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1. Sammanfattning  
Det här är en undersökning om hur proposition ”Prop. 2008/09:119. Strandskyddet och 
utveckling av landsbygden ” har gett upphov till en förskjutning av makt i strandskyddets 
dispensgivning. Styrningen av mark och vatten består av ett omfattande regelverk vilket gör 
styrningen både ineffektiv och problematisk genom den sektorisering som bland annat 
kommer med skilda regelverk, utbildningar och diskurser. Det går att prata om två skilda 
plan- och miljöparadigm som både är nödvändiga och legitima men som utgör problem i 
mark och miljöplaneringen då samordningen paradigmen brister både på lagstiftningens 
nivå, så som på central, regional och lokal beslutsnivå. Resultatet av en sådan sektorisering blir 
en mängd olika verktyg, program, strategier- många med oklar juridisk status som gör att 
genomförandefasen i styrningen av mark och vatten saknar klara direktiv.    

Stuprörseffekten inom mark- och miljöplaneringen kan förstås genom plan- och 
miljöparadigmet som innebär att beroende på vem som tar besluten avgör hur och vart beslut 
ska tas. Länsstyrelsens försvagade roll som huvudansvarig för tillsynen av strandskyddet har 
lett till att dispenser ges mer frikostigt då dispensgivningen nu sker inom planparadigmet- 
vilket kan härledas till att beslutsfattningen nu blir öppen för avvägningar mellan olika 
intressen. I slutet på texten ges ett förslag på hur styrningen av mark och vatten kan ske på ett 
sätt som bättre överensstämmer med dom visionära politiska ambitioner som uttrycks på 
riksdagsnivå. 

I det inledande avsnittet beskrivs den kontext och historia som ligger till grund för 
undersökningens frågeställning och syfte. Uppsatsen innehåller en redovisning över det 
teoretiska ramverk som undersökningen tar sin teoretiska grund i samt en forsknings- och 
kunskapsöversikt som redogör för dom ämnen som undersökningen vidrör. För att 
undersöka verkliga omständigheter görs en empirisk analys av detaljplaner som har getts 
dispens från strandskyddet och hur dessa har kommit att påverkas i sin utformning. 
Lejonparten av undersökningen omfattar en empirisk och teoretisk diskussion kring den 
ställda frågeställningen som sedan summeras i en slutsats. Slutsatsens syfte är att konkretisera 
en förklaring till de fenomen som uppkommer i undersökningen samt att besvara den 
vetenskapliga frågeställningen.  

1.1 Strandskyddet 
I syfte att tidigt i undersökningen kort förklara det mest centrala begreppet för undersökningen 
redogörs här kort för strandskyddet. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång, dvs det sociala syftet. Samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 
djur och växtlivet. Skyddet innefattar land och vattenområden till och med 100 meter från strandlinjen 
mot vatten och land .  1

2. Inledning  
Strandskyddet, strandnära boende och strandområden är i mångt och mycket en berättelse 
om allmänna och enskilda intressen. Att bo i strandnära lägen är attraktivt men att bygga där 
är svårt. I strandnära lägen finns det flera konkurrerande intressen, det är inte bara så att tomt 
och huspriserna är höga och att söktrycket på sådana bostäder är stort . Man måste även 2

beakta att strandområdet är värdefullt ur ett ekologiskt perspektiv då området på land och i 
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vatten är viktig levnadsplats för flertalet växter- och djurarter. För att bevara goda livsvillkor 
för växter och djur är det viktigt att den mänskliga påverkan begränsas till vad växt- och 
djurlivet längst med stranden är kapabel att hantera. Även allmänheten vill ha tillgång till 
obebyggda och kvalitativa rekreations- och friluftsområden i anslutning till vatten och insjöar. 
Precis som goda livsförhållanden för växt- och djurlivet regleras allmänhetens tillgänglighet 
till stranden genom strandskyddet. Det går att prata om två skilda synsätt på hur 
strandområdet ska användas- i stort kan man prata om att exploatering ställs mot bevarande. 
Dessa synsätt är centrala inom plan- och miljöparadigmet där planparadigmet beskrivs som 
förändrings- och exploateringsinriktad medan miljöparadigmet beskrivs som förbjudande 
och bevarandeinriktad.  

I den senaste tidens mediala uppmärksamhet kritiseras strandskyddet för att vara orimligt 
begränsande. Strandskyddet kritiseras på grund av dess generella karaktär som bestämmer att 
ny bebyggelse inte får byggas längst med stranden om inte särskilda skäl finns för en 
dispensgivning. Bland dom uppmärksammade fallen i den senaste tidens media är Arjeplog 
kommun som har 2 000 mil stränder och ungefär 98% av dessa är obebyggda men att bygglov 
trots det inte kan ges på grund av att särskilda skäl inte finns för att bebygga strandområdet.  

3. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur plan- och miljöparadigmet påverkar 
dispensgivningen och planeringen i strandnära lägen.  

4. Frågeställning  
1. Hur kan det ökade antalet dispenser förstås? 
2. Hur har detta påverkat detaljplaner i strandnära lägen, hur kan det förstås? 

5. Metod och avgränsning   
För att genomföra undersökningen görs en innehållsanalys som är en metod som innebär att 
man analyserar dokument, men är i huvudsak en metod som kan tillämpas på vilken text som 
helst, oavsett om det gäller skrift, ljud eller bild. En innehållsanalys följer en enkel och logisk 
procedur och används ofta inom samhällsvetenskaplig forskning att ge en systematisk 
beskrivning av material av olika slag. Ett lämpligt urval av dokument skall ske och dess 
urvalskriterier ska vara mycket tydligt formulerat.  

I denna uppsats studeras två detaljplaner och på grund av deras begränsade omfattning 
analyseras dokumenten i sin helhet. En innehållsanalys ska innehålla relevanta kategorier för 
analys av ett eller flera dokument. Granskaren ska ha klara kategorier eller frågor som den vill 
undersöka, det kan handla om olika teman som ska undersökas för att få en strukturerad 
undersökning. En innehållsanalys är mest lämplig att använda då man ska analysera 
dokument i kommunikationssyfte som är enkla, direkta och påtagliga. Ju mer texten bygger 
på invecklade innebörder uttryckta av författare eller slutsatser av läsaren desto mindre värde 
får innehållsanalysen vid arbetet med att analysera texten . I samband med innehållsanalysen 3

konstrueras enligt Strömgrens  modell två extrema tankekonstruktioner för det allmänna och 4

enskilda intresset i syftet att möjliggöra en jämförelse mellan två konstruktioner. Idealtyperna 
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används för att analysera detaljplaner i syftet att undersöka om det är allmänna eller enskilda 
intressen i planen som har fått mest inflytande. Att använda redan bevisade konstruktioner är 
fördelaktigt ur en trovärdighetssynpunkt - varför Strömgrens modeller används.  

För att undersökningen ska bli genomförbar avgränsas urvalet av detaljplaner till att omfatta 
1, detaljplaner som hävdar landsbygdsutveckling. 2, som är inlandskommuner utan 
angränsning till hav, Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Skattungen, Oresjö eller Oreälven. Inte 
speciellt många detaljplaner har hunnit bli antagna som hävdar landsbygdsutveckling och 
under 2013 laga kraft vanns bara tio planer i hela Sverige. Av dessa planer ligger bara sex i 
sådana kommuner som klarar det geografiska  urvalskriteriet . Dessa är Smedjebacken, Eksjö, 5

Sävsjö, Vaggeryd, Ljungby och Arvika.  

Den geografiska avgränsningen är satt med hänsyn till att det längst med dessa vatten och 
stränder inte finns likvärdiga förutsättningar att hävda landsbygdsutveckling enligt 
Naturvårdsverkets regler. Enligt riktlinjer från Naturvårdsverket kan inte kommunen peka ut 
områden för landsbygdsutveckling längst med kusterna, områden finns även där 
landsbygdsutveckling endast får tillämpas med viss begränsning. För att undgå dessa 
geografiska områden avgränsas planerna till att endast omfatta planer där 
landsbygdsutveckling kan hävdas utan restriktioner . 6

Av dom sex kommunerna väljs två planer ut som är rimligt jämförelsebara och 
överensstämmande i befolkningsutveckling och befolkningstäthet. Genom att titta på bland 
annat befolkningsutveckling/täthet kan man få en fingervisning på exploateringstrycket på 
kommunens strandnära lägen. Det är rimligt att anta att en kommun med hög 
befolkningsutveckling kan uppleva ett högre exploateringstryck vilket kan påverka 
detaljplanens utformning. Risks finns också att en kommun som upplever en 
befolkningsförminskning samt har god tillgång till obebyggda stränder är mer benägen att 
bygga i strandära lägen, då man gärna vill locka invånare till attraktiva tomter i natursköna 
miljöer. Naturvårdsverket skriver även att landsbygdsutveckling inte kan hävdas utan 
restriktioner där det råder stor efterfrågan på mark i det aktuella strandskyddade området. 
Hur detta ska bedömas i enskilda fall är oklart då reglerna för när högt exploateringstryck 
gäller är obestämt. I praktiken kan det innebära att landsbygdsutveckling kan komma att 
tillämpas även där trycket är högt. För att genomföra undersökningen väljs en typ av 
medelväg där befolkningsutvecklingen i dom två valda kommunerna är noll till relativt liten.    

