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Sammanfattning 

 
Den huvudsakliga problematik som jag behandlar i det här arbetet innefattar om 
landsbygdsutvecklingen hämmas av strandskyddstillämpningen inom de kritiserade 
riksintresseområdena.  

Strandskyddet och riksintressena härstammar från två skilda paradigm, miljö- och 
planparadigmet. Det finns spänningar mellan dessa paradigm och en samordning eftersträvas. 
Planeringen står mellan dessa paradigm. Det kan därmed innebära att olika bedömningar görs i 
ärenden som både behandlar strandskyddet och riksintresseområde.  
Strandskyddet hanteras i 7 kap miljöbalken där områdesbestämmelserna finns. 
Riksintresseområdena behandlas däremot i 3 kapitlet miljöbalken som är grundläggande 
hushållsbestämmelser och övergripande riktlinjer. Detta tydliggör nivåskillnaden mellan 
strandskyddet och riksintresseområdena. 
 
Syftet med detta arbete är att studera intressekonflikter i fysisk planering av områden som 
omfattas av både strandskydd och riksintressen enligt Miljöbalken. Syftet med arbetet är även att 
undersöka hur sådana konflikter påverkar möjligheterna till landsbygdsutveckling. 

För att genomföra undersökningen har följande frågeställningar ställts upp: 

 Är behandlingen av ärenden som berörs av både strandskydd och riksintressen likvärdig 
hos kommun och Länsstyrelse? Sker en samlad bedömning eller bedöms regelverken var 
för sig? 

 Hur tillämpas den möjlighet att ge dispens från strandskyddet för landsbygdsutveckling 
inom områden som även är utpekade som riksintressen?  

 Finns några konflikter mellan kommunerna och länsstyrelserna i 
strandskyddslagstiftningens tillämpning inom riksintresset Bolmen och vad beror de på? 

 Vad har förändringen av strandskyddslagstiftningen 2009/2010 inneburit för 
undersökningsområdet? 

För att få svar på frågeställningarna har flera metoder använts i arbetet. Dokument som datakälla 
har använts med en innehållsanalys av kommunala översiktsplaner samt LIS-planer. Dessutom 
har samtliga strandskyddsärenden för 2009 respektive 2013 undersökts i varje kommun runt 
Bolmen. Därtill har intervjuer genomförts med de tjänstemän på kommunerna och 
länsstyrelserna som har översyn över sjön. 

Arbetet pekar på att ärenden som innefattar strandskydd och riksintresse bedöms utifrån de 
särskilda skälen och syftena med strandskyddet. Kommunerna gör avvägning om påtaglig skada 
kan uppstå på riksintresset.  
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Undersökningen pekar på att planärenden skiljer sig ifrån enskilda ärenden. Ett enskilt ärende 
utgörs av mindre exploateringar vilket innebär att åtgärden har svårt att påtagligt skada Bolmens 
vidsträckta riksintressen. I planärendena görs istället en noggrannare övervägning av riksintresset 
för att påtaglig skada inte ska uppstå.  
En samlad bedömning görs av regelverken. Denna bedömning görs i ett och samma ärende och 
omfattar samtliga kriterier som är specifika för platsen.  
Vid dispens för LIS, inom riksintresseområde, måste exploateringsåtgärden visa på att den 
tydligt bidrar till landsbygdsutvecklingen. Åtgärden får heller inte påtagligt skada riksintresset 
eller motverka strandskyddet.  
Undersökningen av Bolmen visar även på konflikter mellan kommunerna och länsstyrelserna. 
Eftersom det finns skilda beslut om var strandskydd råder mellan länen kring Bolmen blir 
förutsättningarna för landsbygdsutveckling olika. Kommunerna upplever detta som ett 
pedagogiskt problem när lagstiftningen ska förklaras för medborgarna. Både den enskilda 
kommunens exploateringar ner till det enskilda ärendet påverkas när skilda bedömningar görs. 
Det har också framkommit att länsstyrelserna förespråkar bevarandevärden och verkar inom 
miljöparadigmet. I motsats till detta förordar kommunerna istället exploaterande värden och 
verkar inom planparadigmet. Eftersom det finns ett avstånd mellan miljö- och planparadigmen 
pekar arbetet på att detta kan vara orsaken till konflikterna mellan kommunerna och 
länsstyrelserna.  

