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I detta examensarbete ges ett förslag hur bebyggelsen i de två 
kustsamhällen Saxemara och Matvik kan regleras. Inledningsvis har 
den lokal bebyggelsetradition i fallstudieområdena identifierats. 
Därefter har fördjupade studier gjorts i Matvik, där lägen för ny 
bebyggelse i en befintlig bebyggelsemiljö identifierats. I detta 
förtätningsområde har ett förslag till detaljplan upprättats. Som 
bakgrund till förslagen har ett planeringsunderlag sammanställts där 
en studie av bebyggelsens framväxt och expansion samt 
kommunernas framtidsbild av området presenteras. 
 
Kustens attraktivitet som bostadsplats har varierat genom tiden och 
under de senaste decennierna har kusten främst varit attraktiv för 
fritidsbebyggelsen. I början av förra århundradet tvingades 
befolkningen flytta till regioner där arbetskraft efterfrågades och 
eftersom de grundläggande näringarna för kusten minskade i 
omfattning under 1900-talet avfolkades delar av denna. Dagens 
kommunikationssystem möjliggör dock distansarbete, vilket har 
medfört att valet av bostadsort kan ske utifrån andra preferenser än 
arbete och i större utsträckning kan andra behov tillfredställas. 
Bygdens unika kvalitéer har idag blivit en viktig del av regionens 
attraktion och på många håll skapas nya kustnära områden för 
attraktivt boende för att lockar nya kommuninvånare.  
 
 
 

�� � � � ���� ���� � � �  � �
Enligt 3kap 1 § PBL skall ”byggnader placeras och utformas på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och 
till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre 
form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna 
som sådana och som ger en god helhetsverkan.” 
 
Lagtexten beskriver en miljö där ny bebyggelse harmonierar väl med 
den ursprungliga miljön. Naturen och de förutsättningar som rådde 
på platsen var ofta grunden för den ursprungliga kustbebyggelsens 
utformning. Idag kan stället marken förändras för att passa hustypen. 
Dessutom har kustområdena blivit allt mer attraktiva för såväl 
fritids- som permanent bebyggelse och bebyggelsetrycket på dessa 
områden har i många fall ökat kraftigt. Sammantaget har detta 
resulterat i att kustens nya bebyggelse på vissa håll inte utformats 
med den hänsyn som PBL uppmanar till.  

��� �
För att kunna anpassa den tillkommande bebyggelsen till den 
befintliga miljön är det viktigt att känna till historien och den lokala 
bebyggelsetraditionen i området. Målet för examensarbetet är därför 
att undersöka befintlig bebyggelse för att kunna identifiera vad som 
utgör den lokala bebyggelsetraditionen och sammanställa ett 
underlag som kan ligga till grund för planering i fallstudieområdena.  
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Syftet med examensarbetet är att utkristallisera den lokala 
bebyggelsetradition i fallstudieområdena samt att studera hur denna 
kan ligga till grund för ny bebyggelses anpassning till befintlig miljö 
i områdena.  
 
Delsyftet är att identifiera områden för ny bebyggelse i 
kustsamhället Matvik i Karlshamns kommun, samt att genom ett 
förslag illustrera hur ny bebyggelse kan anpassas till den befintliga 
miljön. 
 

���� � � � � �  �  � �
De grundläggande frågeställningarna har varit:  

• Vad utgör kulturmiljön i Blekinges kustzon? Hur har den 
uppstått och vad har den påverkats av? 

• Vilken är lokal bebyggelsetradition längs Blekinges kust? 
• Vilka möjligheter finns i PBL att styra bebyggelsens 

utformning?  
• Hur kan tillkommande bebyggelse anpassas till den befintliga 

miljön? 

!"� �  �  �  � �
Examensarbetet har avgränsats till att studera hur tillkommande 
bebyggelse kan anpassas till den befintliga miljön i Blekinges 
kustzon. Dessutom har arbetet avgränsats geografiskt vilket beskrivs 
närmare under rubriken fallstudieområde. 

