktualisera lagreglerna. Respondenterna menar
att världen utvecklas och så bör också riksintressen. Även på kommunal nivå behöver frågan lyftas oftare
än vad det gör nu. Det är vanligast att det lyfts på ÖP-nivå och då hinner det komma nya politiker, menar
en respondent.
”Riksintresset behöver aktualiseras och revideras precis som en översiktsplan för att det ska bli ett
bra verktyg, världen är föränderlig”.
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Respondenterna efterfrågar Áer och tydligare instrument för tolkning av lagreglerna. Om det inte tydligt
går att motivera varför det blir en påtaglig skada på området Ànns det risk att riksintresset inte tillgodoses.
Länsstyrelsens värdebeskrivning uppfattas som ett bra instrument som gärna får uppdateras och utvecklas
ytterligare. Det efterfrågas praktiska exempel på olika tillämpningar och mer entydiga begrepp och deÀnitioner.
”Länsstyrelsen har tagit fram en bra värdebeskrivning och det är den typen av nedbrytning som
skulle behövas fast ännu mer. Sedan skriften togs fram har det hänt ganska mycket mer. Skriften
är bra så sett att den beskriver hur man ska tänka, men den skulle behöva gå in mer på praktiska
exempel”.
Några respondenter vittnar om att brist på kunskap och erfarenhet gör bedömningen av riksintresset svårare. Andra vittnar om att rutiner och vana att hantera frågan underlättar en bedömning av riksintresset.
Diskussioner med duktiga och pålästa kollegor gör att hanteringen fungerar bra.
”Jag tycker inte att det har varit någon större konÁikt kring tillämpningen av riksintresset, den har
fungerat bra. Det kan bero på att jag har duktiga och pålästa tjänstemän”.

För att fatta så bra beslut som möjligt behöver de involverade i besluten ha övergripande kunskap om
helheten och hur den påverkas såväl som djupare analyskunskap för att bedöma lokala värden. Några
menar att väl genomarbetade ÖP:ar och FÖP:ar kan underlätta hanteringen av riksintresset och skapa en
helhetsbild i den egna kommunen. Däremot sker inte kommunikationen med Länsstyrelsen i den utsträckningen så att det ger en övergripande helhetsbild. Några respondenter ger uttryck för behov av en utökad
kommunikation, de menar att samarbetet mellan kommun och Länsstyrelse skulle kunna utvecklas genom
gemensamma diskussioner om hållbar utveckling och reglernas innebörd, på övergripande och lokal nivå.
En respondent menar att det skulle kunna gynna helheten om lagen kunde ge och ta lite mer. Kommunen
kunde då vara restriktiv med vissa områden men exploatera andra och skulle då slippa vissa mindre bra
exploateringar som det de tvingas till annars.
”Det är svårt att säga vilken roll riktlinjerna har spelat för helheten av området. Om kommunen
väljer att inte ge positivt planbesked med hänsyn tagen till riktlinjerna så är det inget som Länsstyrelsen får veta. Likaså bygglov, det ser Länsstyrelsen endast om det överklagas”.
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Tätort-Landsbygd
Förhållandevis stor andel av den bebyggelse som tillkommit inom kustlandskapet kan inte sägas ligga i
anslutning eller i tätort, utan har tillkommit på landsbygden. Majoriteten av bebyggelsen inom kustlandskapet på landsbygden har tillkommit inom ca 1 km från strand- och kustlinjen och väldigt lite bebyggelse har
registrerats längre än ca 1 km från kustlinjen och inåt i kustområdet.
Landsbygd: strand-/kustlinje
Bebyggelsen som tillkommit inom kustområdet på landsbygden är visserligen koncentrerad mot kust- och
strandlinjen inom kustområdet, men är i övrigt förhållandevis utspridd. Yttre skärgården med de mindre
öarna har nästan inga bebyggelseområden registrerats. I södra och norra delen längs med kustlinjen Ànns
vissa sammanhängande större kustavsnitt där inga områden noterats och även inåt land inom kustområdet.
Landsbygd: bebyggelse på campinganläggningar
Förhållandevis liten andel av den bebyggelse som tillkommit på landsbygden är på campingar, och kategorin tar en förhållandevis liten markyta i anspråk, men områdena har ofta tillkommit i strandnära områden
som generellt anses ha stort värde för friluftslivet.
Landsbygd: bebyggelse ej för boende
Förhållandevis liten andel av den bebyggelse som tillkommit på landsbygden och som inte har tillkommit
på campinganläggningar, är inte för boende. Denna bebyggelse har dock precis som campinganläggningar
ofta tillkommit i strandnära områden som generellt anses ha stort värde för friluftslivet, med några undantag. Undantagen Ànns oftast längre från kustlinjen men tar istället förhållandevis stora markytor i anspråk,
vilket på kartorna visat sig vara bland annat handelsområden eller djurparksanläggning.
Landsbygd: bebyggelse för boende: mindre komplettering?
Majoriteten av den bebyggelse som tillkommit på landsbygden inom kustlandskapet har inte tillkommit på
campinganläggningar eller är inte för boende, utan bebyggelse för boende. Stor andel bebyggelse har tillkommit mellan Strömstad och Grebbestad. Utav den bebyggelse som tillkommit för boende på landsbygden inom kustlandskapet, har många kategoriserats som mindre komplettering, men sett till den markyta
som tagits i anspråk för boende är förhållandet mer likbördigt.
Landsbygd: Ej mindre komplettering: helår-/delårsboende
Det är bara ett område där majoriteten består av helårsbebyggelse inom kustområdet och skulle antalet
hus räknas inom alla områden så består bebyggelsen inom kustområdet på landsbygden till majoritet av
delårsboende. Att det bara Ànns ett område där helårsboende utgör majoriteten i området, gör det svårt att
avgöra betydelsen av att lokalisera bebyggelse inåt land för att skapa helårsboende.
Svårt att bedöma utveckling och påverkan på helheten
Många respondenter anser att man följt reglerna ganska väl då bebyggelsen många gånger antingen varit
planerad innan 1976/77 eller har kommunen och Länsstyrelsen båda ansett det ok att exploatera på ett
speciÀkt område enligt hushållningsregler för området. I övrigt anser Áera respondenter att det är svårt att
få en helhetsbild av hur intentionerna för området har efterföljts, att bedöma hur varje enskilt fall påverkar
helheten både i relation till den egna kommunen och till hela skärgårds- och kustområdet i norra Bohuslän. Särskilt då bedömningar görs för enskilda byggnader vid bygglov och förhandsbesked, vilket tillsammans med brist på historiska förkunskaper försvårar en helhetsbild ytterligare.