En samlad bild ges av att strandskyddet blivit striktare med den förändring som gjordes 
2009/2010. Detta syns också i de undersökta strandskyddsärendena. Både det totala antalet 
ärende och antalet positiva besked har minskat för tre av de fyra kommunerna efter förändringen. 
Möjligheten till landsbygdsutveckling minskar därmed och miljöparadigmet förefaller prägla 
strandskyddslagstiftningen ännu starkare än tidigare. Därmed finns också ett statligt styre med 
central betoning som governmentmodellen framhåller. Dock finns vissa drag av planparadigmet 
på grund av LIS-verktyget. Både LIS och planparadigmet får emellertid verka inom gränser och 
tilldelas en underordnad roll. Riksintressena värnas och överses av länsstyrelserna som har 
bestämmanderätt över kommunerna. Detta tyder på governmentstyre med betoning på statligt 
inflytande. Jämfört med den tidigare forskningen pekar inte undersökningen i detta arbete på att 
samhällsstyrningen är på väg emot ett governancestyre.   
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1. Inledning 

 
I början av året, 2014-01-14, skriver ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, Anders 
Knape, en artikel om att dagens strandskyddsregler hindrar utvecklingen på landet. Knape menar 
att trots att flera kommuner har tillgång till sjöar och vattendrag uteblir möjligheten att uppföra 
bebyggelse för kommunerna. Detta hindrar landsbygdsutvecklingen. Problemet rör i huvudsak 
landsbygdskommunerna som avbefolkas och behöver locka till sig nya invånare genom att 
uppföra bebyggelse i attraktiva naturområden (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). Den 
förändring som gjordes av strandskyddet 2009, vilken skulle innebära lättnader för att bygga i 
strandnära lägen, uteblev. Därför gav regeringen Boverket och Naturvårdsverket i uppgift att 
göra en översyn av reglerna för att komma fram till nya förslag som gynnar 
landsbygdsutvecklingen. Dock är förslagen verkningslösa enligt Knape. Förslagen som 
presenterades, och som gäller lättnader för mindre sjöar och vattendrag, leder enbart till ett 
besvärligt förfarande för kommunerna (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). Sveriges 
Kommuner och Landsting anser istället att undantag bör finnas för sjöar och vattendrag som har 
lågt skyddsvärde eftersom det inte anses rimligt att samtliga sjöar och vattendrag i landet 
omfattas av skyddet. Att nyuppförd bebyggelse måste placeras i anslutning till annan bebyggelse 
i glesbefolkade kommuner bör tas bort (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). 

I regeringsuppdraget för översyn av strandskyddsreglernas tillämpning, vilken SKL kritiserar, 
(Boverket & Naturvårdsverket 2013, s 9,105), konstateras det att det blivit svårare att bygga i 
skärgården och i storstadsnära glesbygdsområden.  
Trots att Sveriges Kommuner och Landsting framfört kritik mot förslaget och att dagens 
strandskyddslagstiftning hindrar landsbygdsutvecklingen, menar Boverket och Naturvårdsverket 
(2013, s 9-10, 138) att det är för tidigt att se om möjligheten till LIS (Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen) verkligen lett fram till landsbygdsutveckling. Både kritik från länsstyrelserna 
och kommunerna har framförts och består i att LIS är ett oflexibelt verktyg. Utvärderingen visar 
att både regionala och lokala skillnader finns i tillämpningen.  
Regeringen överlämnade en remiss till Lagrådet 2014-03-13 angående strandskyddet vid små 
sjöar och vattendrag. I denna lagrådsremiss föreslås ändringar i miljöbalken och plan- och 
bygglagen för att underlätta uppförandet av bebyggelse intill mindre sjöar och vattendrag.  
Skälen till förslaget är att strandskyddet ska skydda landets stränder men ändå tillgodose 
utvecklingen, framförallt på landet som har problem med avbefolkning. Förslaget bemöter därför 
delvis Sveriges Kommuner och Landstings vilja om lättnader i strandskyddet (lagrådsremiss 
2014, s 1,13, 15, 22).  