�	 � � � ��
 � � ����
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Studieområdet är kustzonen mellan Karlshamn och Ronneby, vilken 
omfattar totalt 28 km och består av ett varierande kustlandskap. 
Inledningsvis studerades kustzonen översiktligt, men för att kunna 
konkretisera problematiken valdes två samhällen med jämförbara 
förutsättningar att studera mer ingående. Dessa är Matvik i 
Karlshamns kommun och Saxemara i Ronneby kommun.  

�

�	#��	�	���	�"���

Karta över studieområdet i Blekinges kustzon. Fallstudieområdena Matvik och 
Saxemara är utmärkta. (Länsstyrelsen i Blekinge län 2004) 
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Detta examensarbete bygger på genomförda litteraturstudier av 
böcker, tidskrifter och rapporter. Dessutom har intervjuer 
genomförts med planarkitekter i respektive kommun. Fältstudier har 
genomförts i fallstudieområdena då bebyggelsen och landskapet har 
studerats. 
 
Arbetet är uppdelat i tre delar som därefter är uppdelade i kapitel. 
Nedan ges en kort beskrivning av de olika delarnas innehåll samt 
metoden i dessa.  

�� � � &� '	�� � � 
 �
I del ett ges en kort bakgrundsinformation till de förändringar som 
har skett i kustzonen. Därtill görs en översiktlig studie av den 
speciella lagstiftning som råder för bebyggelse i kustzonen och hur 
denna har uppkommit. Dessutom beskrivs plansystemet med PBL 
kortfattat. Denna del av arbetet har främst framställts genom 
litteraturstudier. 

�� � � (� �� 	  � � �  � � � 
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I del två presenteras fallstudieområdena och hur bebyggelsen har 
vuxit fram. I det avslutande kapitlet görs en sammanfattande 
diskussion över fallstudieområdenas utveckling. Denna del har 
framställts genom att litteratur, planer och äldre kartor har studerats 
samt genom fältstudier. 

�� � � )� �*� � � 	 � � �
I del tre presenteras slutsatsen av arbetet genom att den lokala 
bebyggelsetraditionen i samhällen beskrivs. Därefter görs en 
fördjupning av var ny bebyggelse kan vara lämplig i Matvik samt ett 
planförslag där den tillkommande bebyggelsen anpassats till den 
befintliga miljön i Matvik. Plankartan ligger som ett löst dokument.  

'� � 	 � � � �
Som bilagor till examensarbetet finns en fördjupad nuläges 
beskrivning av den studerade kustzonen samt en historisk 
beskrivning av kustzonens utveckling. Tillvägagångssättet för denna 
del av arbetet har främst varit litteraturstudier, men material har även 
samlats in genom intervjuer. 
 

+�
 � � � � 	 � �
I denna rapport förekommer några begrepp och förkortningar, som 
för att ge en korrekt bild samt för att öka förståelsen för läsaren, kan 
behöva en förklaring. Nedan följer definitioner på begrepp som 
förekommer i texten: 
 
Fritidsbebyggelse – Hus, ofta mindre stugor, som används eller 
ämnas användas för fritidsändamål. Ändamålet som angetts i lovet 
för byggnaden ska vara fritidshus.  
 
Fritidshusområdeskaraktär – Den karaktär som här avses är en 
småskalig bebyggelse där husen är placerade utefter smala vägar 
som ofta är väl anpassade till landskapet. Vägarna saknar vanligen 
trottoar och gatubelysning. Tomterna är ofta stora och utgörs av 
naturtomter. På tomterna finns ofta en huvudbyggnad och några 
mindre komplementbyggnader.  
 
Förankring i landskapet – Bebyggelse är placerad på ett sådant sätt 
att det känns som en naturlig del av miljön, ofta i anslutning till 
vegetation eller höjdpartier.  
 
Förtätning – Redan bebyggt område som kompletteras med fler hus.  
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Kulturmiljö - Det är den påverkan som människor har haft på den 
omgivande miljön. Denna påverkan kan vara både materiell och 
immateriell. 
 
Landskap - Landområde som är summan av alla detaljer i 
omgivningen som påverkar människan. Landskapet är inte statiskt, 
utan påverkas hela tiden av de människor som är verksamma i 
området.  
 
Landskapsbild - Uttrycket sammanfattar värden och egenskaper som 
är knutna till människors känslomässiga förhållande till landskapet.  