Flera respondenter anger att det sker en privatisering av campingar då Áer och Áer stugor säljs av som bostadsrätter, vilket inte helt stämmer överens med det positiva förhållningssättet kring fritidsbebyggelse och
anläggningar för kollektiv användning och restriktivt för enskild bebyggelse i attraktiva lägen.
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Svårtolkade bestämmelser i behov av översyn
Många tycker lagregeln är viktig, då det Ànns väldigt starka intressekonÁikter i området och väldigt starka
aktörer, men att den behöver ses över. Bestämmelserna uppfattas som övergripande, abstrakta och därmed
svåra att bryta ned på lokal nivå. Begreppen som används i lagen uppfattas svaga i förhållande till andra
regler, oklart deÀnierade och tolkas olika av olika aktörer och anses på vissa håll förändras sedan 70-talet.
Respondenterna efterfrågar Áer och tydligare instrument för tolkning av lagreglerna med praktiska exempel på olika tillämpningar och mer entydiga begrepp och deÀnitioner. För att få en övergripande helhetsbild samt förståelse för reglernas innebörd på övergripande och lokal nivå anses kommunikation behöva
ske i större utsträckning mellan kommunerna och länsstyrelsen samt internt hos kommunerna.
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Att stor markareal tagits i anspråk på landsbygden går emot det förhållningssätt som förespråkats där ett
grundläggande positivt förhållningssätt till lokalisering av bebyggelse i, kring och i anslutning till kusttätorter har kunnat urskiljas samtidigt som ett något mer avvaktande förhållningssätt kring lokalisering
på landsbygd kunnat urskiljas. Att majoriteten av bebyggelse inom kustlandskapet på landsbygden har
tillkommit inom ca 1 km från strand- och kustlinjen i områden går också emot det generellt negativa förhållningssätt kring lokalisering av ny bebyggelse på öar och i strandnära lägen då dessa områden generellt
anses ha stor värde för friluftslivet.
Att nästan inga bebyggelseområden registrerats i yttre skärgården med de mindre öarna och att det i södra
och norra delen längs med kustlinjen Ànns vissa sammanhängande större kustavsnitt där inga områden
noterats och även inåt land inom kustområdet, stämmer med det negativa förhållningssättet kring lokalisering av ny bebyggelse på landsbygden i ytterskärgården eller i andra områden som är obetydligt påverkade
av exploateringsingrepp.
Att förhållandevis liten andel av den bebyggelse som tillkommit på landsbygden är på campingar, och
kategorin tar en förhållandevis liten markyta i anspråk, men områden ofta har tillkommit i strandnära
områden som generellt anses ha stort värde för friluftslivet, stämmer väl med det generellt positiva förhållningssättet till fritidsbebyggelse och anläggningar för kollektiv användning men restriktivt förhållningsätt
till enskild bebyggelse, särskilt i attraktiva lägen, under förutsättning att bebyggelsen används för uthyrning
och inte privatiseras.
Förhållandevis liten andel av den bebyggelse som tillkommit på landsbygden och som inte har tillkommit
på campinganläggningar, är inte för boende. Denna bebyggelse har dock precis som campinganläggningar
ofta tillkommit i strandnära områden som generellt anses ha stort värde för friluftslivet, med några undantag. Undantagen Ànns oftast längre från kustlinjen men tar istället förhållandevis stora markytor i anspråk,
vilket på kartorna visat sig vara bland annat handelsområden eller djurparksanläggning. Något tydligt
förhållningsätt kring hur man ser på bebyggelse som inte tillkommit på campinganläggningar och som inte
används för boende har inte på ett lika tydligt sätt kunnat urskiljas som övriga kategoriseringar och några
slutsatser dras därmed inte utifrån denna kategori.
Majoriteten av den bebyggelse som tillkommit på landsbygden inom kustlandskapet har inte tillkommit på
campinganläggningar eller är inte för boende, utan bebyggelse för boende. Utav den bebyggelse som
tillkommit för boende på landsbygden inom kustlandskapet, har många kategoriserats som mindre komplettering, vilket stämmer överens med det positiva förhållningssättet till lokalisering av ny bebyggelse på
landsbygden i form av mindre kompletteringar i kustlandskapet som kunnat urskiljas. Sett till den totala
markyta som tagits i anspråk för boende är förhållandet mellan mindre komplettering och ej mer jämförbart. Utav den bebyggelse som kategoriserats som större än mindre komplettering Ànns det bara ett område där majoriteten består av helårsbebyggelse inom kustområdet och skulle man räkna antalet hus inom
alla områden består bebyggelsen inom kustområdet på landsbygden till majoritet av delårsboende, vilket
går emot det förespråkade positiva förhållningssättet till lokalisering av ny bebyggelse på landsbygden i
form av mindre kompletteringar i kustlandskapet och restriktiva förhållningsätt till enskild bebyggelse,
särskilt i attraktiva lägen. Detta under förutsättning att bebyggelsen i praktiken används för enskilt bruk.
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Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att förhållandevis stor andel av den bebyggelse som tillkommit
1976-2013 har tillkommit på landsbygden, inom ca 1 km från strand- och kustlinje och består i majoritet
av bebyggelse för boende. Många av dessa områden består av 4-10 hus, men de färre större områdena
med mer än 10 hus, tar ungefär lika mycket mark i anspråk. Av de större områdena som omfattas av bostadsbebyggelsen, består endast ett område i majoritet av helårboende – andelen delårsboende är till stor
del övervägande inom kustområdet. Denna huvudsakliga lokalisering nära kust- och strandlinje och på
landsbygden stämmer inte med de förespråkade förhållningssätt som kunnat urskiljas. Även om en mindre
åtskillnad kan sägas göras idag mellan helår- och delårsboende påverkar detta kommunernas bostadsplanering, där endast ett område med majoritet helårsboende utgör för liten grund för att slutsatser ska kunna
kopplas till förhållande till strand- och kustlinjen. Att mer än hälften av områdena med bebyggelsen för
boende har tillkommit i form av mindre omfattande ingrepp stämmer överens med det förhållningssätt
som kunnat urskiljas. En förhållandevis liten andel av den bebyggelse som tillkommit på landsbygden är på
campingar, tar förhållandevis liten markyta i anspråk, men har ofta tillkommit i attraktiva strandnära lägen
som generellt anses ha stort värde för friluftslivet, vilket kan ses som förenligt utifrån det förhållningssätt
som kunnat urskiljas, under förutsättning att bebyggelsen används för uthyrning och inte privatiseras. Sammantaget är detta en utveckling inom kustlandskapet som utifrån de förhållningssätt som kunnat urskiljas,
en utveckling som kan ses som tveksam, men att kommunerna gör avvägningar mellan olika intressen som
enligt planparadigmet är förenligt med intentionerna för riksintressebestämmelserna.