Det är inte enbart strandskyddet som ifrågasätts och är under förändring. Sveriges Kommuner 
och Landsting menar (2011, s 1-2, 7) i sin granskning av riksintressen, att flera riksintressen är 
inaktuella och inte har tydligt beskrivna värden.  
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De beskrivningar av riksintressen som kommunerna använder sig av brister många gånger i sina 
förklaringar och utformningar. Detta innebär att riksintressena är svåra att tillämpa och därmed 
också vad som egentligen avses skyddas. När kommunerna bebygger och planlägger sin mark 
behövs tillgång till aktuellt och tillförlitligt planeringsunderlag för riksintressena. Ibland har 
kommuner påträffat fel i de underlag som de fått från sin Länsstyrelse, eller har det funnits en 
uppmaning att ta hänsyn till ett riksintresse som inte längre finns (Sveriges Kommuner och 
Landsting 2011, s 6-7).  

 

 

1.1 Problemställning 
 
Den huvudsakliga problematik som arbetet behandlar är tillämpningen av 
strandskyddslagstiftningen inom riksintresseområde. Systemet för riksintresse är ifrågasatt på 
grund av tillämpningsproblem. Avsikten är att behandla de problem och samspel detta kan 
innebära för hanteringen av strandskyddet och om det kan hämma landsbygdsutvecklingen. 

Bestämmelserna om hushållning med mark och vatten har sin bas i den fysiska riksplaneringen 
som inleddes på 1960-talet. De grundläggande bestämmelserna 3 kap. miljöbalken innehåller 
regler för områden med verksamhetsknutna riksintressen. Systemet för utpekande och 
behandling av riksintressen är dock kritiserat. Kritiken handlar om reglernas tillämpning och 
inverkan på den kommunala planeringsprocessen. Bestämmelserna för riksintressen ifrågasätts 
eftersom tillämpningen enligt kritikerna inte stämmer överens med bestämmelsernas innehåll och 
tänkta syfte. Från det statliga hållet menar länsstyrelserna att riksintressesystemet kräver åtgärder 
för att kunna tydliggöras samt att en vidareutveckling behövs.  
Det finns alltså ett behov av att funktionen för riksintressen förtydligas. Systemet fungerar enligt 
kritiken inte som det en gång avsågs göra, vilket lett fram till att tillämpningen skiljer sig mellan 
kommunerna i landet. Detta kan inverka på hanteringen av strandskyddslagstiftningen inom 
riksintresseområde eftersom kommunen behöver ta ställning till dispensgivning från 
strandskyddet (Dir. 2013:126, s 2-5).  
Sveriges Kommuner och Landsting (Sveriges Kommuner och Landsting 2011, s 2) menar att om 
inte problemen åtgärdas kan riksintressesystemet behöva läggas ner. Kritiken består vidare i att 
systemet för riksintressen inte är ett tillräckligt gott underlag för kommunerna vid byggnation. 
Även om SKL är kritiskt inställda är det viktigt att påpeka att problemen inte nödvändigtvis 
behöver delas av alla landets kommuner.  

I likhet med tillämpningen av riksintressen finns också problem med tolkningen av 
strandskyddslagstiftningen. Det finns tecken på att tillämpningen sker olika i landet. I vissa fall 
har kommunen tillsammans med länsstyrelsen arbetat fram egna definitioner för att kunna 
förenkla tillämpningen av lagen (Boverket & Naturvårdsverket 2013, s 25). På grund av de olika 
nyanserna i strandskyddslagstiftningen tolkas lagen olika i landet.  
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Dessutom eftersträvas att utveckla landsbygden, men Sveriges Kommuner och Landsting menar 
att strandskyddet istället hämmar utvecklingen på landet (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2014). Det finns däremot möjlighet för kommunerna att peka ut LIS-områden 
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen) för att pröva upphävandet av strandskyddet vid 
byggnadsprojekt och för att öka det lokala inflytandet. Detta ger möjlighet till utveckling av 
landsbygden inom områden som är utpekade som riksintressen. Dock bryter kommunerna mot de 
statliga riksintressena genom att peka ut LIS områden (Boverket & Naturvårdsverket 2013, s 26, 
62). 
Det finns därför en intressemotsättning mellan att bevara stranden och att exploatera stranden. 
Avsikten med utpekade riksintressen är att hushålla med mark och vatten. Samtidigt finns 
intresset att bebygga strandområden.   
Forskningsproblemet som undersöks är därmed hur strandskyddet hanteras från kommunens sida 
och statens syn i form av Länsstyrelsen, när området också är utpekat som riksintresse. 