Lokal bebyggelsetradition – Det som är traditionellt och utmärkande  
för bebyggelsen inom ett visst geografiskt område.  
 
MB- Miljöbalken  
Naturtomt - Tomtmark som inte utgörs av anlagd parkliknande 
miljö, utan där den naturliga marken behållits efter exploatering.  
 
PBL- Plan- och bygglagen 
 
Permanentbostadshus – Hus som används eller avses användas för 
permanent boende.  
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 (Liljeroth, Martinsson & Swahn 1952) 
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Genomgripande förändringar skedde i samhället under mitten av 1900-talet vilket även påverkades kustområdet. De traditionella näringarna 
minskade och kusten blev alltmer attraktiv som rekreationsområde. Detta medförde kulturkrockar i kustbandet, då kusten omvandlades från 
produktionsområde till rekreationsområde.  
 
 

.� 	 
 � � � �  � � � 	 �  � �  � 	 � � �
Förändringar pågår ständigt i samhället och är beroende av 
kulturella, politiska, tekniska och ekonomiska processer. Så är även 
fallet för förändringar längs kusten vilket avspeglar sig bl. a i 
bebyggelsen och nyttjandet av landskapet. De tidigare traditionella 
näringarna så som jordbruk och fiske har minskat i kustområdet och 
i takt med detta har stora delar av kustens glesbygd avfolkats i 
Sverige. (Boverket 1993, s. 55) Dagens storskaliga och allt mer 
rationella jordbruksmetoder försvårar överlevanden för de minde 
jordbruken. Kust- och skärgårdsjordbruket var ett av de första att 
överges när urbaniseringen tog fart. (Boverket 1993, s. 66) Detta 
påverkade inte minst Blekinge som sedan förhistorisk tid varit ett 
utpräglat bondeland. (Länsstyrelsen i Blekinge län 1999) 
 
Kring sekelskiftet var fiskelägen fortfarande intakta både på 
fastlandet och ute i skärgården i Blekinge. (Jungståhl 1988, s.124) 
Efter andra världskriget förändrades bosättningsmönstret radikalt 
och en tendens av koncentrering av fiskebebyggelsen till ett mindre 
antal platser utmed kusten kan ses. Detta beror på att utvecklingen 
av trålfisket krävde mer djup, vilket gjorde att de hamnar som hade 
bäst förutsättningar för detta utnyttjades, medan de mindre hamnarna 
i stort sett lades ner. (Jungståhl 1988, s.196-197)  
 

Det moderna fiskets höga effektivitet har tvingat fram en 
begränsande lagstiftning och EU finansierade projekt pågår längs 
kusten för att anpassa fiskeflottan till fiskbeståndets storlek. I 
dagsläget pekar fiskenäringen mot fortsatt nedgång. (Haasum 2001, 
s.11) 

-�� ���� � �4* �
Många av de värden som ligger i natur- och kulturmiljöer har 
skapats av de människor som levt på platsen, men utan denna 
användning går värdena förlorade. De traditionella näringarna krävs 
dock fortfarande för att natur- och kulturvärden ska bevaras. 
(Boverket 1993, s. 55)  
 
Förändringarna i näringarna har även bidragit till att 
bebyggelsemönstret som var knutet till tex skärgårdsjordbruk, 
fiskelägen och hamnar har brutits sönder. Detta har resulterat i att 
byggnaderna förvanskats, förfallit eller rivits. När jordbruken läggs 
ner är det inte bara bebyggelsen som påverkas utan även landskapet. 
Då brukandet av marken upphör växer det öppna landskapet igen. 
(Haasum 2001, s. 8)  
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Det som har varit det mest omdanande i kustsamhällena är kanske 
turismen. Turismen har en lång historia i Sverige, som börjar med 
kustorter och pensionat. Vid sekelskiftet 1900 blev de stora 
sommarvillorna populära och som följdes av sommarstugor, 
sportstugor och stugbyar för allmänheten. (Haasum 2001, s 18)  
 