Dom två slutgiltiga detaljplanerna som väljs ut och som klarar urvalskriterierna är:  

1. Detaljplan för södra Harnäset (del av östra knåll 1:7) i Arvika kommun, Värmlands län  
Dnr: KS 2012-715. Laga kraft: 2013-09-28   7

2. Detaljplan för Gummarpsnäset (del av Edshult-Gummarp 2:4, 2:9) Eksjö kommun, 
Jönköpings län.  Dnr: 2012-0457-303. Laga kraft: 2013-09-26  8

 Se bil. 1 . Antalet antagna detaljplaner under 2013 som hävdar landsbygdsutveckling5

 Naturvårdsverket. Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. Bromma: CM Gruppen AB. 2012. 13 6
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 Se bil. 2. Plankarta för Gummarpsnäset8
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Dom planhandlingar som analyseras i undersökningen är hämtade direkt via kommunernas 
hemsidor. Undersökningen omfattar detaljplanens samtliga tillhörande handlingar så som 
tillhörande planbeskrivning, plankarta, behovsbedömning, samrådsredogörelse och 
utlåtanden. Detaljplanerna har utarbetats av planerare i samråd med länsstyrelsen. Det är min 
förhoppning att undersökningen av detaljplanerna i strandskyddat område på så vis kan säga 
något om hur enskilda och allmänna intressen har påverkat planens utformning. I 
detaljplanen är det bara plankartan med planbestämmelser som är juridiskt bindande, övriga 
handlingar är det inte men kan ändå visa på hur hur kommunen har resonerat kring planens 
utformning samt dom omständigheter som har berört planen i form av överklaganden, 
allmänna- och enskilda intressen. 

6. Kunskaps- och forskningsöversikt  
En redogörelse för områdets forskning och kunskap gör så att läsaren kan få en förståelse för 
undersökningens kontext samt för att visa på undersökningens omfattning i 
legitimitetsgörande syfte och för att visa, samt möjliggöra identifieringen av brister/
kunskapsluckor i undersökningen.   

6.1 Strandskyddets historik 
Strandskyddet uppstod som en effekt av ett ökat exploateringstryck på vattennära 
strandområden som kom ur att fler människor ville bygga strand- och vattennära, vilket på 
sikt började hota den allemansrättsliga tillgängligheten. I samband med att en välbärgad över- 
och medelklass växte fram blev det populärt att äga en egen fritidsstuga i ett naturskönt- 
vattennära läge. Utvecklingen fick ytterligare fart då spårvagnen och i ett senare skede även 
bilen öppnade upp för resor längre från staden. Man kan säga att ett generellt mer urbant liv, 
semesterlagstiftning, höjd levnadsstandard samt allemansrättens modernisering(från nytta till 
nöje) bidrog till att folk sökte sig till naturen och fritidsbostäder. 

På grund av den explosionsartade bebyggelseutvecklingen längst våra stränder under 
1940-50-talet gavs beslutanderätten till länsstyrelsen att förbjuda bebyggelse på landsbygden 
längst våra vattenområden . Länsstyrelsen hade då möjlighet att ta beslut i varje enskilt fall där 9

särskilda naturförhållanden ansågs utgöra särskild grund för att förbjuda bebyggelse. I själva 
verket var grunderna som förbudet skapades på tvivelaktiga då den verkliga anledningen till 
att inte få bygga strandnära utgjordes av att allmänhetens tillgänglighet var ansatt och 
handlade då mindre om ”särskilda naturförhållanden”. I och med byggnadslagen från 1947 
reglerades för första gången strandskyddet i en lagstiftning vilket kom att gälla fram till 1950 
då ett provisoriskt strandskydd kom till. Det provisoriska strandskyddet gällde i tolv år och 
fick sedan en fortlöpande juridisk grund i och med strandskyddslagen från 1962. 1964 ersattes 
sedermera strandskyddslagen med 1964 års naturvårdslag som kom att gälla fram till 1975. 
1975 stärktes strandskyddet då Sveriges stränder i slutet på sextio- och en bit in på sjutiotalet 
hade ansatts hårt av exploatering. Nu infördes ett mer generellt strandskydd som förbjöd 
bebyggande längst med kusten och vid vattendrag i inlandet oavsett strandområdets värde ur 
ekologisk/naturmässig eller allmän synpunkt, möjligheten fans dock för kommunen att söka 
dispens. 1994 utökades syftet med strandskyddet till att även innefatta goda livsvillkor för växt 

 Forsberg, Lena. Friluftsliv och naturturism i kommunal Fysisk planering. Karlskrona: Blekinge tekniska högskola. 2012. 9

19-20, 22 
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och djurlivet. 1998 började Miljöbalken att gälla och reglerna för strandskyddet återfinns  allt 
sedan i Miljöbalkens sjunde kapitel.    10

6.2 Det generella strandskyddet 
Goda livsförhållanden för växt-djurlivet samt tillgänglighet för allmänheten regleras genom 
strandskyddet som har en rättslig grund i Miljöbalkens sjunde kapitel och omfattar Sveriges samtliga 
hav, vattendrag och insjöar. I dom detaljplaner där strandskyddet inte gäller och dessa planer ändras 
eller upphävs inträder strandskyddet på nytt med minst 100meter och upp till 300meter om 
länsstyrelsen bedömer det som nödvändigt för att säkra strandskyddets syften . Att äldre detaljplaner 11

saknar strandskydd kan bero på att planen är antagen innan det generella strandskyddet började gälla 
eller på grund av att planen har bestämt verksamheter som på grund av sin karaktär måste ligga längst 
med vattnet. Att strandskyddet återinträder vid ny detaljplan innebär att planen måste prövas på nytt 
enligt strandskyddets regelverk . För att få bygga i strandnära lägen krävs det att strandområdet 12

uppenbart saknar betydelse för att bevara strandskyddets syften vilket då i praktiken innebär att 
strandskyddet inte bör omfatta mer än ett vattendrag eller mindre sjö. Om platsen har liten betydelse 
för strandskyddet kan man i detaljplan upphäva skyddet genom att hävda särskilda skäl. Som särskilda 
skälen gäller om platsen längst med stranden sedan tidigare redan är ianspråktagen, platsen behövs för 
att byggnaden eller verksamheten är av en sådan karaktär att den måste ligga vid vattnet eller för att 
området behövs för att tillgodose ett annat mycket angeläget allmänt intresse. För att kommunen ska 
ha möjlighet att hävda landsbygdsutveckling i strandnära lägen måste kommunen och länsstyrelsen 
beakta om exploateringen genom bebyggande av byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar 
till utvecklingen av landsbygden   .  13 14

Vid planläggning i strandskyddat område är det viktigt att det långsiktiga perspektivet tillvaratas, 
områden som  har ett lågt värde ur ett ekologiskt och friluftslivsmässigt perspektiv kan vara 
högintressant i en eventuell framtid, därför ska bland annat områden som idag saknar rikare flora och 
natur ändå sparas för framtida generationer att nyttja. Vid planläggning av områden längst med 
stränder ska antalet öppna och tillgängliga strandområden tas i beaktning. Om det i omgivningen 
finns en stor brist på sådana miljöer ska en strandnära exploatering undvikas. I samband med 
planläggningen ska kommunen genomföra en konsekvensutredning för planen. Utredningen ska 
undersöka vilka konsekvenser planen får för allmänheten och växt- och djurlivet. I utredningen 
undersöks och inventeras flora och fauna samt hur området används av allmänheten. Utredningen bör 
i högsta möjliga mån även undersöka tidigare användning av området och hur denna har påverkat 
platsen .   15

I praktiken innebär det här att det är mycket svårt att planlägga och bygga bostäder i strandnära lägen 
då det i regel krävs (vissa undantag finns. Se: de senaste ändringarna) att platsen sedan tidigare är 
ianspråktagen och därmed saknar betydelse för strandskyddet, att särskilda skäl finns eller att intresset 
för att ta strandområdet i anspråk väger tyngre än det allmänna intresset av att behålla stranden 
obebyggd . Förbudet omfattar alla bygglovpliktiga åtgärder vilket innebär att man inte får uppföra 16

byggnad eller genomföra markarbeten.  