 

1.2 Problemformulering 

 
Avsikten med arbetet är att studera strandskyddet inom område för riksintresse. Därför kan 
problematiken i form av konflikter, men också samspelen mellan strandskyddet och 
riksintresseområde åskådliggöras. Det är därför av betydelse att undersöka hur 
strandskyddsbestämmelserna tillämpas av kommunerna inom riksintresse och vilka utlåtande 
länsstyrelserna gör, då de har ansvaret för att värna statens intressen.    
Därmed bereds vägen för att kunna peka på om landsbygdsutvecklingen blir påverkad. 
Emmelin och Lerman (2006, s 2-3, 12, 16) menar att miljöparadigmet som har utgångspunkten 
miljöskydd, samt planparadigmet som har utgångspunkten avvägningar mellan olika intressen, 
präglar miljöbalken respektive plan- och bygglagen.  
Det finns därmed ett motsatsförhållande mellan plan och miljö. På senare tid har det 
genomdrivits en utveckling för att försöka minska på skillnaderna mellan paradigmen samt att 
öka samordningen mellan miljöbalken och plan- och bygglagen (prop. 2008/09:119, s 1). 
Samtidigt finns indikationer från forskningen på ett mer utpräglat governancestyre sedan 
riksintressenas uppkomst. Det innebär att samhällsstyrningen är på väg emot ett ökat regionalt 
och lokalt inflytande med minskat statligt inflytande (Pierre & Sundström 2009, s 7).   
Problemet som studeras i arbetet är om landsbygdsutvecklingen hämmas av de konflikter och 
samspel som uppkommer vid den bedömning som kommunerna gör, mellan strandskyddet och 
riksintresseområde. Konflikterna kan särskilt bli tydliga då strandskyddslagstiftningen och 
systemet för riksintressen har sina ursprung i de två skilda paradigmen, miljö- respektive 
planparadigmet. Samspelen blir möjliga att belysa med anledning av intentionen att genomdriva 
en samordning mellan lagstiftningarna. Eftersom en samordning eftersträvas blir det tydligt att 
planeringen står mellan de två paradigmen. Det kan därför innebära att olika bedömningar 
uppkommer i ärenden som behandlar både strandskyddet och riksintresseområde.    
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1.3 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att studera intressekonflikter i fysisk planering av områden som 
omfattas av både strandskydd och riksintressen enligt Miljöbalken. Syftet med arbetet är även att 
undersöka hur sådana konflikter påverkar möjligheterna till landsbygdsutveckling. 

 

1.4 Frågeställningar 

 

 Är behandlingen av ärenden som berörs av både strandskydd och riksintressen likvärdig 
hos kommun och Länsstyrelse? Sker en samlad bedömning eller bedöms regelverken var 
för sig? 
 

 Hur tillämpas den möjlighet att ge dispens från strandskyddet för landsbygdsutveckling 
inom områden som även är utpekade som riksintressen?  
 

 Finns några konflikter mellan kommunerna och länsstyrelserna i 
strandskyddslagstiftningens tillämpning inom riksintresset Bolmen och vad beror de på? 
 

 Vad har förändringen av strandskyddslagstiftningen 2009/2010 inneburit för 
undersökningsområdet? 
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2. Bakgrund 

 

2. 1 Riksplaneringen – bakgrund och syfte 
 
När den fysiska riksplaneringen arbetades fram i mitten på 60-talet går det att urskilja två delar i 
arbetsprocessen, ett programskede och ett planeringsskede. Under programskedet arbetade 
kommunerna, under överläggningar med länsstyrelserna, fram program för åtgärder i den 
kommunala planeringen. Dessa åtgärder togs fram för att kunna följa statens riktlinjer angående 
hushållningen med mark och vatten. I det senare planeringsskedet skulle, efter att regeringen 
tagit ställning till de utarbetade programmen, åtgärderna som angavs i programmen genomföras 
(prop. 1978/79:213, s 2, 4).  
Dessutom användes en samverkan mellan lokal, regional och central kunskap och erfarenhet i 
arbetet med riksplaneringen. Den så kallade riksplaneringsormen. Närmare bestod samarbetet i 
samverkan mellan riksdag och regering, regering och Länsstyrelse samt Länsstyrelse till 
kommun. Det gav en långsiktig förankring i de beslut planeringen ledde fram till (Statens 
planverk 1985, s 17, 25).        