Från slutet av 1920-talet byggdes sportstugor runt om i Sverige. 
Dessa placerades i huvudsak längs kuster och sjöar. Förbättrad 
ekonomi och ökat välstånd gjorde att allt fler hade möjlighet att ha 
en stuga utanför staden. (Atmer-Phil 1998 s. 408) 1930-talets 
lagstiftning om åtta timmars arbetsdag och 12 dagars semester 
bidrog till ökade rekreationsmöjligheter och vistelse utanför staden. 
Därtill bidrog även förbättrade kommunikationer och ökat 
bilinnehav. (Haasum 2001, s. 18) 
 
Stugorna som byggdes under början av 1900-talet hade en 
varierande karaktär och många utformades med traditionell 
timmerteknik. Under 1930-talet kom funktionalismen och därmed 
tankar om sol, luft och grönska. Detta avspeglades även på 
stugbebyggelsen. Under 1930- och 1940-talen var utsikten ofta den 
avgörande faktorn för val av stugtomt. En nyhet under denna tid var 
att stugorna låg högt belägna på kuperade tomter och att stor hänsyn 
togs till naturen. (Phil Atmer 1998, s. 408)  
 
Under 1960-talet skedde ytterligare en förändring i 
sommarlandskapet. Då hade bilismen ökat och camping blev ett 
attraktivt sätt att semestra på. Liksom sommarstugorna på 30-talet 
upplevdes som ett hot mot kustsamhällenas kultur, uppstod under 
60-talet en kulturkrock mellan sommarstugorna och  
 

campingplatserna med bilar, husvagnar och serviceanläggningar. 
(Haasum 2001, s 18) 
 

'� � � � � � � � �  � � 	 "  
  �  � �
Fram till 1970 skedde en kraftig minskning av befolkningen i kust- 
och skärgårdsområden, men idag är bilden en annan. Befolkningen 
ökar igen. (Haasum 2001, s. 8) I många kustkommuner finns en stor 
efterfrågan på hus och mark för både permanent- och 
sommarboende. (Boverket 1993, s. 55) En utveckling som kan 
skönjas är dock att de gamla kustsamhällena endast befolkas 
sommartid, vilket medför att samhällena blir livlösa under 

Camping blev ett attraktivt sätt att semestra under 1960-1970 talen. 
Tälten och husvagnarna blev nya inslag i landskapet. (Foto G. 
Eklund 1972) 
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vinterhalvåret och att handel och service får svårt att överleva. 
Dessutom medför husens omvandlig till sommarstugor ofta 
förändringar både in- och utvändigt. (Haasum 2001, s. 19) På 
motsvarande sätt och kanske med ännu mer genomgripande 
förändringar, sker omvandling från fritidshus till 
permanentbostadshus. Husen volymer, proportioner och karaktär 
förändras ofta radikalt. 
 
I Sverige finns det ingen möjlighet att skilja på bostad för 
fritidsboende från bostad för permanent boende. Genom plan- och 
bygglagen (PBL) kan dock sådana bestämmelser upprättas som 
minskar attraktiviteten att bosätta sig i bostaden permanent. 
Bestämmelser kan genom reglering av tex. största tillåtna 
byggnadsarea och vägstandard utgöra fysiska hinder för permanent 
bosättning. (Boverket 2002, s. 70) 

För att kommunerna ska kunna styra hur utvecklingen av den 
kustnära bebyggelsen ska te sig kan det vara viktigt att i ett tidigt 
skede göra ställningstaganden. Om kommunerna tar ställning till 
vilka områden som kan vara lämpliga att utnyttja för permanent 
boende, kan planer upprättas som underlätta detta. På liknande sätt 
kan områden utses som är lämpliga att även i framtiden utgöra 
områden för fritidsbebyggelse. Där kan planer upprättas som, likt 
ovan beskrivit, genom begränsningar i byggandet inte bidrar till 
områdets attraktivitet som permanentbostadsort.  
 
 

I kustområdet har en stor del av bebyggelsen ofta fått en ändrad användning. 
Många fritidshus ändras för permanentboende, liksom äldre 
permanentbostadshus utnyttjas som fritidshus.  
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Urbaniseringen medförde att kusten blev ett alltmer attraktivt utflyktsområde. Med tiden ökande fritidsbebyggelse vilket resulterade i att allt 
större områden togs i anspråk. Detta ledde till att reglering av kustbebyggelsens lokalisering krävdes. Bebyggelsens utformning har dock alltid 
styrts av planeringslagstiftningen. 
 