 Proposition 2008/09:119. Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. Stockholm: Regeringskansliet. 28-2910

 SFS 1998:808. Miljöbalken. Kap7 §1411

SFS 1998:808. Miljöbalken. Kap 7 §1812

 SFS 1998:808. Miljöbalken. Kap 7 §§18c, 18d 13

 SFS 2010:900. Plan- och bygglagen. Kap 4 §1714

 SFS 2010:900. Plan- och bygglagen. Kap 2 §315

 SFS 2010:900. Plan- och bygglagen. Kap 4 §1716
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6.3 Propositionen, de senaste ändringarna  
Den första juli 2009 röstade riksdagen igenom proposition ”2008/09:119 Strandskyddet och 
utvecklingen av landsbygden” vilket har lett till ändringar i strandskyddets lagstiftning. 
Ändringarna har haft till syfte att strandskyddet på ett bättre sätt ska ta till vara på behovet av 
utveckling i hela landet, men särskilt i glesbygdsområdena där tillgången till obebyggda 
stränder är god. Lagändringen innebär också att det nu är upp till kommunen att i detaljplan 
som första instans ta beslut om att strandskyddet ska upphävas eller att dispens skall ges, men 
det är länsstyrelsens roll att granska kommunens dispensgivning samt överpröva denna om 
länsstyrelsen anser det vara nödvändigt. I praktiken innebär det att att kommunen nu har 
getts huvudansvaret för strandskyddets upprätthållande och tillsyn. Kommunen är dock inte 
ansvariga för dispensgivningen i fall där området överlappas av fler riksintressen eller 
natura2000 område, då är dispensgivningen länsstyrelsens ansvar . 17

Ihop med förändringar i beslutanderätten och möjligheten att hävda landsbygdsutveckling 
utgör dessa det ”förändrade” strandskyddet. Det går i samband med det förändrade 
strandskyddet att prata om en differentiering av strandskyddsreglernas tillämpning i olika 
geografiska områden. Dom nya bestämmelserna innebär att det generella strandskydd 
fortfarande gäller men att det har blivit differentierat. Det  differentierade strandskyddet har 
skapats för att stimulera utvecklingen på landsbygden där det finns god tillgång till obebyggda 
stränder samt ett lågt exploateringstryck- landsbygdsutveckling kan inte hävdas där 
bebyggelsetrycket är högt eller på platser som inte är att betrakta som landsbygd. Kommunen 
ska innan landsbygdsutveckling kan hävdas i den kommunövergripande översiktsplanen peka 
ut samt pröva områden som kan vara lämpliga för landsbygdsutveckling. Strandskyddet har i 
och med förändringen av skyddet nu blivit mer tydlig då de särskilda skälen har preciserats i 
lagtexten .  18

6.4 Begreppet landsbygdsutveckling  
Där landsbygdsutveckling hävdas i strandnära lägen skall en fri passage finnas för allmänheten mellan 
vattnet och den nya bebyggelsen. I praktiken innebär det att ett beslut om att upphäva eller att ge 
dispans från strandskyddet inte omfattar området allra närmast vattnet som finns till för att säkerställa 
fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller dock inte 
om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till den planerade 
verksamhetens eller byggnadens funktion, det kan handla om en båtverkstad, fiskeverksamhet eller en 
badplats . Den fria passagen ska utformas så att den för allmänheten inte upplevs som privat eller att 19

allmänheten inte kan vistas på platsen utan att känna obehag från tomtmarkens privatiserande effekt. I 
utformning av den fria passagen ska hänsyn tas till vattenstånd, lokal byggnadstradition, topologi och 
vegetation . Regeringens proposition  (2008/09:119. Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden) 20

ger exempel på rimlig omfattning av den fria passagen och anger att passagen inte bör vara mindre än 
ett ”tiotal”  meter bred. I utformningen av passagen ska landskapsbilden sätta gränser för hur bred och 21

vart passagen är bäst lämpad, om landskapet är flackt och lågt bör passagen var bredare än i mer 
kuperad, tätvuxen terräng, vilket beror på att kullar och tätvegetation ur framkomlighets- och 
insynsaspekter gör så att bebyggelsen ligger längre från stranden än vad som annars hade varit fallet i 

 Proposition 2008/09:119. Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. Stockholm: Regeringskansliet. 71, 7817

 Proposition 2008/09:119. Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. 7718

 SFS 1998:808. Miljöbalken. Kap 7 §§18c, 18d 19

 SFS 1998:808. Miljöbalken. Kap 7 §1820

 Proposition 2008/09:119. Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. 2821
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ett platt landskap. Där bebyggelsen är tät ska gränsen mellan privat och allmän fri passage tydligt 
markeras, detta för att minska eventuella privatiserande effekter. Om den fria passagen däremot 
behövs för att tillgodose god tillgänglighet för allmänheten och goda livsförhållanden för växt- och 
djurlivet ska passagen utformas så att förutsättningarna blir goda. Vid ett sådant läge kan det vara 
aktuellt att anlägga en spång längst med vattnet eller att den fria passagen flyttas till att istället ligga 
längre in mot land istället för längst med stranden . Att landsbygden utvecklas som en effekt av den 22

nytillkomna bebyggelsen är en grundförutsättning för att landsbygdsutveckling ska kunna hävdas. 
Vidare är det en förutsättning att planläggningen av landsbygdsutvecklingen är av ett sådant slag och 
har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt . 23

7. Teoretiskt ramverk 
I det här avsnittet redogör jag för det teoretiska ramverk som kommer utgöra grund för en 
diskussion kring uppsatsens frågeställning och den empiriska undersökningen.  

Emmelin och Lerman lanserar begreppet ”plan- och miljöparadigm” och menar att 
användningen av mark och vatten utgörs av två motstående idéer och styrningar. Centralt för 
arbetet är nu att beskriva dessa två styrningsideologier ur olika infallsvinklar och 
avslutningsvis sammanfatta paradigmens relevans för den förändrade beslutsordningen. 
Centralt i miljöparadigmet är ett naturvetenskapligt förhållningssätt i sin relation till miljön, 
tanken är att det på vetenskaplig grund går att avgöra vad som är ”sundast” och ”bäst” för 
naturen och vad den tål. Beslut inom miljöparadigmet är av godo och legitima om det är taget 
med expertkunskap i överblickbarhet där miljöns samlade nytta och naturens egenvärde 
utgör utgångspunkter för beslutsfattningen. Planparadigmet å andra sidan innebär att 
styrning av mark och vatten vilar på avvägningar mellan olika konkurrerande intressen där 
centralt är omvandling av den bebyggda miljön och att väga enskilda mot allmänna intressen. 
Beslut inom planparadigmet anses legitima och av godo om det kommer ur en demokratisk 
process där olika intressen har blivit hörda och avvägningar mellan dessa intressen har gjorts. 
En viktig uppgift för paradigmet är att försvara/hämma enskilda markägares intressen mot/
för det allmännas intressen. Dom två paradigmen utgörs av separerade lagstiftningar som 
tvingas samman och karakteriseras av mer eller mindre svårförenliga angreppssätt i 
styrningen av mark och vatten. Paradigmen karakteriseras av effektivitet kontra rättssäkerhet 
och bred förankring samt beslutsfattande i en demokratisk process kontra expertavgörande. 
Beroende på ett paradigms förhållande till beslutsfattning så kommer det mer eller mindre 
tydligt att påverka olika delar av lagstiftningen och regelverk. Paradigm används som begrepp 
därför att det rör sig om styrfilosofier som blir påtaglig i lagstiftning, utbildning och 
professionskultur. Det går också att prata om olika diskurser, en plandiskurs och en 
miljödiskurs .  24

Att paradigmen innebär påtagliga skillnader för lagstiftning, utbildning och professionskultur 
gör det uppenbart att dom medför olika förhållningssätt till strandskydd och detaljplaner i 
strandnära lägen. Vart beslut fattas har avgörande betydelse för samhället på flera plan- vart 
ska makt lokaliseras och på vilka nivåer. Om besluten utgörs av expertkunskap eller av lokalt 
självbestämmande, hur makten mellan tjänstemän och politiker skall fördelas i 
beslutsfattningen har en avgörande betydelse för styrningen av mark och vatten som kommer 
att se olika beroende på inom vilket paradigm besluten tas. 