Riksplaneringen har inneburit att bevarandeintressena stärkts och att riksintressen fått ett bättre 
skydd. Planeringen fick en ökad central styrning genom den fysiska riksplaneringen eftersom 
riksdag och regeringen fick möjlighet att reglera användningen av marken samt ökad möjlighet 
att styra upp exploateringen av naturresurserna i landet (prop. 1978/79:213, s 41).  
 
Förslaget från regeringen om en naturresurslag lades fram 1985. Enligt propositionen 1985 
(prop. 1985/86:3, s 1, 14, 29) behövdes en lag för att hushålla med landets resurser. Den innehöll 
grundläggande hushållningsbestämmelser och begreppet riksintresse fördes in. 
Riksintresse fördes in i naturresurslagen för att lagen skulle få en långsiktig inriktning mot skydd 
av värden som var betydelsefulla för hela landet.     
Hushållsbestämmelserna i naturresurslagen tillämpades vid planläggning och vid prövning av lov 
enligt plan- och bygglagen från 1987. Lagens bestämmelser gällde även regeringsprövning av 
särskilda industrier samt ansvaret mellan de statliga myndigheter och kommunerna i landet. 
Marken, vattnet och den fysiska miljön användes långsiktigt för att hushållningen skulle gynnas.  

Det framgår att avvägningar gjordes mellan bevarande och exploaterande i ett långsiktigt 
perspektiv när beslut skulle fattas om användning av mark och vattenområden (prop.1997/98:45, 
s 185). I propositionen från 1997 (prop. 1997/98:45, s 1-2, 167) gavs förslag på en ny balk, 
miljöbalken. I denna balk fördes naturresurslagens bestämmelser in och därför också 
riksintressena. Målet med miljöbalken var att försäkra både levande och kommande generationer 
om en hälsosam och god livsmiljö. I balken regleras landets mark och vattenresurser med särskilt 
fokus på verksamheter i vattnet, såsom att uppföra byggnader i vatten.  
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Miljölagstiftningen var svåröverskådlig och dessutom motstridig i vissa fall. Detta innebar att en 
samordning av lagstiftningen var nödvändig vilket gjorde att miljöbalken utformades som en 
sammanhållen miljö- och resurslagstiftning.  

   

2.2 Riksintressena – två riktlinjer 
 
I Sverige finns olika riksintressen, såsom riksintresse för naturvård, kulturmiljö och yrkesfiske 
(Sveriges kommuner och landsting 2011, s 1, 4).  

De riktlinjer som riksdagen satte upp för den fysiska riksplaneringen skulle ge möjlighet till att 
hushålla med mark och vatten och var av intresse för hela landet. Dessa riktlinjer anger dels 
riksintressen för verksamheter och dels för geografiska områden (prop. 1985/86:3, s 27, 43).  
De verksamhetsanknutna riksintressena skulle ges en särställning vid avvägningar mellan olika 
intressen för mark- och vattenanvändning. Vid anspråk på mark och vattentillgångar gavs 
därmed riktlinjer för hur olika intressen och verksamheter borde beaktas.  
Dessa verksamhetsanknutna riksintressen omfattade riksintressanta verksamheter som 
naturvården, kulturminnesvården, friluftslivet, jordbruket, fisket, rennäringen, fritidsbebyggelse 
och försvaret (prop. 1985/86:3, s 43, 238). De verksamhetsknutna riktlinjerna i riksplaneringen 
ersattes senare av hushållningsbestämmelserna i naturresurslagen (prop. 1985/86:3, s 207).    