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Många respondenter anser att man följt reglerna ganska väl då bebyggelsen många gånger antingen varit
planerad innan 1976/77 eller har kommunen och länsstyrelsen båda ansett det lämpligt att exploatera
på ett speciÀkt område enligt hushållningsregler för området. I övrigt anser Áera respondenter att det är
svårt att få en helhetsbild av hur intentionerna för området har efterföljts, att bedöma hur varje enskilt fall
påverkar helheten både i relation till den egna kommunen och till hela skärgårds- och kustområdet i norra
Bohuslän. Särskilt då bedömningar görs för enskilda byggnader vid bygglov och förhandsbesked, vilket
tillsammans med brist på historiska förkunskaper försvårar en helhetsbild ytterligare.
Flera respondenter anger att det sker en privatisering av campingar då Áer och Áer stugor säljs av som bostadsrätter, vilket inte helt stämmer överens med det positiva förhållningssättet kring fritidsbebyggelse och
anläggningar för kollektiv användning och restriktivt för enskild bebyggelse i attraktiva lägen.
Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att kommunala tjänstemän och politiker samt Länsstyrelsen har
svårt att bedöma hur utvecklingen skett inom kustlandskapet på landsbygden och hur exploateringen har
påverkat helheten.

ͷǤ͵  ¡¡¡Ǧ
¤¡Úǫ
Många tycker lagregeln är viktig, men att den behöver aktualiseras. Bestämmelserna uppfattas som övergripande, abstrakta och därmed svåra att bryta ned på lokal nivå. Begreppen som används i lagen uppfattas
svaga i förhållande till andra regler, oklart deÀnierade och tolkas olika av olika aktörer och anses på vissa
håll förändras sedan 70-talet. Respondenterna efterfrågar Áer och tydligare instrument för tolkning av lagreglerna med praktiska exempel på olika tillämpningar och mer entydiga begrepp och deÀnitioner. För att
få en övergripande helhetsbild samt förståelse för reglernas innebörd på övergripande och lokal nivå anses
kommunikation behöva ske i större utsträckning mellan kommunerna och Länsstyrelsen samt internt hos
kommunerna.
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Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att kommunala tjänstemän och politiker samt Länsstyrelsen uppfattar nuvarande lagbestämmelser (4 kap. 1-2 §§) som vaga, svaga och svårtolkade. Slutsatsen kan även dras
att bestämmelserna uppfattas som viktiga men behöver ses över, att förståelsen kring ämnet behöver öka
och att rutiner ses över.
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I denna uppsats har två innehållsanalyser genomförts: en kvantitativ och en kvalitativ. I en kvalitativ innehållsanalys gör forskaren ofta tolkningar och ofta på ostrukturerad data. Detta gör det svårt att undvika att
analysen påverkas av forskaren och för att förstå hur forskaren kommit fram till slutsatserna, underlättar
det om forskaren beskrivit tillvägagångssättet på ett tydligt vis och det stärker även tillförlitligheten och
transparensen till resultaten (Denscombe 2009, s. 269, 381; Bryman 2002, s.269-271). Den första innehållsanalysen i studien är baserad på kart- och registermaterial från statliga myndigheter som är offentliga
handlingar, vilket har inneburit att färre tolkningar behövt göras i denna del än i den andra analysen som
består av intervjuer. Däremot har vissa begrepp behövt deÀnierats i innehållsanalysen för att systematiskt
kunna göra konsekventa bedömningar vid kategorisering utifrån kunskaps- och forskningsöversikten,
vilket ökar replikerbarheten. Detta innebär att denna del av studien bedöms ha hög reliabilitet och replikerbarhet. Den andra innehållsanalysen är baserad på intervjuer och har i förhållande till karstudierna
inneburit Áer tolkningar. Respondenternas trovärdighet har bedömts som hög baserat på deras respektive
ställning och roll i deras organisation. De är alla antingen i yrket verksamma med fysisk planering inom
kustområdet eller har en viktig roll vid beslut kring dem. Det kan dock vara svårt att fastställa hur sanna
respondenternas svar är då de kan missförstått frågan eller svarat som de tror intervjuaren vill att de ska
svara, så kallade anpassningssvar. Då intervjufrågorna delvis formulerats utifrån kartstudierna kan även här
reliabiliteten anses hög.
Fallstudier bygger inte på statistiska generaliseringar som t ex surveryundersökningar, utan bygger på analytisk generalisering dvs. att generalisera resultatet till en eller annan teori, på samma sätt som en forskare
generaliserar från de experimentella resultaten till teori (Yin 2007, s.58). För att resultatet av denna uppsats
med säkerhet ska kunna generaliseras måste teorin omprövas i ett annat område utifrån de speciÀka resultat som studien föreskriver. Med en viss försiktighet skulle resultaten i fallstudien kunna generaliseras till
de fall med liknande förutsättningar, se avsnitt 2.2.
Om ytterligare tid funnits hade en jämförelse av den bebyggelseutveckling som skett under den studerade
perioden med fördel i huvudsak kunnat jämföras med utvecklingen i Stockholms skärgård.
Om jag skulle fortsätta studien av bebyggelseutvecklingen i norra Bohuslän, hade jag främst velat studera
den förändring som de intervjuade visar tecken på verkar ske på campinganläggningar från bebyggelse för
uthyrning till privatisering. Detta då denna privatisering i så fall ofta sker i strandnära områden som generellt anses ha stort värde för friluftslivet.
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Denna bilaga visar exempel på hur det har kunnat se ut vid jämförelse mellan den ekonomiska kartan och
fastighetskartan, utifrån varje kategori.
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Exemplet ovan visar en av de minsta utyggnaderna inom denna kategori och ligger i Strömstads kommun.

Exemplet ovan visar den största utyggnaden inom denna kategori och ligger i Strömstads kommun.
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Exemplet ovan visar en förhållandevis storskalig utbyggnad i denna kategori. Bebyggelse som tillkommit
inom en djurparksanläggning. Området är beläget i södra delen av kustområdet i Sotenäs kommuns sydöstra del, inåt land.

Exemplet ovan visar en förhållandevis storskalig utbyggnad i denna kategori. Mycket tyder på att det är ett
handelsområde. Området är beläget inåt land, i norra delen av Strömstad och kustområdet, nära norska
gränsen.

Exemplet ovan visar en vanlig och mindre utbyggnad inom denna kategori. Exemplet är från södra delen
av Tanums kommun.