 Handbok 2009:4. Strandskydd - en vägledning för planering och prövning. 4122

 SFS 1998:808. Miljöbalken. Kap 7 §§18c, 18d23

 Emmelin, L & Lerman, P. Styrning av markanvändning och miljö. Karlskrona: Blekinge tekniska högskola. 2006. 1-324
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Den ändrade beslutanderätten vid dispensgivning för strandskyddet har blivit ett verktyg där 
makten förskjuts mellan olika nivåer och sektorer vilket gör att dispensgivningen har kommit 
att se olika ut beroende på vem som tar besluten. I arbete med undersökningen är det av stor 
vikt att betrakta just dessa frågor då dom är av stor betydelse för frågeställningen.  25

Vad som är utgångspunkten i miljöparadigmet är ett bevarande av naturliga 
miljöförhållanden där den underliggande idéen är att det finns ett naturligt tillstånd för miljön 
som är av godo oavsett om det avser landskapets flora och fauna,  dess estetiska värde eller i 
frågor om ingrepp och utsläpp. Detta naturliga tillstånd omfattar inte enbart naturen utan det 
finns även ett naturligt tillstånd för till exempelvis stadens luft och klimatets naturliga 
variationer. Miljövårdens bevarandefokus har ur miljöperspektivet ett egenvärde för att uppnå 
önskvärda tillstånd medan naturens förhållande till goda livsförhållande mellan människan 
och växt- och djurlivet ofta är oklart. I miljösynens lagstiftning är det dock naturens tillstånd 
som nyttighet för allmänheten som är viktig. Den verksamhet som miljövårdare då ofta 
hanterar i den fysiska planeringen går ut på att göra avvägningar i hur mycket det naturliga 
tillståndet tål innan graden av försämring för miljön, hälsan och säkerheten för allmänheten 
blir för påtaglig. Den här avvägningen som görs i miljöparadigmet ses som en vetenskaplig 
fråga för experter medan betydelsen för politiska värderingar ses som mindre viktig. Att 
expertkunskap och vetenskap utgör avvägningen för vad som är en god miljöanvändning 
tenderar att skymma och ställa legitima värderingsfrågor i markanvändningen i skymundan. 
Att den kunskap och vetenskap som ligger till grund för miljöanalysen ofta dessutom är 
omstridd och osäker gör att bedömningar om giftighet, föroreningar och klimatpåverkan 
framstår som än mer osäker. Att kunskapen om miljö ofta är osäker innebär en naturlig 
fokusering på miljö och kunskapsfrågor .  26

Det blir inom miljöparadigmet som en följd av tankemönster och figurer naturligt att en 
central styrningen av miljöproblematiken är nödvändig för att åstadkomma en god och 
naturlig miljö. Med normer och riktlinjer för miljön försöker man att sätta gränser och 
handlingsutrymmen för inom vilken tillväxt och planering kan ske och tillåts operera. 
Kunskapssektoriseringen mellan paradigmen innebär att miljöfrågor delas upp i flera olika 
områden. Paradigmen utgörs av separerade direktiv, regelverk och praxis som är mycket stark, 
bland annat på grund av av den funktion som ett EU-medlemskap innebär.  

Genom miljöparadigmets fokus på universell kunskap och överblickbarhet och behovet av 
standardisering för att skapa referensnivåer för ett tillstånd av godo blir miljöparadigmet 
central styrt och som karakteriserat av ”top down”- att beslut kommer ovanifrån i en 
beslutshierarki istället för från en lokal nivå som i sammanhanget kan beskrivas som 
”gräsrotsnära”. Att paradigmet karakteriseras av top down är närmast en självklarhet inom 
paradigmet vilket beror på att en centraliserad överblickbarhet och vetenskaplig kunskap är 
nödvändig för att skapa standardiserade miljökvalitetsnormer som ska vara tillämpbara på 
nationell så som internationell nivå. På grund av dessa frågor har därför traditionellt sett 
alternativa och motstående ”bottom-up-beslut” visats liten förståelse för .  27

 Emmelin, L & Lerman, P. Styrning av markanvändning och miljö. Karlskrona: Blekinge tekniska högskola. 2006. 1225

 Emmelin, L & Lerman, P. Styrning av markanvändning och miljö. Karlskrona: Blekinge tekniska högskola. 2006. 1426

 Emmelin, L & Lerman, P. Styrning av markanvändning och miljö. Karlskrona: Blekinge tekniska högskola. 2006. 1327
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Planeringen och planparadigmet har å andra sidan sitt ursprung i stadsbyggnad i syfte att 
tekniskt och juridiskt styra och reglera förhållanden mellan fastighetsägare, kommun, privat 
mark kontra allmän platsmark och knyts samman av tradition till arkitektur och 
arkitektkåren. Den här traditionen av att planering sköts av arkitekter är mer tydlig i Sverige 
än i många andra europeiska länder. Planering i Sverige har skett ur ett perspektiv där 
stadsbyggande och arkitektur har varit en och samma och där den översiktliga och detaljerade 
planeringen har gjorts av planerare, trots att den översiktliga planeringen mer är föremål för 
ekonomer och samhällsvetare på grund av sin övergripande karaktär.  Under 1980-talet och 
framåt har svenska planeringsutbildningar tagit över allt mer av planeringens uppgifter från 
arkitekturskolorna. Den fysiska planeringen sägs ofta ha förändring som sin grund där 
centralt för planeringen är förändring av markanvändningen. En tradition av att gestalta som 
kommer med arkitekturkårens avtryck på professionen ger en syn på framtiden som kan 
kontrolleras och koloniseras .  28

Den kommunala planeringens styrning sker genom vad som ofta benämns det kommunala 
planmonopolet som förvaltas och har en grund i Plan- och bygglagen. Planeringens bakgrund 
inom arkitektur innebär en inriktning på gestaltning som gör att planeringen förblir ovetande 
om att det är aktörer som fyller planen med innehåll. Troligtvis medför även politiska 
ambitioner och diskurs en övertro på planering som ett sätt att styra samhällsutvecklingen.  

Emmelin och Lerman konstruerar en fyrfältsfigur för att demonstrera och tydliggöra 
skillnaderna mellan paradigmen och beslutsfattandet. Fyrfältsfiguren visar miljö och 
planparadigmens lokalisering på en fyrfältsfigur med axlarna, centralt kontra lokalt och 
kalkylerande kontra kommunikativ. Vardera ände av axlarna representerar olika synsätt på 
beslutsfattande som har följdverkningar på hela styrningen av mark, vatten och 
miljöanvändandet. Dom frågor som tydliggörs i och med digrammet är bland annat att 
legitima beslut kan se olika ut beroende på hur genomförandet och målbilden för besluten ser 
ut.  

Enligt miljöparadigmet är beslut legitima om dom tas på bästa möjliga vetenskapliga grund i 
rationella processer, en sådan grund för beslut kallas som en kalkylerande rationalitet. Ur 
miljösyn sker beräkningar efter utsläpp där modeller för hur befolkningen påverkas tas fram 
vilket ger kvantitativa underlag där den högsta acceptabla nivån kan räknas ut. På grund av 
den här centraliserade och kalkylerande rationaliteten rangordnas olika arter efter hur 
sällsynta dom är, hur hotade dom är eller hur värdefulla dom är. Den kalkylerande 
rationalitetens extrema konstruktion infinner sig då värderingsfrågor räknas fram i kostnads/
nyttokalkyler . Det direkt motsatta i fyrfältsfiguren är den kommunikativa rationaliteten där 29

beslut är legitima och av godo dom tas i en kommunikativ process där beslutets rättskaffenhet 
ligger i om olika och konkurrerande intressen har fått komma till tals i en demokratisk 
beslutsprocess där konsensus är viktigare än det vetenskapligt korrekta. Det går då att prata 
om en dimension av diagrammet som byggs upp av det kalkylerande kontra det 
kommunikativa. Den andra dimensionen av diagrammet är centralt kontra det lokala där 
frågan rör om beslut skall fattas med överblick eller närhet. 

 Emmelin, L & Lerman, P. Styrning av markanvändning och miljö. Karlskrona: Blekinge tekniska högskola. 2006. 13-1428

 Emmelin, L & Lerman, P. Styrning av markanvändning och miljö. Karlskrona: Blekinge tekniska högskola. 2006. 1529
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Dom aspekter som hänger samman med vart beslut tas och hur har en given plats i arbetet 
med att besvara frågeställningen. Det faktum att plan- och miljöparadigmet förhåller sig så 
olika i frågor om markens och vattnets användning har påverkat hur dispensgivningen har 
skett, vilket är av avgörande betydelse i undersökningen. 

Fyrfältsfiguren så som den presenteras av Emmelin och Lerman .    30

(Figur 1: fyrfältsfiguren  ) 31

I diagrammet (figur 1) syns två paradigm och hur dom förhåller sig till varandra. Den 
diskussion som förs i undersökningen är riktad längst båda axlarna. D.v.s. vad innebär det att 
beslut fattas lokalt och att det sker kommunikativt. Vad sker när beslut tas politiskt och 
demokratiskt till skillnad mot när den tas genom vetenskapens expertkultur. Det finns här 
motsättningar som det tidigare har pekats på mellan det rationella kontra det kommunikativa. 