Som ett resultat av de avvägningar som grundade sig på de verksamhetsknutna riktlinjerna togs 
de geografiska riktlinjerna fram. Övervägande gjordes därmed för större områden i landet med 
speciellt stora värden för friluftsliv, kulturminnesvård och övriga verksamhetsknutna 
riksintressen (prop. 1985/86:3, s 80-81). Bolmen är ett av de områdena i landet som omfattades 
av de geografiska riktlinjerna (prop. 1985/86:3, s 90).  
Angående de geografiska riksintressena tog riksdagen beslut om vilka kvalitéer hos områden 
som särskilt skulle värnas. Genom att peka ut geografiska områden blev handlingsmöjligheterna 
att bedöma om en verksamhet störde ett områdes kvalitéer mer konkreta. De geografiska 
riktlinjerna innebar också en möjlighet för statliga myndigheter och kommuner att komma 
överens om tillståndsprövning och planläggning av marken (prop. 1985/86:3, s 27). 
Riktlinjerna var grundläggande för att statsmakterna skulle kunna hushålla med landets 
naturresurser (prop. 1985/86:3, s 80).   
Syftet med att peka ut de geografiska riktlinjerna var att så långt som möjligt bevara de stora 
natur- och kulturvärdena i landet. Syftet var också att bevara de särskilda förutsättningarna för 
turism och friluftsliv som fanns inom områdena. Detta gjorde att områdena som helhet var av 
riksintresse. Enligt propositionen från 1985 (prop. 1985/86:3, s 44, 79-80) fick därför staten ett 
stort inflytande över hur marken och vattnet skulle användas. Avsikten var att skydda områdena 
från exploateringsförslag och ingrepp i miljön som påtagligt kunde skada riksintressena.  
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De områden som hade betydelse för det rörliga friluftslivet var särskilt viktiga att beakta när 
bedömningen av exploateringsplaner skulle göras. Dock var områdena som omfattades av de 
geografiska bestämmelserna enbart grovt avgränsade i naturresurslagen. Det gjordes istället en 
närmare avgränsning när marken väl skulle bebyggas.  

Vid exploatering skulle kommunen, tillsammans med Länsstyrelsen, konkret lägga fram vilken 
typ av exploateringsförslag det rörde sig om samt dess miljöstörande effekter vilka kunde 
innebära påverkan på riksintresseområdet. Det var dock i första hand upp till Länsstyrelsen att 
ingripa mot kommunens planering om riksintresset hotades. Vid sådana ingrepp var inte det 
viktigaste om exploateringen låg inne i riksintresset eller utanför utan viktigast var påverkan på 
riksintresset (prop. 1985/86:3, s 115). I likhet med de verksamhetsanknutna riksintressena 
ersattes även de geografiska riktlinjerna av hushållsbestämmelserna i naturresurslagen (prop. 
1985/86:3, s 207).         

   

2.3 Strandskyddet - bakgrund och syfte 
 
Strandskyddsbestämmelserna i naturresurslagen från 1987 innebar förbud mot att uppföra 
byggnader men var inte helt fri från undantag. Generella undantag i dispensgivningen gavs 
åtgärder inom jord- och skogsbruk, fiske eller renskötsel. Möjlighet fanns även till dispens i det 
enskilda fallet även om särskilda skäl krävdes. Dispensprövningen var restriktiv eftersom viljan 
att exploatera i attraktiva strandlägen var stor. När strandskyddsreglerna senare flyttades till 
miljöbalken förändrades inte reglerna i någon större utsträckning (prop. 1997/98:45, s 315-316).  
 
Till skillnad från miljöbalken, som utgörs av restriktioner, är planeringens lagstiftning plan- och 
bygglagen som utgörs av lämplighetsavvägningar när det gäller markanvändningen (prop. 
2008/09:119, s 49). Propositionen från 2008 (prop. 2008/09:119, s 1, 35, 49) avsåg att minska 
skillnaderna och öka samordningen mellan miljöbalken och plan- och bygglagen. Dessutom 
nämns att samordning behövs mellan miljöbalken och plan- och bygglagen för effektivare 
prövning, såsom för strandskyddsärenden. En sådan samordning av lagarna får konsekvenser för 
strandskyddet eftersom de avvägningar som plan- och bygglagen medför, innebär att 
strandskyddet skulle utgöra ett av flera allmänna intressen som avvägs i frågor kring 
markanvändningen.  
 