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Majoritet delårsboende, mer än 75%

Exemplet ovan visar ett av de områden som omfattas av 11 eller Áer hus och där register studerats (fastighetsregistret och folkbokföringsregistret) med hjälp av GIS. Bilden till höger visar dels hur området
registrerats av författaren utifrån jämförelse mellan de två andra kartorna och dels att det Ànns någon folkbolkförd (bor där helårsboende i denna studie), i en av elva huvudbyggnader. Majoriteten av byggnaderna
används i detta område för delårsboende och har kategoriserats därefter.
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Majoritet helårsboende, mer än 75%

Exemplet ovan utgör det enda området i kustområdet som omfattas av mer än 11 byggnader för boende
och där majoriteten av bostadshusen används för helårsboende (Ànns skrivna på fastigheten).

Blandat helår- och delårsboende

Exemplet ovan visar ett områden som omfattas av mer än 11 byggnader för boende och där majoriteten
av bostadshusen varken används för helår- eller delårsboende, utan utgör en blandning.
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1.1 Baserat på den bebyggelse som tillkommit inom kommunen, i kartstudierna, hur anser du att
riktlinjerna och lagreglerna tillämpats inom kommunen fram till idag?
1.2 Hur anser du riktlinjerna och lagreglerna påverkat avvägningar mellan att bevara och exploatera
utanför tätorterna på landsbygden?
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2.1 Hur ser du på riksintressets aktualitet idag?
2.2 Hur ser du på riksintressets avgränsning idag och inom kommunen?
2.3 Hur ser du på lagregeln (och 1§, se hänvisning) och dess innehåll?
2.4 Hur ser du på tillämpningen av lagregeln (och 1§, se hänvisning)?
2.5 Hur anser du att samarbetet mellan kommun/-erna och länsstyrelsen gällande markanvändning i
kustområdet fungerar?
Övriga synpunkter, på t ex mina kartredovisningar.
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Tillämpning av riktlinjerna/lagreglerna för riksintresset fram till nu
På arbetsplats A anger en av deltagarna A1 att det inte planerats inom det aktuella området sedan 1960-talet i stort sett. De fåtal detaljplaner som Ànns i området är i huvudsak byggnadsplaner. Det Ànns några
fåtal detaljplaner som tillkommit efter 1970 men de är väldigt små. Det Ànns ett planbesked inom överskådlig tid, annars är den senaste detaljplanen från 1976. Den intervjuade tycker således att kommunen har
följt reglerna ganska väl ändå.
Deltagare A1 anger att de två områden som inom kommunen och det aktuella området tillkommit som ej
kan ses som mindre komplettering, bestående till majoritet av delårsboende är båda detaljplanelagda områden. Båda områdena är förslag till byggnadsplaner för fritidsbebyggelse. Den ena planen upprättades 1967,
antogs av KF 1975 och vann laga kraft december 1976. Den andra planen upprättades 1969, antogs av
KF 1973 och vann laga kraft 1975. På den ena planen har länsstyrelsen i sitt beslut angett att planen bryter
mot då gällande riktlinjer men har med hänsyn till den rådande situationen som var då planen upprättades
och antogs, planförslagets ålder och redan gjorda investeringar, godkänt planen. I gällande ÖP Ànns två
små områden som är utpekade som utvecklingsområden för boende på inlandet. Områdena är kategoriserade som ”Utbyggnad för bostäder i glesbygd”.
Den andra deltagaren A2 anger att Áera fritidsbebyggelseområden tillkom under 1960/70-talet inom området. Under de 7 år som deltagaren har haft sin position, har kommunen inte haft så många fall där det
har behövts ta ställning till den här frågan. Efterfrågan och intresset för att exploatera här, har inte varit så
stor inom det aktuella området. Deltagaren anger att de två områdena som anges i karstudierna (samma
som ovan), inte har tillkommit under dennes tid på arbetsplatsen.
På arbetsplats B anger deltagare B1 att reglerna inte ha varit ett hinder då det varit fall om en kristallklar
tätortsutveckling. Men även när det har handlat om planområden som ligger för långt utanför för att kunna påstås vara tätortsutveckling, har både Lässtyrelsen och kommunen ansett att det är okej att exploatera.
Kommunen har själva deÀnierat vad de anser är tätort, vilket länsstyrelsen tyckt har varit okej. Deltagaren
anger att det område som är registrerat som ej mindre komplettering och inte har någon folkbokförd är ett
detaljplanelagt område för bostäder. Tidigare var det en minkfarm där. Detaljplanen vann laga kraft någon
gång i början av 2000-talet, ca 2000-2001, skulle deltagaren gissa på. Det fanns inte några invändningar
från Länsstyrelsens sida vad den intervjuade kan minnas, det var i alla fall inga större diskussioner och
detaljplanen gick igenom snabbt. Detta område kan man ju fundera på om det var förenligt med riksintresset då det inte direkt kunde anses vara tätortsutveckling, menar den intervjuade. De två områden som i
kartstudierna markerats som ”blandat hel- och delårsboende”, är båda detaljplanelagda områden. Det ena
av dem är en detaljplan med kommunala tomter för helår som ännu inte helt ha byggts ut/sålts av och den
andra är en detaljplan för helårsbostäder från 70/80-talet, sent 70-tal tror den intervjuade.
Deltagare B2 anger att kommunen försöker följa reglerna i den mån det går och att värna om miljön.
Politiskt Ànns det en enighet i dessa frågor. Den intervjuade anser att det i kommunen Ànns ett nyvaknat
intresse och en ökad medvetenhet att bevara och att se till att hålla sig till reglerna. Dessa aspekter har
blivit starkare, menar den intervjuade.
På arbetsplats C anger deltagare C2 att denne inte tycker att det är så jättemycket områden som markerats
som inte skulle vara enligt reglerna. Den andra deltagaren C1 anger att 4/10 markerade områdena för
”majoritet delårsboende” har planer som tillkommit efter 1987, 3/10 områden har tillkommit innan 1987
och 3/10 områden vet den intervjuade inte när ställningstagandet gjorts. De planer som tillkommit innan
1987, vann laga kraft 1969 innan riktlinjerna fanns, 1974 och det tredje området består av Áer detaljplaner
som vann laga kraft 1977-1987. Utav alla de 10 markerade områdena anser båda deltagarna att området
med planen från 1974, är det område som är störst, mest emot riktlinjerna respektive kontroversiellt. Deltagarna anser att det är tveksamt om området är enligt dåvarande regler respektive borde brutit mot dessa.
Deltagare C2 nämner ett samhälle i kommunen där det tillkommit Áera områden som består av majoritet
delårsboende eller blandat helår-/delårsboende, som ett område där man säkert utnyttjat tätortsbegreppet.