 Emmelin, L & Lerman, P. Styrning av markanvändning och miljö. Karlskrona: Blekinge tekniska högskola. 2006. 1630

 Emmelin, L & Lerman, P. Styrning av markanvändning och miljö. Karlskrona: Blekinge tekniska högskola. 2006. 1531
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8. Boverkets statistik 
Diagrammet visar hur dispensgivningen har förändrats i takt med att kommunen tar allt fler 
beslut att upphäva strandskydd i samband med att en detaljplan antas. Utgångspunkten för 
undersökningen är varför den förändrade beslutsordningen har lett till att drastiskt fler 
dispenser har beviljats. Enligt antalet upphävda strandskydd i samband med detaljplan har 
ökat parallellt med att kommunen har blivit första beslutande instans för dispensgivningen. 
Ca 60 fler detaljplaner som upphäver strandskyddet antogs under 2013 än vad som var fallet 
2010. Boverkets data har i sammanhanget med att besvara frågeställningen varit av stor 
betydelse, då den visar hur förhållandet mellan antalet dispenser och dispensgivaren har 
förändrats över tid. Diagrammet utgör en viktig utgångspunkt för arbetet.    

(Figur 2: antagna detaljplaner inom strandskydd ) 32

9. Empiri 
I den empiriska undersökningen undersöks dom två detaljplanerna Södra Harnäset(del av 
östra knåll 1:7) i Arvika kommun, Värmlands län  och Gummarpsnäset(del av Edshult-33

Gummarp 2:4, 2:9) Eksjö kommun, Jönköpings län  i syftet att se hur dispensgivningen 34

har påverkat planernas utformning. Av undersökningen framkommer resultat och 
ställningstaganden som ligger till grund för en teoretisk diskussion. I den empiriska 
undersökningen konstrueras ideala utföranden för när det allmänna -enskilda intresset 
uppnås i planerna. De ideala utförandenas sammansättning hämtar sina urvalskriterier från 
Strömgrens modeller.  

 Boverket. 2014a. http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/uppfoljning1/Uppfoljningsteman/Strandskydd--32

LIS-2013/Upphavande-av-strandskydd-genom-detaljpan/ Hämtad: 2014-12-16

 Se bil. 3. Plankarta för södra Harnäset33

 Se bil. 2. Plankarta för Gummarpsnäset34

12



9. 1 Det allmänna och enskilda goda 
För att genomföra den empiriska undersökningen renodlas kriterier för när allmänna 
intressen finns i planen och när enskilda intressen finns i planen. Renodlingen sker för att 
kunna undersöka i vilken utsträckning var och ett av dessa intressen tillgodoses. Renodlingen 
är en idealtyp, en extrem tankekonstruktion som inte är med verkligheten överensstämmande  
men där viss särdrag kan ingå i en eventuell verklighet. En idealtyp konstrueras för att jämföra 
detaljplanerna med en fullständig konstruktion av det allmänna och enskilda goda, 
konstruktionen används för att lyfta fram och förtydliga skillnader och likheter i det 
empiriska undersökningsmaterialet. Dessa två idealtyper är teoretiska tankekonstruktion och 
kan inte vara föremål för falsifiering eller vetenskaplig motbevisning. Värdet av 
konstruktionerna ligger i dess användbarhet i analyssammanhang för att jämför i vilken grad 
och hur planerna skiljer sig från extremtypens konstruktion .  35

Det allmänna och enskilda goda utgörs av egenskaper som ska prägla objektet efter 
plangenomförandet. För att extremtypens allmänna goda ska finnas i planerna så ska 
utformningen uttryckligen verka för att göra samhället bättre för alla dess invånare. Dom 
värden som ska karakterisera planeringen ska vara av en universell karaktär och av godo. Den 
planerade miljön ska förbättra livsvillkoren för alla och göra samhället mer effektivt. Vad som 
utgörs av det allmänna goda kan ändras över tid men centralt är strävan efter att styra mark 
och vattenanvändningen så att så universella värden stimuleras i planeringen. Under vissa 
perioder eller i vissa geografiska områden kan ekonomisk tillväxt, välstånd eller social 
sammanhållning, integration eller en ekologiskt hållbar livs miljö utgöra de universella goda. 
Det universella goda styrs alltså dels av perioden för planläggningen- den dominerande 
samhällsidén. Och av en geografisk indelning, det allmänna goda kan utgöra skilda ideér 
beroende på vart i Sverige planläggningen sker.  Vad som utgör det goda är inte fokus i 
uppsatsen utan snarare ”om” det allmänna goda finns i planerna.  

Planering kan ske med annat än universalism i åtanke. Det är lätt att föreställa sig det motsatta 
till allmänna goda som kan utgöras av argument för en planering som har som ändamål att 
skydda partikulära intressen så som äganderätt och enskilda livsprojekt. Planering för det 
enskilda eller allmänna goda saknar tydliga gradskillnader vilket ställer till med problem för 
den empiriska analysen. Därför undersöks detaljplanerna efter tydliga och konkreta värden 
som kan tolkas som antingen vara av allmän eller enskild karaktär. Värden som i 
detaljplanerna går att identifiera och som låter sig konkretiseras är till exempel, tillgänglighet 
till allmänna platser, god hushållning med mark och vatten eller bostadsbyggande .  36

9.2 Detaljplanerna  
Dom två detaljplanerna för Södra Harnäset  och Gummarpsnäset  sammanfattas här samlat 37 38

och om inget annat anges åsyftas alltid båda detaljplanerna. Syftet med sammanfattningen är 
att inledande beskriva detaljplanerna för att i ett senare skede undersöka om detaljplanerna 
faktiskt reflekterar en allmän eller enskild inriktning.   

 Strömgren, Andreaz. Samordning hyfs och reda. Uppsala: statsvetenskapliga föreningen. 2007. 24235

 Strömgren, Andreaz. Samordning hyfs och reda. Uppsala: statsvetenskapliga föreningen. 2007. 31-3236

 Se bil. 3. Plankarta för södra Harnäset37

 Se bil. 2. Plankarta för Gummarpsnäset38
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Syftet med dom undersökta detaljplanerna är att planera bostadsområden med varierande 
tomtstorlekar i strand- och naturnära områden på landsbygden. Detaljplanerna har som 
ändamål att stimulera landsbygdsutveckling genom att utforma tomter i ett strandnära läge, 
tanken är att landsbygdsutveckling ska skapas genom att ett ökat underlag för service, butiker 
och kollektivtrafik. Områdena är att betrakta som naturområden med stigar som används av 
lokalbefolkningen i friluftslivsändamål och för utflykter. Planområdena är sedan tidigare 
planlagda med äldre byggnads- och stadsplaner och när dessa planer nu upphävs till förmån 
för nya planer återinträder strandskyddet på nytt  . Dom båda planområdena har 39 40

naturvärdesinventerats i syftet att utgöra bedömningsgrund i en behovsbedömning om 
förslaget kan innebära betydande miljöpåverkan. I inventeringen för båda förslagen har det 
kommit fram att områdena enbart har väldigt få naturkvalitéer som är bevaransvärda samt att 
förslagen innebär positiva och acceptabla konsekvenser för naturen i förhållande till 
nuvarande markanvändning, samt att områdena är en effekt av reglering av vattennivåerna i 
sjöarna Mycklaflon och Stora Gla. Båda planområdena ligger helt inom strandskyddat 
område. I kommunernas samråds -och granskningsredogörelser framgår att flera sakägare 
och statliga eller kommunala organ uttrycker oro inför föreslagen till detaljplaner, både i 
samråd och granskningsskede. I granskningsredogörelserna framgår även att kommunerna 
väljer att bemöta oron med att inte omarbeta förslaget inför granskningen  .   41 42

Dom synpunkter som framkommer i granskningsutlåtandena handlar i övervägande del om 
byggrätternas omfattning, ianspråktagande av naturmark, placering av lokalt 
avloppsreningsverk och inskränkningar på det rörliga friluftslivet som en effekt av att platsen 
inte längre kan användas som tidigare och att det inte kommer att gå att röra sig längst med 
stranden som tidigare. I båda fallen har länsstyrelsen uttryck oro över byggrätternas 
omfattning och den allemansrättsliga tillgängligheten. Av samtliga inkomna synpunkter för 
båda planerna är endast ett positivt inställt till exploateringen. En av anledningarna till att 
man kan hävda landsbygdsutveckling är bland annat att bättre underlag skapas för 
kommunalt VA. Kommunen uppger att för Södra Harnäsets skull kommer inte kommunen 
att bygga ut det kommunala vatten och avloppsnätet,  kommunen menar att det saknas 
beslutsmognad och betalningsvilja hos lokal befolkningen. På så vis tappas en stor del av 
meningen med landsbygdsutveckling vilket bland att är att utveckla infrastrukturen på 
landsbygden. Synpunkterna från sakägarna för Gummarpsnäsets detaljplan  kan 43

sammanfattas som att vara kritisk till att bebyggelsen inte är bättre anpassad till befintlig 
bebyggelse i anslutande område, samt att den nya planerade bebyggelsen inte är omsorgsfullt 
placerad  .  44 45

Sakägarna för detaljplanerna är samtliga villaägare i egenskap av fastighetsägare och  grannar.  