Strandskyddets syfte kompletterades med att tillvarata djur och växtlivet. Dock var inte 
strandskyddets nya syfte om att hänsyn skulle tas till djur och växtliv tillräckligt tydligt. I 
miljöbalken innebar förändringen att förbud infördes mot anläggning eller åtgärder som 
väsentligt försämrade livsvillkoren för djur och växtarter. Miljöbalken påverkade därför 
strandskyddets delade syfte genom att förtydliga regleringen av att tillvarata djur och växtlivet.  
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Dessutom nämns att möjligheterna för att ge dispens från strandskyddet borde skärpas till att 
synnerliga skäl skulle krävas (prop.1997/98:45, s 2, 316).  
Anledningen till att strandskyddet avsågs skärpas var att flera myndigheter, däribland Boverket 
och Vägverket, uttryckt en oro för att strandskyddet skulle förlora sitt skyddssyfte, med 
anledning av hur dispensreglerna tillämpats (prop. 1997/98:45, s 307). För att kunna uppnå en 
mer restriktiv tillämpning behövdes lagstiftningen förbättras med särskilda åtgärder som riktades 
mot kommunerna och länsstyrelserna. Närmare innebar detta att kommunernas inflytande skulle 
öka och att länsstyrelserna fick en starkare roll i att bevaka statens intresse, som vid granskning 
av kommunala planer (prop. 2008/09:119, s 34).    

 

2.4 Tillämpningen av strandskyddet 
 
När naturresurslagen tillkom 1987 gjorde detta att staten gav friluftslivet och naturvården större 
vikt. Detta innebar att intresset för att hålla landets stränder fria från bebyggelse gavs större 
betydelse när dispens från strandskyddet skulle prövas (prop.1997/98:45, s 316). 

I strandskyddslagstiftningen finns vissa allmänna undantag gällande byggnader och anläggningar 
som behövs för skogsbruk, jordbruk, renskötsel samt fiske. Om dispens från strandskyddet 
medges är det Länsstyrelsen som bestämmer hur mycket av marken som får användas för avsett 
ändamål. Det finns däremot tillfällen då det enskilda intresset väger tyngre än det allmänna 
intresset. Dispensgivning kan därmed också ges i det enskilda fallet men då ska 
dispensgivningen vara mycket restriktiv (prop. 1997/98:45, s 28, 316). 
 
Vidare framgår det av propositionen från 2008 (prop. 2008/09:119, s 1, 76-77) vikten av en fri 
passage längs strandlinjen. Denna passage utmed strandlinjen infördes i den nya 
strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2009. Anledningen till beslutet grundades på 
allmänhetens möjlighet att tillgå vattnet. Genom att bygga i direkt anslutning till strandlinjen, 
framför allt i områden som inte är ianspråktagna, kan konsekvensen bli att allmänhetens 
tillgänglighet helt försvinner. Därför kan strandskyddet upphävas för områden som är tillåtna för 
exploatering genom detaljplan, men där dispensen inte gäller området som är nödvändigt mellan 
vattnet och planerad bebyggelse.  
Syftet är dels att kunna ge allmänheten fri passage och dels att stärka bevarandet av djur och 
växtlivet i direkt anslutning till strandlinjen. Dock finns undantag om detaljplanen har en sådan 
utformning att marken måste tas i anspråk utmed stranden eller om det inte är säkert för 
allmänheten att vistas där.  
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2.5 Allemansrätt 
 
Allemansrätten kan beskrivas som rätten för den enskilde människan att i viss utsträckning få 
vistas på mark- och vattenområden som tillhör andra. Utnyttjandet av sådana områden får 
däremot inte innebära att fastighetsägare eller andra enskilda blir utsatta för nämnvärd skada 
eller olägenhet. Allemansrätten som begrepp fördes in i Naturvårdslagen 1974, men har en lång 
tradition eftersom den har varit nödvändig för att människor ska kunna förflytta sig i landet. 
Allemansrätten fick lagstöd först 1994 då den fördes in i grundlagen som en restriktion på 
grundlagens egendomsskydd. Den skrevs in i regeringsformens andra kapitel om de 
grundläggande fri och rättigheterna och omnämns där tillsammans med bestämmelserna om 
egendomsskydd (prop. 1997/98:45, s 299-300).  
Motiven till strandskyddet är att kunna bada och utöva friluftsliv i strandskyddat område vilket 
allmänheten har enligt allemansrätten. Innebörden av strandskyddet var alltså från början att 
trygga möjligheten för allmänhetens friluftsliv på den allemansrättsliga grunden (prop. 
1997/98:45, s 315).    