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På arbetsplats D anger deltagare D1 att alla de områden som markerats som majoritet delårsboende är
stora fritidsbostadsområden. Det är områden där det funnits mycket fritidsbebyggelse innan 1972. Det ser
ut som en komplettering med fritidsbebyggelse av redan då beÀntliga fritidsbebyggelseområden. Det kan
möjligtvis ses som en förmildrande omständighet, menar deltagaren. Deltagaren vet ej, men tror, att de
Áesta av dessa områden kommit till i början av perioden 1977-2013. Deltagare D2 anser att det är ganska
mycket markerade områden med majoritet delårsboende. Deltagaren känner inte till något fall som varit
uppe bara pga. av 4 kap-bestämmelserna. Däremot har campingar tenderat till att säljas av som bostadsrätter, en privatisering vilket inte är enligt intentionen med reglerna. Sjöbodar tenderar att bli boende. Kommunen försöker lägga nybyggnation där det redan Ànns, men det Ànns redan väldigt mycket bebyggelse
längs med kusten. Kommunen har ett otroligt tryck och är väldigt restriktiva i kustbandet när det gäller
strandnära boende och där strandskyddet har hjälpt till att hålla undan bebyggelse.
På arbetsplats E anger deltagaren E1 att denne har svårt att svara på dessa två frågor på rätt sätt, då deltagaren endast haft nuvarande position i 2 år och detta är frågor som kräver historiska förkunskaper. Deltagaren menar att denne inte har så mycket att tillföra eller säga om det som skett från 1976 fram till idag.
Deltagare E2 konstaterar att alla områden som är med i kartstudien (såväl tätortsnära som icke tätortsnära)
är antingen områden där det Ànns detaljplan/områdesbestämmelser eller område som kommunen deÀnierar som samhällsbebyggelse i gällande ÖP. Endast något område som i kartstudierna är deÀnierade som
”mindre komplettering” eller ”ej mindre komplettering, helårsboende”, är inte deÀnierade som DP-område eller samhällsområde i ÖP. Deltagaren anger att länsstyrelsen i sitt yttrande över gällande ÖP anger
att riksintressena i huvudsak tillgodosetts. Tre områden angavs stå i konÁikt enligt riksintressen 4 kap MB.
Deltagaren anger dessa 3 områden. Deltagaren anser att kommunens gällande ÖP har tillämpats i senare
planering, men nämner att det har förekommit diskussioner gällande camping och hur deÀnitionen av den
har förändrats samt sjöbodar som blir boende. Det Ànns situationer då Länsstyrelsen ibland har hotat med
prövning, men har sedan inte prövat planerna, utan ansett att riksintressena tillgodoses i förslagen. Under den tid deltagaren haft sin position på arbetsplatsen, har deÀnitionen av tätortsbegreppet vart väldigt
viktigt och hur man kan se på riksintressena. Deltagaren önskar att det tagits fram bebyggelsefria områden,
men i gällande ÖP har kommunen mer tittat på utvecklingsmöjligheter. Deltagaren anser att kommunen har väldigt mycket riksintressen och av alla dessa så kanske inte de i 4 kapitlet varit så dominerande,
men där har strandskyddet hjälpt till att skydda. Deltagare E1 anser att det är svårt att säga vilken roll
riktlinjerna och lagreglerna har spelat för helheten av området. Om kommunen väljer att inte ge positivt
planbesked med hänsyn till riktlinjerna/lagreglerna så är detta inget som Länsstyrelsen får veta. Likaså
bygglov, de ser Länsstyrelsen endast om de överklagas. Länsstyrelsen får endast veta de fall då kommunen
valt att ge positivt planbesked, bedömt att det är möjligt att ta fram en detaljplan och att platsen inte får
någon påtaglig skada, och där har kommunen ganska sällan utvecklat en analys av vilka värden som Ànns
på platsen. Den frågan som intresserar Länsstyrelsen är om det får någon påtaglig skada på riksintresset.
Vad som är påtaglig skada är svårdeÀnierbart. Det Ànns vissa områden som är unika och där det självklar
inte är lämpligt att exploatera, men alla platser inom området har inte samma värden. Vad är det man vill
bygga, vad Ànns det för lokala värden och hur detta påverkar helheten av området behöver analyseras.
Deltagaren kan t ex tycka att en exploatering är olämplig men kan personen i fråga inte deÀniera varför, så
faller det på planmonopolet. Det skulle även behöva göras en analys över området i ett västkustperspektiv
och vilken betydelse det har för Sverige som riksintresse. Deltagaren anger att det fanns ett förslag en
gång att förlägga Preemraff i Strömstad, men att man slutligen valde att lägga det i Lysekil (utanför det
aktuella området) för att hålla hela den norra delen helt borta från denna typ av industri. Deltagaren tycker
sig kunna uttrycka två förhållningssätt hos kommuner. Vissa kommuner tar ställning till frågan i ÖP så att
frågan är avgjord när man går in i detaljplanprocesser. De är tydliga var det inte ska bebyggas, var de vill ha
obebyggt, där inget nytt eller nya områden får uppkomma. Andra kommuner ger ett intryck av att de inte
vill göra dessa ställningstaganden och vill inte avgöra var utveckling ska ske och bevarande, utan undviker
en sådan strategi. De anger att de måste bygga i attraktiv mark och får då ta ställningstagandet i DP istället.
Deltagaren kan även se att geograÀska olikheter kan ge politiska skillnader i dessa frågor.
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Hur ser du på riksintressets aktualitet idag?
Deltagare D1 anser att det som tas upp i de här bestämmelserna är berättigade, högaktuella, jätteviktiga
och hetare än någonsin men anser att ett skarpare och mer nedbrutet verktyg kan behövas. Problemet är
tillämpningen och hur man får genomslag på det här. Deltagaren tror också att det är viktigt ur turistisk
synpunkt att vara rädd om värdena. Folk har en viss bild av Bohuslän. I marknadsföringsvärde är detta
ovärderligt – bilden av Bohuslän och varumärket Bohuslän.
Deltagare E1 anser att riksintresset som företeelse behövs för att det ska Ànnas allemansrättslig mark
kvar. Det Ànns mer starka köpare nu idag än någonsin. Det Ànns vilja från hela världen att bo inom detta
område. Det behövs en aktualisering från stat och kommuner – en insats för att göra riksintresset tydligare
och mer användbart. Kommunerna behöver ta ställningstaganden – bevara eller exploatera. Tvister och
omständigheter vid bedömningar kring riksintresset. Man kan stödja sig på värdebeskrivningar men man
måste göra bedömningar. Bedömningsarbetet kommer alltid att behöva göras, men, det kan bli enklare,
även om jag inte tror att det kan få samma enkelhet som strandskyddet med ett avstånd/linje.