 Detaljplan. Dnr:2012-0457-303. Antagandehandling. Plan- och genomförandebeskrivning för Gummarpsnäset. Eksjö. 39

 Detaljplan. Dnr 2012-715. Antagandehandling. Planbeskrivning för södra Harnäset. Arvika40

 Detaljplan. Dnr:2012-0457-204. Samrådshandling. Behovsbedömning för Gummarpsnäset. Eksjö41

 Detaljplan. Dnr: 2012-715. Samrådshandling. Behovsbedömning för södra Harnäset. Arvika 42

 Se bil. 2. Plankarta för Gummarpsnäset43
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Många sakägare motsätter sig all exploatering på Gummarpsnäset . Som framgår ur 46

samrådsredogörelsen har sakägare uppgett att förtätning av området innebär en förvandling 
och förvanskning av områdets natur och kulturvärden. Flera sakägare menar att 
planförslagens hänsyn till riksintressen och Natura2000 kan starkt ifrågasättas. De menar att 
området kommer att omvandlas från ett utpräglat fritidshusområden med nästan bara 
enplansbebyggelse till intensivt åretruntboende med tvåplanshus . Kommunerna skriver i 47

sina utlåtande att områdena sedan tidigare är utpekade i kommunernas översiktsplaner för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i syfte att skapa bättre underlag för kommunalt VA 
och kollektivtrafik. Kommunerna menar att områdenas exploatering kommer att ge en 
utökad valfrihet i valet av bostadsform samt att infrastrukturen förbättras i området. Dom 
planerade byggrätterna kommer att få tydligare restriktioner i sin byggomfattning bland annat 
genom att dom byggrätter som blockerar sikten för befintliga hus kommer att begränsas till 
enplansvillor  . 48 49

9.3 Reflekterar planerna det allmänna eller enskilda goda? 
Inledningsvis i det empiriska avsnittet specificerades vad som utgör en från allmänt synhåll 
god utformning av detaljplanen där allmänna intressen tillgodoses. Frågan som vi då lyfter 
igen är om dom värden som karakteriserar planerna är av en universell karaktär.  

I den renodlade varianten av det allmänna goda framstår den grad i vilken förslaget vill skapa 
gott för alla vara tämligen begränsat. Tanken i det allmänna goda är att planeringen ska 
förbättra för alla och där samhällsutvecklingen gynnar alla. Dessa värden framstår som 
begränsade då ti l l exempel kommunen inte tar ett helhetsperspektiv på 
landsbygdsutvecklingen vilket bland annat demonstreras av att omkringliggande områden 
inte får kommunalt VA. Det som utgör det allmänna goda kan variera över tid, det kan i vissa 
fall vara frågan om ekonomisk tillväxt välstånd, medan det i vissa fall det centrala kan vara  
social sammanhållning, integration eller en ekologiskt hållbar livsmiljö. I fallet med 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen är syftet att stimulera allmänna intressen främst 
genom en ekonomisk tillväxt, valstånd och en ekologiskt hållbar livsmiljö. Den här 
utvecklingen ska ske genom att bostäder planeras i strandnära lägen på ett sätt och på platser 
som inte hotar ekologiskt livskraftiga miljöer och som samtidigt skapar bättre underlag för 
kommersiella och kommunala tjänster på landsbygden. Då det i dom utpekade planerna 
saknas helhetsgrepp på landsbygdsutvecklingen för hela regionen framstår förslagen som 
begränsat i sin vilja att skapa allmänt goda miljöer. Målet i sig med landsbygdsutveckling är 
inte att skapa ekologiskt hållbara livsmiljöer för växt och djurlivet genom att bygga i 
strandnära lägen. Det finns ett allmänt intresse av att ha ett gott bostadsbestånd men genom 
tomternas storlek och placering i planerna framstår det inte som om att skapa billiga och 
många bostäder i syftet att bygga för det allmännas användning varit huvudsyftet.  Kravet för 
att få hävda landsbygdsutveckling är att exploateringen bidrar till utveckling på landsbygden. 
Som det har framkommit ur analysen av detaljplanerna är ingen service eller tydligt 
landsbygdsutvecklande verksamhet planerade i planernas plankartor  , eller utanför.  50 51
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Att bygga på förutsättningar som ges enligt landsbygdsutveckling innebär att man nu kan 
bygga på jungfrulig mark där marken sedan tidigare inte är ianspråktagen. När andra mycket 
angelägna intressen används för att i det enskilda intressets skull bygga i strandnära lägen skall 
tillämpningen ske mycket restriktiv. På så vis faller landsbygdsutveckling utanför dom äldre 
särskilda skälen då det inte har samma betoning på allmänna intressen utan ett fokus på 
landsbygdsutveckling som i detaljplanen förvandlas till enskilda intressen. Dom allmänna 
intressena i planerna representeras av flera av dom sakägare som visserligen pratar i egenskap 
av enskilda intressenter ända med samlad och enad röst motsäger sig exploatering i deras 
närområde. Sakägarnas åsikter får representera allmänna intressen i planernas direkta 
närområde.  

För dom två detaljplanerna har inga miljökonsekvensbeskrivningar gjorts.  
Systemet med miljökonsekvensbeskrivningar har dock förblivit oförändrat även under tiden 
då länsstyrelsen var dispensgivare. Det har sedan länge varit upp till kommunen att att 
bedöma konsekvensbeskrivningen och behovsbedömningens vikt och betydelse. På så vis går 
miljökonsekvensbeskrivningens styrande ambitioner förlorad då det ändå är kommunen som 
beslutar om en MKB ska tas fram samt om dess betydelse för planeringen. Därmed kan vi 
utesluta att systemet med miljökonsekvensbeskrivningar har påverkat dispensgivningen och 
hur enskilda och allmänna intressen beaktas i planeringen av strandnära lägen.   

Vid en konkretisering av detaljplanerna och relationen till det konstruerade allmänna- 
enskilda goda framstår följande, att det enskilda goda har inneburit en stark närvaro i dom 
analyserade detaljplanerna.  

(Figur 4: allmänna- enskilda intressen ) 

10. Slutsatser och diskussion  
För att undersöka hur undersökningsresultaten kan förstås i en teoretisk kontext förs här nu 
en diskussion med utgångs punkt i plan- och miljöparadigmets teoretiska ramverk. För att 
undersöka resultatet och frågeställningen undersöks hur miljöparadigmet påverkar 
beslutsfattningen från centraliserad till lokaliserad beslutsfattningsnivå. I kapitlets sista del 
besvaras uppsatsens frågeställning genom att på nytt ställa uppsatsens frågeställningar.   

När länsstyrelsen förlorade rollen som första beslutande instans går också förlorat den 
regionala överblick som kommer med en sådan styrning. En mer regional styrning innebär att 
beslut tas med en större överblick än vad som är fallet när kommunen tar beslut på en lokal 
nivå med god lokal kännedom. Att kommunen till skillnad från länsstyrelsen motiverar 
exploatering i strandnära lägen med det enskilda intresset kan härledas till hur dessa beslut 
tas. Att kommunen tar besluten lokalt innebär att dom görs kommunikativt och genom en 
process som främst finns till för att representera lokalbefolkningen. I kommunen sker 
beslutsfattandet direkt och indirekt: genom lokala samrådsprocesser, samt formella beslut av 
valda politiker. Att jämföra med länsstyrelser som ju inte är valda församlingar utan 
tjänstemannaorganisationer. Till den lokala beslutsfattningen kommer att planerare tar 