 

�.0!���-3����!����
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Bebyggelsen längs Sveriges stränder har varit reglerad sedan början 
av 1950-talet, då den första strandskyddslagen fastslogs. Denna 
lagstiftning var till en början provisorisk och benämndes ”Lag om 
tillfälligt byggnadsförbud inom vissa strandområden”. Syftet var att 
trygga tillgången på platser för bad och friluftsliv vid havet, sjöar 
och vattendrag för allmänheten. Strandområdena var attraktiva 
rekreationsområden och med den ökade urbaniseringen och 
industrialiseringen blev behovet av rekreationsområden allt 
tydligare. Lagen var tidsbegränsad och gällde fram till sista 
december 1952 och under tiden skulle en utredning om permanent 
strandskydd göras. (Segrell 1995, s.55-56)  
 
Den provisoriska lagen innebar att länsstyrelserna fick rätt att 
bestämma att byggnader inte fick uppföras inom vissa 
strandområden vid havet, sjöar och vattendrag utan tillstånd. Dessa 
områden skulle ha en zon på maximalt 300 meter från strandlinjen, 
men bredden skulle avgöras i varje enskilt fall. Undantagna var de 
områden som redan omfattades av stads- eller byggplan och för 
byggnader som krävdes inom jordbruk, skogsbruk, allmänna 
kommunikationer eller försvaret. (Segrell 1995, s.55) 

�� � � 	  �  � � � � � 	  
 � �� 
 
 � � 	 � � �
1953 trädde den permanenta strandskyddslagen i kraft som kom att 
fungera fram till 1964 varefter den blev en del av den nya 
naturvårdslagen. Den permanenta lagen innebar inga större 
förändringar, men gav markägare som påverkades i ekonomiskt 
hänseende negativt av lagen rätt till ersättning. (Segrell 1995, s. 83)  

�	 � �� "�� 
 � � 	 � �  � �
1964, då strandskyddet övergick till att ingå i naturvårdslagen, 
förändrades reglerna inte nämnvärt. Den enda egentliga nyheten var 
att de byggnader som krävdes av samerna för renskötsel undantogs 
från strandskyddets byggnadsförbud.(Segrell 1995, s. 92) 
 
Under åren mellan 1965 och 1994 ändrades eller kompletterades 
naturvårdslagen inte mindre än 30 gånger och fem av dem berörde 
strandskyddslagen direkt. De viktigaste förändringarna gjordes 1972 
och 1974. 1972 togs ersättningsreglerna bort, vilket innebar att den 
som fått sin byggrätt inskränkt på grund av strandskyddslagen inte 
kunde begära ekonomisk kompensation för detta. (Segrell 1995, s. 
92) 
 
Den ändring som gjordes två år senare fick större betydelse. Då blev 
strandskyddet generellt och alla stränder vid havet, insjöar och 
vattendrag ingick automatiskt i strandskyddsbestämmelserna. Detta 
innebar att länsstyrelserna inte längre kunde besluta om skydd för 
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bara vissa ständer. Dock kunde länsstyrelserna besluta att 
strandområden som saknade betydelse för det rörliga friluftslivet inte 
skulle omfattas. I samband med denna lagändring generaliserades 
även skyddszonerna vilka skulle omfatta land- och vattenområden 
intill 100 meter från strandlinjen med möjlighet till utvidgning till 
300 meter. Liksom tidigare fanns i den nya lagen dispensmöjligheter 
och vissa undantag. (Segrell 1995, s. 93) Den kraftiga expansionen 
av fritidsbebyggelsen under 1960-talet och början av 1970-talet var 
en starkt bidragande orsak till att strandskyddsbestämmelserna 
ändrades och att det generella strandskyddet infördes år 1975. 
(Boverket 1993, s. 58)  
 
Strandskyddet hade fram till 1994 en social aspekt med huvudsyfte 
att säkerställa allmänhetens möjlighet till rörligt friluftsliv längs 
landets stränder. 1994 skedde en förändring och syftet vidgades till 
att även gälla ”goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och 
djurlivet” och skyddet fick därmed även en ekologisk prägel. 
(Segrell 1995, s. 127) 
 