Deltagare B1 anser att riksintresset är ”lika aktuellt idag”, men tillämpningen av riksintresset är svår och
menar att vissa begrepp behöver deÀnieras och bli entydiga. Den intervjuade menar att Länsstyrelsen och
kommunen ser olika på begreppen, t ex tätort, påtaglig skada och rörligt friluftsliv.
Deltagare B2 och E2 anser att riksintresset är både aktuellt och inaktuellt. Deltagare B2 anser att det måste Ànnas ett regelverk för den här frågan, men att riksintresset behöver aktualiseras och revideras precis
som en översiktsplan för att det ska bli ett bra verktyg – världen är föränderlig. Deltagare E2 anser att
riksintresset är jätteviktigt att det Ànns men att det kan behöva uppdateras mer. Personen menar att riksintresset behöver stärkas och få större tyngd och anser att man tar för lättvindigt på det idag. Riksintresset
behöver tydliggöras och utvecklas.
Deltagare C1 och C2 har svarat att de anser att riksintresset fortfarande är aktuellt. De anser att riksintresset fortfarande uppfyller sitt syfte respektive att det är bra att riksintresset Ànns och att det behövs, särskilt
nu när landskapsbildsskyddet tagits bort. Deltagare C1 framför att den värdebeskrivning som tagits fram
av Länsstyrelsen är väldigt bra och har används väldigt mycket i många FÖP-arbeten.
Deltagare A1 och A2 anser att riksintresset behöver uppdateras. En av personerna anger att det nödvändigtvis inte behöver innebära en förändring av riksintresset respektive den andra personen anger att en
översyn inte skadar, även om denne inte ser något större problem med riksintresset.
Deltagare D2 anser att riksintresset på något sätt borde uppdateras. Personen menar att mycket av tillväxten inom kommunen sker inom riksintresset och även hänsyn tas till riksintresset så görs det nog inte det
så mycket som det är tänkt och menar på så sätt att riksintresset till viss del är inaktuellt.

Hur ser du på riksintressets avgränsning idag inom kommunen?
Deltagare E1 anser att gränsen är okej som den är och anser att det är rimligt att den Ànns kvar så som
den är. Deltagare A1 anser att avgränsningen är naturlig och ser ingen nytta med justering av gränsen.
Deltagare C1 och E1 anser att gränserna har mindre betydelse så länge man förstår vad man ska bedöma
respektive att gränserna inte är det viktigaste och menar att frågan om den lokala kvaliteten/värdena måste
bedömas både innanför och utanför gränsen ändå.
Deltagare E1 menar att det kan vara möjligt med lokal kunskap och med analys få bort vissa delar/påverka
avgränsningen om förslag till förändring är motiverat. Det Ànns all anledning att komma med förslag, men
de måste komma från kommunen. Förslagen måste bygga på stor lokalkännedom, vilket en Länsstyrelse
med ansvar för 49 kommuner inte har på samma sätt som en kommun. Den intervjuade anser vidare att
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det Ànns områden som ligger inom den geograÀska avgränsningen men som inte skiljer sig mot det som
ligger utanför t ex nära gränsen. Det är först när man kommer till havet som man kommer till det här
värdefulla, menar den intervjuade.
Deltagare C1 tycker att det är bra att det är ett stort område. Deltagare E2 tycker att det är en helhet på
avgränsningen, då den tar med en bit av inlandet, tätorterna och går långt ut i havet och anser således att
riksintressets avgränsning är ganska bra ändå.
Deltagare B1 tycker att riksintressets avgränsning är bra. Men menar att andra inte tycker att den är bra,
för att större delen av kommunen täcks in inom avgränsningen för riksintresset.
Deltagare D2 tycker personligen att gränsen sträcker sig långt in i landet, där riksintresset kanske inte är
lika aktuellt som vid kustbandet. Deltagare D1 anser att gränsen är ganska bra, okej, men vet inte om det
hade behövt gå så långt in i landet. Gränsen behöver inte utökas, möjligtvis ses över inåtland. Den intervjuade anser att riksintresset är viktigast där det är högt exploateringstryck och där har kommunen i fråga
delat in kustområdet i en inre och yttre kustzon, med olika rekommendationer i ÖP.
Deltagare C2 har inte gränsen framför sig, men anser att gränsen förmodligen är ganska bra.
Deltagare A2 och B2 har ingen åsikt kring gränsen. De menar att de kan för lite om bakgrunden till varför
den är dragen som den är/varför den går som den går. Den ena menar att det aldrig är fel att se över gränsen och den andra menar att denna kommer att ha åsikter kring det senare i FÖP-arbetet och har ibland
undrat varför vissa områden är med.
Hur ser du på lagregeln för riksintresset - dess innehåll och tillämpningen av den?
Deltagare C2 tycker inte det är några konstigheter med lagregeln, möjligtvis att man skulle behöva läsa
kommentarerna till lagtexterna och att deÀnitionen/vad som menas med tätort är otydlig. Den intervjuade
anger ett exempel där det varit diskussion kring vad som är tätort och menar att det nog kan vara lätt att
använda sig av undantagsregeln för tätorter. Deltagaren anser att tillämpningen av lagregeln inte är jättelätt
och att det kan vara en svårighet med deÀnitionen av tätort, men att tillämpningen fungerar förhållandevis
hyfsat bra ändå. Vidare anser deltagaren att riksintresset berör ett stort område - vad är kärnvärden i detta
stora område? Deltagaren anser det alltid är önskvärt med en bra värdebeskrivning, och där kan man alltid
önska mer.
Deltagare C1 anser att portalparagrafen nog är så bra som den kan bli, men den förutsätter en bra värdebeskrivning, vilket Ànns. Den intervjuade hade önskat att portalparagrafen skulle kunna påverka andra
paragrafer mer, t ex 3 kapitlet och strandskyddsparagraferna i MB, som inte har något undantag mot
tätortsutveckling. Bland dessa paragrafer skulle man önska en bättre samordning. Deltagare C1 menar att
det är svårt, riktigt svårt, att fatta beslut utifrån paragrafen. Därför gör kommunen många FÖP:ar, det blir
för svårt annars för att bedöma hur varje enskilt fall påverkar hela området. Med det tycker inte deltagaren
att man ska ändra lagregeln, men det krävs en hel del då den ska tillämpas. Deltagaren hade även önskat
att det var lättare att planera för att planera ny tätortsutveckling som är hållbar och att en ändring av lagen
här skulle kunna göras. Det går inte att låta det bli nya tätorter idag med riksintresset. Det intervjuade
menar att det är väldigt lätt att säga nej, men svårt att säga ja – när det gäller att bygga nya större områden
utanför beÀntliga tätorter. Den intervjuade hade önskat att lagen hade ”gett och tagit” mer, så att det var
okej att bygga större områden någonstans om man t ex är restriktiv på andra ställen – då blir det ändå ett
plus på helheten mot det vi tvingas till i annars.