Exploatering i det allmännas intresse Svag 

Exploatering i det enskildas intresse Stark
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besluten till skillnad från länsstyrelsen där frågor gällande strandskyddet sköts av miljövetare. 
Länsstyrelsen roll är att fungera som en central myndighet som övervakar nationens intressen. 
En sådan roll är central, kalkylerande, rationell, har god överblick på bekostnad av sämre lokal 
kännedom och utgörs av främst miljövetenskapen. En sådan infallsvinkel gör naturligt att 
färre dispenser ges då beslutsfattandet sker i en dominerande kalkylerande miljövetenskap 
som har som utgångspunkt i strandskyddet och sin utbildning, profession att skydda goda 
ekologiska livsförhållanden och god allemansrättslig tillgänglighet. Miljöparadigmet blir på så 
sätt en försvarare av det allmänna intresset oavsett platsens karaktär samt hur eller om den 
används. Planeraren å andra sidan tar beslut mer genom avvägningar mellan enskilda och 
allmänna intresset. Min egna teori är att länsstyrelsens långa tid av dispensgivning således har 
skapat ett uppdämt behov av att bygga strandnära lägen vilket även visserligen har skapat 
mycket god tillgång till stränderna i många delar äv Sverige, inte minst i dom stora 
glesbygdsområdena i norra Sverige. När dispensgivningen ges till kommunerna sker en 
avvägning och då det finns god till gång och ett stort behov att bygga bedömer man att det 
enskilda intresset är så stort att det överväger det allmänna intresset. Min egen hypotes är att, 
på grund av att ett uppdämt behöva av att bygga strandnära har byggts upp under en mycket 
lång tid finns det nu en stor tillgång till obebyggda stränder och ett högt exploateringstryck. 
När tillsynen nu ändras tillåter kommunen fler dispenser vilket beror på att besluten tas 
kommunikativt och genom avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. När det 
enskilda intresset väger tyngre än det allmänna ges fler dispenser. Att detaljplanerna ligger 
inom kommuner som har en osäker befolkningsutveckling bidrar troligen till att kommunen 
är mer benägen att  planera attraktiva villor i natursköna områden i syftet att locka invånare      
-man anser det enskilda intresset väga tyngre. Det finns en komplexitet i ovanstående 
påstående då man inte bara stimulerar enskilda intressen genom planläggningen utan säkert 
önskar en utveckling av även allmänna intressen- det finns ett allmänt intresse i kommunerna 
att ha en positiv befolkningsutveckling och att det lokala näringslivet stimuleras. 
Sammantaget karakteriserar dessa fenomen planparadigmet vilket innebär att den förändrade 
beslutsordningen har lett till att beslut tas inom planparadigmet till skillnad från innan då 
beslut togs inom miljöparadigmet.  

Vem som tar beslut i mark och vattenfrågor i strandnära lägen påverkar och bestämmer hur 
användningen av dessa områden ska se ut. När beslutanderätten delegeras till kommunen sker 
ett skifte i främst vart beslut tas och hur dom tas. Skiftet innebär att beslutsfattningen i 
strandskyddssammanhang nu i högre grad sker lokalt och kommunikativt. 

Det är länsstyrelsens uppgift att se till att sektorsamordningen fungerar tillfredsställande och 
ändamålsenligt. Att så inte är fallet blir tydligt då dispensgivningen inte har fungerat som då 
länsstyrelsen var ansvarig för dispensgivningen. Enligt boverkets egna statistik gavs 2010 (då 
kommunen fick ansvaret för dispensgivningen för nystartade strandskyddsärenden) totalt  
170 dispenser- 2013 gavs 230 dispenser . Baserat på denna statistik från Boverket är det även 52

troligt att anta att antalet dispenser kommer att öka något ytterligare allteftersom kommunen 
blir dispensgivare för nya ärenden. Under den tid kommunen har haft beslutanderätten borde 
inte dispensgivningen ha legat på ungefär den samma?  

Efter som om att det fortfarande är upp till länsstyrelsen att bedöma kommunens beslut i 
strandskyddsärenden i varje enskilt fall, borde inte länsstyrelsen ha bedömt på ett ungefärligt 
samma sätt som dom gjorde tidigare? Svaret tror jag ligger i delvis den psykologiska aspekten, 
det är besvärligare att upphäva kommunens dispensgivning, länsstyrelsen framstår som 

 Se bil. 1 antalet antagna detaljplaner under 2013 som hävdar landsbygdsutveckling52
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besvärlig och det genererar merarbete för alla involverade parter. Det här är dock delvis en 
annan fråga men en som jag tror åtminstone är värd att nämna. Föremål för diskussionen i 
stycket kommer i stället att vara den sektorisering som även finns även inom länsstyrelsens 
tillsynsfunktion. En sådan sektorisering innebär att information inte lätt tar sig från andra 
sektorer och nivåer- det innebär en svårhet för korrekt information att ta sig både i vertikal 
men även i horisontell riktning i den sektoriella organiseringen av styrningen av mark och 
vatten . Det här innebär att att korrekt information över hur tillsynen för kommunernas 53

beslut ska göras lätt blir inkonsistens och osammanhängande och har resulterat i en friare syn 
på dispensgivningen i kombination med en psykologiskt besvärliga position som en 
tillsynsroll innebär. Att länsstyrelsens arbete innefattar dubbelt arbete i och med tillsynsrollen 
och rollen som samordnande av statens intressen och främjare av regional utveckling är även 
det en aspekt att räkna in. Men att det dubbla ämbetet skulle resultera i en friare 
dispensgivning motsägas av att antalet dispensgivningar har ökat markant och att 
länsstyrelsen inte överprövar dispenserna på ett sätt som överensstämmer med hur 
länsstyrelsen tidigare gav dispenser.  

Totalt har nitton detaljplaner som hävdar landsbygdsutveckling har antagits sedan den 
möjligheten till landsbygdsutveckling uppkom, vilket gör att landsbygdsutveckling som skäl 
för det ökade antalet antagna planer kan uteslutas. . Ytterligare förklaringsgrunder till det 54

ökade antalet planer kan även ligga i det rådande konjukturläget där allt fler bostäder ska 
byggas. Min mening i den frågan är att detaljplaner inte i samma omfattning som byggsektorn 
är känslig för konjunkturer. Att antalet detaljplaner sedan 2010 har minskat uppges av  
Boverket som redogör att det totala antalet antagna detaljplaner har minskat från 2010 då 
antalet var 1 941st för att 2013 vara 1 770st .         55

Effekten av skilda paradigm i styrningen av mark och vatten blir att även länsstyrelsen i sitt 
samordnande syfte förblir sektoriserat, vilket på länsstyrelsen blir tydligt i och med skilda 
avdelningar för olika markanvändningsfrågor som inte på något sätt är autonoma utan 
överlappande. Den här sektoriserade uppdelningen ger upphov till att till att även 
tillsynsarbete blir sektoriserat utan samordning över gränserna. Strandskyddsfrågan blir då en 
fråga som rör främst miljövetenskapen och den kalkylerande rationaliteten på grund av dess 
förmåga att avgöra vad som är rätt beslut till skillnad från plankunskapen som avgör rätta 
beslut genom avvägningar mellan olika intressen, vilket blir att vad som anses som rätt blir en 
fråga om avvägningar.   

Varför miljösektorn i sitt tillsynsarbete inte har genomfört arbetet i överensstämmelse med 
hur man tidigare gav dispenser beror troligen på inkonsistent information från central nivå 
om hur tillsynen ska utföras och att målkonflikter döljs eller förnekas för att underlätta 
administration och beslutsfattande, alternativt för att länsstyrelsen förblir omedveten på 
grund av det snäva sektorsansvar som tillsynsarbetet innebär. Länsstyrelsen svaga 
sektorssamordnande roll gör att planeringens diskurs får ett större genomslag då 
sektorssamordning på samtliga nivåer brister. En svag sektorssamordning på regional nivå 
innebär att planeringen sker i rakt nedgående led från plan- och bygglagen. Avsaknaden av en 

 Emmelin, L & Lerman, P. Styrning av markanvändning och miljö. Karlskrona: Blekinge tekniska högskola. 2006. 18-1953
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regional planering gör sektorssamordningen svag då det saknas ledande planeringsdirektiv 
som kan samordna både plan- och miljöparadigmet. Länsstyrelsen uppger att dom är 
underbemannade i tillsynsarbete vilket gör deras roll som sektorssamordnare 
svårorganiserad. En kultur av att inte rapportera brister medför att många länsstyrelser ger 
sken av verksamheten fungerar .   56

Det mest uppmärksammade problemet med båda paradigmen är stuprörssamhället vilket 
förstärks av starka nationella myndigheter, svaga regionala sektorssamordnare och 
avsaknaden av ett nationellt planeringssystem men även av aktörers förmåga att trycka bort 
frågor som ligger utanför det egna paradigmet. I samband med skilda paradigm i styrningen 
av mark och vatten går det i principen att prata om miljöbalken mot plan- och bygglagen samt 
olika utbildning, professions- och förvaltningskulturer, det är möjligt att prata om två olika 
diskurser, en bevarande inriktad miljödiskurs och en förändringsinriktad plandiskurs. I 
miljöparadigmet är utgångspunkten ett naturvetenskapligt förhållningssätt för att bestämma 
vad naturen tål. Expertis och en centraliserad förvaltning är nödvändig för att göra korrekta 
beslut och för att styra riket mot en lösning på Sveriges miljöproblem. I planparadigmet utgörs 
styrningen av mark och vatten snarare av avvägningar mellan olika ofta konkurrerande 
intressen där beslut är av godo om dom tas i en demokratiska process där olika röster har 
blivit hörda . I en sådan process enligt planparadigmet kan exploatering ske längst med 57

stranden om beslutet har tagits genom en legitim beslutsprocess där olika intressen hart blivit 
hörda. Processen med att anta besluten har blivit mer politisk där strandskyddets vara eller 
icke vara har i högre utsträckning blivit en politisk fråga. Planparadigmet är 
förändringsinriktad vilket innebär att när planerare blir ansvariga för tillsynen uppstår en 
möjlighet att genom avvägningar mellan olika intressen exploatera inom strandskyddet i en 
kommunikativ process. Att besluten tas lokalt har betydelse för lokalkännedomen samt för att 
kommun i högre grad representerar invånarna än vad länsstyrelsen gör, denna punkt är 
knuten till avvägningar enligt planparadigmet. När beslut tas centralt sker det med hänsyn till 
rikets intressen, när beslut tas lokalt på en kommun förespråkas främst lokalinvånarnas behov 
vilket gör att det stora perspektivet saknas. 