Med införandet av miljöbalken (MB) 1999 samlades den centrala 
miljölagstiftningen i ett gemensamt lagverk. Detta innebar att 15 
miljölagar upphörde att gälla, däribland naturvårdslagen, och ingick 
i MB. (Rubensson 2002, s. 16) 
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Strandskyddet regleras i 7 kap. 13–18 §§ MB och syftet beskrivs 
vara att ”trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet”. Strandskyddet är 
generellt och omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddsområdet får 
dock utvidgas till 300 meter av Länsstyrelsen om det är nödvändigt 

för att tillgodose strandskyddets syften. (Rubensson 2002, s. 67) 
Lässtyrelsen har det primära ansvaret för frågor om strandskyddet 
men har även rätt till att delegera ansvaret till kommunerna. 
(Naturvårdsverket 2003, s. 4) 
 
Strandskyddet innebär att ingen ny bebyggelse får tillkomma eller att 
ändring av befintlig bebyggelsens användning får ske inom området. 
Dessutom får inga anläggningar göras som försvårar allmänhetens 
tillträde till dessa områden och inte heller får några åtgärder utföras 
som försämrar livsvillkoren för djur- och växter. (Rubensson 2002, 
s. 177) 
 
 

Generellt strandskydd 
råder100 meter både 
på vatten och land. 
Dessutom kan 
strandskydds utökas 
till 300 m på land.   
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För att få uppföra eller ändra byggnader inom strandskyddsområde 
krävs dispens från strandskyddet. Dispens får lämnas om det finns 
särskilda skäl för detta, främst sådana anläggningar som av naturliga 
skäl måste ligga vid vattnet t.ex. bryggor och båthus, eller om det 
inte strider mot strandskyddets syften. Andra fall är områden där 
allemansrättsliga intressen anses som omöjliga att hävda som på t.ex. 
lucktomter1.(Rubensson 2002, s. 68) 
 
Strandskyddet är ett tungt allmänt intresse vilket medfört att 
lagstiftaren utgått från att dispenser ska bedömas restriktivt. Det 
generella strandskyddet kan minskas eller upphävas i de fall då det 
finns särskilda skäl. Dessa skäl kan vara att marken redan är 
ianspråktagen, ersättning av äldre byggnad eller för åtgärd som 
tillgodoser friluftslivet behov. Undantag från det generella 
strandskyddet gäller för bland annat byggnader, anläggningar eller 
åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, skogsskötseln eller 
renskötseln. (Naturvårdsverket 2003, s. 4)  
 

�3���-!�0�-���!��0������
Mot slutet av 1960-talet började konflikter uppstå mellan olika 
intressen och användningar av mark- och vattenområden. På 
västkusten började stora industriprojekt växa fram i områden som 
även var betydelsefulla för naturvården och friluftslivet. Under 
samma tid började fritidsbebyggelsen ta allt större område i anspråk, 
vilket försämrade tillgängligheten för det rörliga friluftslivet i de 
attraktiva kustområdena. (Boverket 1993, s. 51) 

                                                
1 Lucktomt är en fastighet som en gång bildades för bostadsändamål och som är 
omgivna av redan bebyggda fastigheter. 

 
På politisk nivå beslutades då att en inventering av mark- och 
vattenområdena och de olika önskemålen om utnyttjandet av dessa 
skulle göras. Resultatet av inventeringen låg sedan till grund för den 
fysiska riksplaneringen som skulle syfta till att ge rikstäckande 
riktlinjer för den framtida markanvändningen. Riktlinjerna, som 
syftade till att hushålla med resurser som var eller förväntades bli 
efterfrågade, arbetades fram under 1970-talet. Det grundläggande 
ansågs vara kunskap och hänsynstagande till ekologiska samanhang 
och att samhället skulle utvecklas med hänsyn till dessa. (Boverket 
1993, s. 51) 
 
Kusterna uppmärksammades som konfliktområden mellan 
exploateringsintressen, friluftsliv, naturvård etc. Av landets samlade 
kuststräcka var endast 10 % fritt tillgängligt från land, medan resten 
av kusten helt eller delvis var hindrat av bebyggelse eller 
otillgängligt på annat sätt. (Statens planverk 1978, s. 20)  
 