Deltagare D1 anser att det som står där är klokt, riktigt och att det är rätt saker som pekas på, men att det
är för svårt att tillämpa regeln. Den intervjuade menar att ribban kanske är för högt satt då man har lagt in
en bestämmelse för ett jätteområde som ska tillämpas på enskilda fall. Hur ska man bedöma de enskilda
fallen? Det krävs mycket för att det ska ta skada på hela kuststräckan. Ju mindre områden desto svårare är
lagregeln att tillämpa för hela kusten. Den intervjuade anser vidare att lagregeln är tillämpbar när man ska
göra en ÖP, men det är svårt vid enskilda projekt, även om det är en DP.



Deltagaren tycker systemet med riskintresset i grund och botten är bra, men det krävs att man lyckas bryta
ned hushållsbestämmelserna på lokal nivå. Det menar den intervjuade att det måste vara Länsstyrelsen
som gör det och som tar fram en lokal anpassning med exempel på vad som är påtaglig skada och vad som
inte är det – bra och dåliga exempel. Länsstyrelsen har tagit fram en värdebeskrivning, vilket den intervjuade anser är den typen av nedbrytning som skulle behövas, fast ännu mer. Sedan skriften togs fram har det
hänt ganska mycket, fortsätter den intervjuade. Skriften är bra så sett att den beskriver hur man ska tänka,
men skulle behöva gå in på praktiska fall hur den ska tillämpas.
Deltagare B1 anser att lagregeln egentligen är bra, men man behöver komma överens om hur den ska
tolkas, vad är/innebär t ex rörligt friluftsliv idag, folk bor ju inte direkt i tält längre på campingarna. Den
intervjuade menar att tanken med lagregeln är god och den behövs mer idag än någonsin då trycket bara
öka och ökar, men tolkningarna är svåra. Den intervjuade ser även ett problem med tillämpningen att en
hel del bebyggelse släpps fram genom förhandsbesked och bygglov där det i det enskilda fallet konstateras
att det ej har någon påtaglig skada på riksintresset, men om man skulle lägga ihop allt denna bebyggelse på
ett och samma bräde så kanske den samlade effekten efter 20 år hade gett en påtaglig skada på riksintresset. Den sammantagna effekten kan bli påtaglig. Länsstyrelsen ser aldrig byggloven eller förhandsbesken,
om det inte är så att de överklagas. Vid planärenden är det annorlunda, där kommer länsstyrelsen in i
processen under samråden.
Deltagare A1 anser att lagtexten är luddig, otydlig och skapar stora tolkningsmöjligheter. Den intervjuade
ställer sig frågande var gränser för vad som kan sägas vara ”mindre komplettering” eller ”påtaglig skada”
går. Att lagtexten lämnar mycket tolkningsutrymme, skulle potentiellt kunna ställa till det, även om den
intervjuade inte känner till något sådant fall.
Deltagare A1 brukar föra en diskussion kring frågan på arbetsplatsen med kollegor och där brukar de vara
väldigt ense i frågan. Den intervjuade menar att för deras del har haft det relativt lätt att göra bedömningen/tillämpningen, trots luddighet i lagtexten. Den intervjuade menar att de har rutiner och vana att för att
hantera frågan på arbetsplatsen så det kanske är därför det inte är ett problem. Deltagare A2 ser inte att
det varit någon större konÁikt kring tillämpningen av riksintresset och tycker att hanteringen har fungerat bra. Den intervjuade menar att detta kan bero på duktiga och pålästa arbetskollegor. Den intervjuade
anser att frågan är viktigt och att det behövs mer diskussioner mellan politiker och tjänstemän i frågan.
Deltagare A2 tycker att det bra att lagregeln Ànns för då måste man tänka till hur det påverkar de stora
natur- och kulturvärden som Ànns i området. Den intervjuade menar att reglerna oftast tillämpas när man
gör en ÖP, men det gör man ju inte varje år och det kommer nya politiker och tjänstemän. Därför anser
den intervjuade att frågan/riksintresset behöver lyftas upp med jämna mellanrum i kommunerna så att det
”aktualiseras oftare i kommunerna”.
Deltagare D2 tycker också att det viktigt att lagregeln Ànns, men att det många gånger är svårt att tillämpa
lagregeln och tillämpningen stämmer nog inte överens med vad som är tänkt.
Den intervjuade menar att det många gånger är svårt att hantera riksintresset och att det Ànns många konÁikter. Kommunen vill ha tillväxt och utveckla och det kommer i kollision med lagregeln, men i möjligaste
mån tar kommunen hänsyn till det genom att försöka utvidga där det redan är påverkat och bevara där det
inte redan är påverkat.
Deltagare B2 anser att lagregeln är fyrkantig eftersom det är en generell - och denna ska kunna gå att
hantera när man kommer ner på enstaka fall. Lagregeln har gått att hantera, men den är ej lättolkad. Den
är svår att tolka och att veta var gränserna går är ett sökande.
Deltagare E1 anser att lagavsnittet är krångligt, svårläst och att det borde formuleras enklare. Vissa gånger
har man lyckats, men PBL och MB har mycket referenser/hänvisningar – juristformuleringar. Deltagaren
tycker att det är en brist att geograÀsk information är beskriven i lagtext än i karta – karta är bättre och
roligare. Deltagaren beskriver lagregeln som svårtillämpad, men att det går med envishet i sitt arbete. Den
stora bristen är att kommunen inte har den envisheten. Deltagaren förklarar vidare



att det är få kommunala planer som görs och många exploatörsplaner. Ofta vill exploatörerna ha besked
och tydliga svar. Exploatörer, om de inte är erfarna, kan nog tycka att lagregeln låter som rena grekiskan
och sedan står det att utredning som de ska bekosta tar 2 månader, det kan vara väldigt svårt att förstå.
Kommunen lägger ofta det kostnadsansvaret på exploatören, en kostnad som kommunen inte kan lägga
på exploatörerna utan borde ta själv.