10.1 Uppsatsens frågeställning   
Dom två inledande frågeställningarna för uppsatsen var. 1, hur kan det ökade antalet 
dispenser förstås. 2, Hur har detta påverkat detaljplaner i strandnära lägen, hur kan det 
förstås? Ur den empiriska undersökningen kommer som resultat att detaljplanerna planeras 
med det enskilda goda som utgångspunkt. Varför det är så och hur det ökade antalet 
dispenser kan förstås kan hitta sin förklarande grund i det redan diskuterade plan- och 
miljöparadigmet.  

Det mest uppenbara och av mest betydelse för att besvara frågeställningen är att makten i 
dispensgivningen har förflyttats från att tidigare tas inom miljöparadigmet till att nu tas inom 
planparadigmet. Förskjutningen innebär att beslut inte längre tas kalkylerande och centralt 
utan lokalt och kommunikativ- vilket innebär att strandskyddets dispensgivning görs till 
avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen och att denna avvägning görs på en 
arena med god lokal kännedom men med sämre nationell överblick. En sådan dispensgivning 
på en sådan arena resulterar i att fler dispenser ges än när dispenserna gav inom 
miljöparadigmet- när länsstyrelsen gav dispenserna. I förlängningen innebär maktskiftet i 

 Emmelin, L & Lerman, P. Styrning av markanvändning och miljö. Karlskrona: Blekinge tekniska högskola. 2006. 3556
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dispensgivningen att detaljplanernas utformning i strandnära lägen i högre grad än tidigare 
görs till görs till avvägningar, vilket har resulterat i att planeringen i dom analyserade 
detaljplanerna sker med det enskilda goda som utgångspunkt.  

Under den undersökta perioden är det enbart beslutsordningen som har förändrats vilket 
innebär att stuprörssamhället och sektoriseringen saknar primär betydelse för att besvara 
frågeställningen. Plan- och miljöparadigmet är två olika sidor av stuprörssamhället och 
sektoriseringen, makt i beslutsgivningen är antingen inom miljöparadigmet eller inom 
planparadigmet. Sektoriseringens och stuprörssamhällets härskande effekter är dom samma,  
som ”motorvägar” färdas information i nedåtgående led från lagstiftningen utan samverkan 
med andra områden. Med ett nytt paradigm kommer samma mekanismer, samma 
stuprörsmekanism som lider av samma symtom- brist på samordning, samverkan. Två 
paradigm som inte är överlappande, där ur kommer begreppsanvändningen paradigm och 
inte diskurs som beskriver  överlappande fenomen. I grund utgörs alltså båda paradigmen 
samma bristande system där det allvarligaste problemet är samordningen mellan paradigmen.   
Då dom styrande mekanismerna för sektoriseringen och stuprörseffekten är samma vilket  
gör att frågeställningen varför fler dispenser ges och varför planerna utformas så som dom 
görs primärt är en fråga som rör den förändrade beslutsordningen och det paradigmskifte 
som följer. Att det finns en mängd dokument och verktyg med styrande ambitioner i ett 
nationellt konsensusskapande syfte är problem som för båda paradigmen som i regel innebär 
en likgiltighet inför hur dom ska användas på alla nivåer av styrningen. 

11. Avslutande ord  
Att beslutsordningen har förändrats innebär inte i sig att stuprörssamhället eller 
sektoriseringen har blivit bättre eller luckrats upp. Planparadigmet är inte bättre än 
miljöparadigmet i sin sektorisering och att hålla bort frågor som ligger utanför den egna 
sfären. Sektoriseringens effekter har alltså inte blivit bättre av att strandskyddet nu har blivit 
mer av en planfråga. Stuprörssamhällets sektoriserande effekt torde regeringen vara medveten 
om, men i brist på alternativ ses en förändrad beslutsrätt som en inkrementell lösning på en 
sektoriserad styrning istället för en fullständig omkullkastning av planeringslagstiftningen. 
Alternativt kan landsbygdsutveckling ses som ”planeringens” mothugg mot den 
miljövetenskapliga hegemonin eller dominansen. Dvs att planeringen på den lokala nivån 
söker öppningar att återta en del av beslutsmakten eller autonomin kring strandskydd (och 
mer generellt om att fatta beslut om byggande inom sina områden)  

För att en sektorsövergripande planering ska tillkomma där plan- och miljöparadigmet 
samordnas i en gemensam helhet och mot gemensamma målsättningar krävs det att 
samverkan på internationell nivå, nationell nivå, lagstiftningens nivå, regional nivå och på den 
kommunala nivån förbättras vilket inte är en helt lätt uppgift. För att lösa upp sektoriseringen 
krävs det verksamheterna samordnas bättre vilket kan ske genom ett aningen drastiskt tilltag 
men med exempelvis att en separat planeringslagstiftning kan tas fram som behandlar delar i 
styrningen av mark och miljö som tidigare har varit sektoriserade genom skilda lagstiftningar, 
direktiv, åtgärdsprogram, konsekvensanalyser, och miljökonsekvensanalyser.  

Styrningen av mark och vatten behöver omformas samlat 1, där förutsättningar skapas för  
ansvarsfördelning mellan förändring och bevarande. 2, för att skapa en  fungerande relation 
mellan tillsyn – utförande. 3, för att skapa en planering som sätter spelplanen för regional 
utveckling genom att tydligt formulera sektorsvisa anspråk. 4, för att styrningen ska kunna 
peka på eller göra avvägningar. 5, klargöra frihetsgrader och handlingsutrymme. 6, skapa en 
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regional sektorssamordning med  nivåkonsistens där samordning mellan nivåer och 
avgränsningar av lokalt självbestämmande. Dom här bitarna innefattas av en samlad 
revidering av plan- och miljöparadigmet och dess innehåll. Vilket kan lösas visserligen 
aningen drastiskt genom att till exempel en lagstiftning som även omfattar 
genomförandeanvisningar av riksintressen, nationella intressen, och en hållbar tillväxt skulle 
kunna omfamna en mer utveckling av mer politisk, och kalkylerande karaktär. En sådan sida 
av planering är nödvändig och legitim på sitt sätt men passar bättre på central nivå som 
exemplifierar och ger anvisningar för genomförande. På ett likvärdigt sätt kan kommunens 
myndighetsutövning karaktäriseras av en sektorsövergripande planering som inte längre då 
kan benämnas som sektorsövergripande utan utgöra själva planerar professionen. I Sverige 
görs idag redan en sådan ansatts att skapa en interdisciplinär planerarprofession i bland annat 
BTHs fysiska planerar linje som utbildar planerare som spänner över flera olika discipliner i 
syftet att träna planerare att arbeta övergripande. En sådan ansatts att skapa en mer 
sektorsövergripande planerare kan ge utslag på sektoriseringen, åtminstone på den 
professionella nivån. Därmed inte sagt att nästa gradens samordning med medborgarna 
kommer att förbättras men en sådan fråga är föremål för ytterligare utredningar. Men klart är 
att i samband med en nylagstiftning  skulle en sådan konstellation innebära mycket stora 
förändringar på styrningen av mark och miljö. Visserligen kvartstår sektoriserade 
restriktioner och åtgärdsprogram från internationell och EU-nivå men en sådan påtryckning 
skulle då utsättas för en prövning mot den svenska modellen för styrning av mark och miljö. 
Hur dessa åtgärder med en övergripande lagstiftning ska utformas i detalj är en fråga som 
vidare kräver omfattande utredning men troligt är att i en sådan struktur kan en hållbar 
utveckling skapas som erkänner hållbarhet som en process som sker i avvägningar mellan 
konkurrerande intressen som ofta inte tillåts samverka.   
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