I den fysiska riksplaneringen klassades kustområdet i Blekinge som 
ett högexploaterat område, till stor del påverkad av 
fritidsbebyggelse. Riktlinjerna för detta område var att allmänhetens 
tillgänglighet till de attraktiva kustområdena skulle tillvaratas och att 
ny fritidsbebyggelse inte skulle få tillkomma som ytterligare 
begränsade friluftslivet. Etableringar av områden för resurskrävande 
och miljöstörande industrier skulle endast få tillkomma som 
kompletteringar till befintlig industri längs den högexploaterade 
kusten. Karlshamn pekades ut som ett sådant område. (Statens 
planverk 1978, s. 79)  

0��� � � 4� �  	 ��	 � � � � � � � �
Riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen lagfästes i 
naturresurslagen (NRL) 1987 och i samband med införandet av plan- 
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och bygglagen (PBL) samma år decentraliserades ansvaret för 
planläggning och miljö till kommunerna. I NRL, som var det 
grundläggande instrumentet för hushållning med mark- och 
vattentillgångar, var det främst hushållningsregler för 
markanvändningen som lagfästes. (Boverket 1993, s. 51) 

�	�� � 
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Under 1989 tillsattes en kommitté som hade till uppgift att samordna 
miljölagstiftningen. 1994 lämnades en proposition till riksdagen med 
förslag på att miljölagstiftningen skulle samlas i en miljöbalk. Denna 
proposition återkallades efter regeringsskifte samma år och en annan 
utredning fick uppdrag att lägga fram ett förslag till en miljöbalk 
som även skulle innefatta vattenrätten. 1998 antog regeringen 
förslaget till miljöbalk som trädde i kraft 1999. (Rubensson 2002, s. 
16)  
 
Hushållningsbestämmelserna från 2 och 3 kap NRL återfinns i stort 
sett oförändrade i 3 och 4 kap MB. Syftet i de båda kapitlena är att 
främja samhällets användning av naturresurser på ett förnuftigt sätt, 
både på kort och på lång sikt. En grundidé är att bevarandeintressena 
lika väl som intressena för exploatering och utbyggnad ska 
tillvaratas. (Rubensson 2002, s. 39) 
 
De grundläggande kraven för hur mark- och vattenområden bör 
utnyttjas anges i 3 kap MB. Där fastslås riktlinjer för utnyttjandet av 
sådana områden som dels är betydelsefulla för friluftslivet samt 
natur- och kulturvården och dels som är skyddsvärda på grund av 
andra samhällsekonomiska värden av mer materiell art. Vissa 
intressen, som är skyddade enligt 3 kap MB, är av sådan nationell 
betydelse att de benämns som riksintresse. Riksintresse ska så långt 
möjligt skyddas mot påverkningar som påtagligt kan försvåra deras 
utnyttjande. (Rubensson 2002, s. 40) 

I 4 kap. MB anges regler för planering som gäller för vissa områden 
i landet, sk. geografiska bestämmelser, där det är förutsatt att dessa 
områden på grund av de stora natur- och kulturvärden alltid är av 
riksintresse. (Rubensson 2002, s. 42) Ett av de stora geografiska 
områdena som klassas som riksintressen är i stort sett hela den 
svenska kusten inklusive dess skärgård (4 kap. 4 § MB). Inom detta 
område får fritidsbebyggelse endast tillkomma genom komplettering 
till befintlig bebyggelse om särskilda skäl finns. (Rubensson 2002, s. 
169) 

��!��0�����!��.��.�������
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Dagens planeringslagstiftning har gamla anor. Till att börja med var 
det endast städernas bebyggelse som omfattades av lagstiftningen, 
men detta har förändrats och idag utgör plan och bygglagen (PBL) 
grunden för all bebyggelse och planering. PBL trädde i kraft 1987 
och har sedan dess ändrats flera gånger. Införandet av MB medförde 
en stor förändring i PBL vilken hörde samman med att 
naturresurslagen upphörde att gälla och ersattes av bestämmelser i 
MB. (Didón 2000, s. XIV) Som beskrivits innan regleras 
riksintressen i MB, men dessa tillgodoses genom lagstiftningen i 
PBL.  
 