Vad som är en påtaglig skada är svårdeÀnierbart och den intervjuade hänvisar till juristen Peggy Lerman
som menar att det behövs en bedömning och motiv på påtaglig skada, annars går det inte att hävda att
något får påtaglig skada på riksintresset. Den intervjuade har prövat att vända på begreppet – vad är en
opåtaglig skada? Enligt den intervjuade är det något som man först inte lägger märke till. Det behöver
inte vara ett stort område för att det ska vara påtaglig skada. Den intervjuade kan t ex tycka att en exploatering är olämplig men kan personen i fråga inte deÀniera varför, så faller det på planmonopolet. En del
av kustkommunerna drivs av enskilda markintressen eller exploatörer som skaffar sig inÁytande. Alla de
kustkommunerna har samma befolkningsunderlag. Deltagarens uppfattning är att kommunen inte väljer
att säga ifrån om de inte vill ha någon markförändring, utan vill vara positiva och säger ja. Den intervjuade
saknar en sammanhållen vilja hos kommunen.
Deltagaren anger att det Ànns statistik för alla de fyra kommunerna som visar att för varje helårsbostad
som byggs får man färre kommuninvånare. En villa gör en större påverkan än en sommarstuga. Den
intervjuade ställer sig frågande om vi vill ha villor när det ändå blir delårsboende. Å andra sida, så har den
intervjuade hört en campingägare säga att man vill bygga större än 120 kvm stugor och en annan de inte
har några tältplatser alls längre.
Deltagare E2 anser att lagregeln är svår att tillämpa. Riksintresset är ganska oprioriterat, tas ganska lätt på
och hamnar i bakvatten om andra frågor, med tyngre prövningsgrunder, i verkligheten. Planeringen i kommunen idag är väldigt utifrånstyrt av stora intressen, exploatörer. Det är inte kommunen som driver planeringen. Deltagaren menar att kommunen har väldigt svårt att säga nej, om detta inte styrs i ÖP. För dessa
tätorter handlar det mycket om överlevnad och den intervjuade menar att kommunen har väldigt svårt
att säga nej till exploatörer om det inte Ànns något som styr detta i ÖP. Den intervjuade anser inte att det
framgår tydligt var kommunen önskar bygga i ÖP. Deltagaren anser att kommunen inte utvecklar frågan
så mycket i planerna och skulle behöva få en större förståelse för riksintresset. Den intervjuade anser att
Länsstyrelsen skulle kunna trycka mer på riksintresset. Deltagaren är tveksam till om någon plan prövats
någon gång för enbart detta riksintresse. Deltagaren anser att det inte Ànns någon tyngd i riksintresset och
ser detta som ett dilemma som gör det svårt att pröva planer utifrån bara detta riksintresse.

Hur anser du samarbetet mellan kommun/-erna och Länsstyrelsen gällande markanvändningen i
det obrutna kustområdet fungerar?
Deltagare C1 och C2 anser att samarbetet i denna fråga mellan kommun och Länsstyrelse är i stort sett bra
respektive fungerar bra, det Ànns en bra dialog.
Deltagare D2 anser inte att det Ànns några direkta svårigheter. Ibland har kommunen och Länsstyrelsen
olika åsikter, men det brukar gå att resonera kring saker.
Deltagare B1 anser att det fungerar ganska bra och att dialogen är hygglig. Uppfattningar kan dock vara
olika mellan kommunen och Länsstyrelsen. Det Ànns exempel på planer med vandrarhem, uppställning av
husvagnar m.m, där kommunen i sin bedömning anser att rikintresset gynnas, planen är förenlig med riksintressen, ej ger påtaglig skada och ej hindrar det rörliga friluftslivet men där Länsstyrelsen i bedömningen
är tveksamma. Deltagare B2 anser att samarbetet är bra för det mesta. Vi har två roller givetvis, men det
Ànns en acceptans emellan, och det handlar också om att vi ska förstå varandras roller och det är inte alltid
helt lätt men genom att tala sig fram når man en större förståelse för varandras roller. Samtalet kan överbrygga och hjälpa. Vi har ändå ett gemensamt syfte och mål, det är inte två sidor. Det Ànns enskildheter
där vi står långt ifrån varandra. Vad innebär det rörliga friluftslivet till exempel, där har vi meningsskillnader när det gäller campingfrågan.
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Deltagare A1 har ingen kommentar på detta, då det inte varit aktuellt kring just denna fråga. Vid samtal
kring andra frågor har samarbetet varit bra och deltagaren bedömer att samarbetet varit gott i de sammanhangen.
Deltagare A2 anser att samarbetet fungerar bra som det är och har ingen kritik. Möjligtvis skulle man kunna utveckla samarbetet mellan politiker och Länsstyrelsen.
Deltagare E1 anser att samarbetet mellan kommun och Länsstyrelse är lite kärvt. Kommunen anser att det
räcker med en bedömning i planbeskrivning i text att planen inte påtagligt skadar riksintressena, medan
Länsstyrelsen inte tycker att det är tillräckligt och menar att det behövs en redogörelse för motiv till bedömningen.
Deltagare D1 anser att samarbetet har varit olika, tidigare har varit bra men att det just nu är ganska dåligt
och diskussionerna har inte varit så bra de senaste åren. Då vi endast jobbar mot en person, beror samarbetet mycket på den personen, hur den personen känner för de här frågorna och hur engagerad personen
är i de här frågorna.
Deltagare E2 anser att samarbetet kanske generellt är positivt, men försvåras av att kommunen har en hel
del restriktioner och hårt tryck. Den intervjuade anser att Länsstyrelsen behöver bli tydligare i den här frågan och kommunen behöver förstå att riksintresset är ett gemensamt ansvar. Ytterligare saker som skulle
kunna göras är förtydliga ÖP:n i kommunen så att tidiga svar på vad som är lämplig exploatering kan ges,
diskussioner kring hållbar samhällsutveckling, ha MKB i riksintresseområdena för att få en helhetssyn på
eventuella konsekvenser eller t ex göra ett samarbetsprojekt mellan kommunerna där man tittar och deÀnierar värdena i området.
Övriga synpunkter
Deltagare D1 vill bara säga att det Ànns tre områden som inte Ànns utmarkerade som tätort eller annan
koncentration av bebyggelse på kartan som kommunen ser som områden för samhällsutveckling. Dessa
områden är inte stora samhällen men det Ànns en viss service och kommunen har velat stärka dessa som
helårssamhällen med bebyggelse. Tvärtom, nämner den intervjuade även att det Ànns ett område som
borde tas bort och ett som borde omdeÀnieras.
Deltagare C2 tycker kartstudierna är intressanta - det syns ju var trycket ligger då det är väldigt glest med
markerade områden på vissa ställen och betydligt mer kring andra (och ger exempel). Deltagaren anser att
det hade varit väldigt intressant att studera vidare de områden som markerats som mindre komplettering
och ej mindre komplettering med majoritet delårsboende eller blandat helår-/delårsboende. Det hade varit
intressant att se i vilken utsträckning tätortsbegreppet utnyttjas, varför vissa områden släppts igenom och
om det är äldre planer.
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