�	 � �  � � � � �� � � � $%� �   � %�� � � �
Det inledande kapitlet i PBL behandlar lagens övergripande syfte 
och innehåll. Syftet med lagen är att ”med beaktande av den 
enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och 
för kommande generationer”. De huvudsakliga inslagen i lagen är 
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planeringssystemets uppbyggnad och de olika formerna för 
tillståndsprövning.  
 
I första kapitlet beskrivs även att kommunerna har planmonopol, 
vilket innebär att det är en kommunal angelägenhet att upprätta 
planer. Detta kan inte ske fristående från övrig lagstiftning. Vid 
planering måste hänsyn tas till bestämmelser i andra lagar och 
kommunerna kan inte genom planläggning bortse från regler om 
t.ex. strandskydd. Dessutom kan vissa projekt kräva tillstånd enligt 
andra lagar för att planen ska kunna genomföras.(Julstad 2000, s. 58) 
 
PBL är knutet till MB på så sätt att det i MB:s tredje och fjärde 
kapitel finns bestämmelser om hushållning av mark- och 
vattenresurser, bebyggelseutveckling, byggnaders egenskaper mm. 
Dessa bestämmelser måste alltid ligga till grund för beslut om 
planer. (Boverket 2002, s. 8) 
  

'� � � � � � � � �  � ����� �� �  � � �
Ett viktigt syfte med den fysiska planeringen är att styra mark- och 
vattenområdens användning till lämpligt ändamål och utformning. I 
tredje kapitlet PBL regleras egenskaper för enskilda byggnader, 
anläggningar, tomter och allmänna platser. Dessa regleringar gäller 
både placering, utformning, utförande och bevarande för byggnader 
och anläggningar samt utförande och anordnande för tomter och 
allmänna platser. Dessutom finns i tredje kapitlet krav på att 
bebyggelsen ska anpassas till den befintliga miljön så att en god 
helhetsverkan uppstår. (Boverket 2002, s. 8) 
 
I vissa fall kan det krävas bindande regleringar och då används en 
plan med rättsverkande bestämmelser. PBL har två institut med 
bestämmelser som är bindande och dessa är detaljplan samt 

områdesbestämmelser. Genom lagstiftningen fastslås vad som får 
eller måste bestämmas. Det finns många slags bestämmelser som 
kan användas för att fastslå kvalitéer vilka anses vara viktiga i olika 
situationer. (Boverket 2002, s. 61) 
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Detaljplanen används när det är frågan om större förändringar i 
användningen av mark- eller vattenområden och regleras enligt 5 
kap. PBL. Där regleras när detaljplan ska upprättas innan lov får ges, 
men det är genom det s.k. kommunala planmonopolet som 
kommunerna avgör när och var en detaljplan ska upprättas. 
(Boverket 2002, s. 13) Detaljplanen är juridiskt bindande för 
myndigheter och enskilda vilket innebär att bestämmelser fastslås 
för hur planen ska genomföras. Genom detaljplan ges en samlad bild 
av markanvändningen och hur miljön avses förändras eller bevaras. 
Dessutom prövas markens lämplighet för bebyggelse och 
byggelsemiljöns utformning kan regleras. (Boverket 2002, s. 11) 
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Områdesbestämmelser används för att säkerställa syften som satts 
upp i översiktsplanen eller för att säkerställa ett riksintresse enligt 3 
eller 4 kap MB. Därmed ger inte områdesbestämmelser någon direkt 
rätt att nyttja marken, utan används främst för att med en enklare 
process än detaljplanering reglera ett fåtal viktiga frågor med 
bindande verkan.(Persson & Svedberg 1999, s. 10) 
Områdesbestämmelser används för ett avgränsat område för att 
reglera mark- och vattenanvändningen eller bebyggelsemiljöns 
egenskaper. (Boverket 2002, s. 110) Generellt sett bör 
områdesbestämmelser vara färre och enklare än 
detaljplanebestämmelser och det finns inte några obligatoriska 
bestämmelser. (Boverket 2002, s. 11) 