 

2.6 LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
 
Enligt propositionen 2008 (prop. 2008/09:119, s 1) innebär landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen att kommunerna i Sverige kan märka ut områden i sin översiktsplan där lättnader för 
strandskyddet gäller. LIS syftar till utveckla främst landsbygden men samtidigt bevara stränders 
natur- och friluftvärden. Det regionala och lokala inflytandet över strandskyddet avses även öka 
genom att kommunerna ges möjlighet att peka ut LIS-områden. 

I Naturvårdsverkets regeringsuppdrag från 2002 (Naturvårdsverket 2002, s 3, 156) gavs förslag 
på förbättringar i strandskyddet eftersom brister i strandskyddstillämpningen hade framkommit. 
Skyddet applicerades inte likvärdig i landet eftersom det ansågs komplicerat och svårt att 
tillämpa för de olika regionala förutsättningarna. 
Naturvårdsverket gav olika förändringsförslag för strandskyddet. Här återfinns förslag på 
möjligheten att exploatera i strandnära lägen som har lågt exploateringstryck.  
Ett sådant förslag skulle medföra utveckling på landet och den lokala ekonomin skulle bli 
stimulerad. Samtidigt framhävde Länsstyrelsen i Värmland problemen med att kunna bygga i 
strandnära lägen och pekade på att ett sådant förslag ofta leder fram till att bebyggelsen sprider ut 
sig längs stränderna. Följderna blir därför att sikten minskar genom uppförande av 
båtuppläggningsplatser och bryggor. Sådana ingrepp inverkar negativt på den allmänrättsliga 
möjligheten att använda stränder (Naturvårdsverket 2002, s 157-158, 180-181). 
 
 



Kettil Svensson  En undersökning av sjön Bolmen 

17 
 

Även om intentioner finns att utveckla landsbygden är det dock inte helt klarlagt vad som avses 
vara landsbygd. I Sverige finns det flera olika definitioner vilka beror på sakområdet, vad syftet 
är med den avgränsning som görs och vad som är praktiskt möjligt. Vid utpekande av 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen är ingen av dessa definitioner ensam given eftersom det 
kan bli ett stelt verktyg att bara använda en definition. Istället är det förutsättningarna på platsen 
som bestämmer vilken definition som är tillämpbar, om platsen är av den arten att lättnader i 
strandskyddet får tillämpas för att utveckla landsbygden. 
Under samråd för översiktsplanen ska också Länsstyrelsen verka för att definiera landsbygden 
tillsammans med kommunen. Länsstyrelsen verkar också för att bevara strandskyddsintresset i 
områden där landsbygdsutveckling i strandnära lägen pekas ut (prop. 2008/09:119, s 63- 64, 
118). 

I enlighet med propositionen (prop. 2008/09:119, s 32) var strandskyddet i behov av en förnyelse 
eftersom det fanns brister i regleringen och i den tillämpning som gjordes av skyddet. Följderna 
blev att många stränder togs i anspråk, även av fler än de som enbart var bosatta där.  
Strandskyddet upplevdes inte som tillräckligt flexibelt och regeringen menade att en gradvis 
urholkning av strandskyddet uppkom.  
I kommuner med lågt exploateringstryck finns behov av att utveckla landsbygden och där 
tillgång till orörda stränder finns. Därför ska möjligheten finnas att peka ut områden med 
lättnader i strandskyddet för landsbygdsutveckling om exploateringstrycket är lågt (prop. 
2008/09:119, s 33). 
Boverket gjorde tillsammans med Naturvårdverket (2013, s 62) en utvärdering för regeringen av 
de nya strandskyddsbestämmelsernas tillämpning. LIS-områden kan pekas ut i den kommunala 
översiktsplanen om tillgången på fria strandområden är god och om en begränsad bebyggelse 
kan uppföras utan att strandskyddets tvådelade syften åsidosätts. Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen får däremot inte pekas ut i de områdena som anges i 4 kap. miljöbalken. 
Anledningen är att dessa kustområden har höga värden för naturvård, kulturminnesvård, 
friluftsliv och turism (prop. 2008/09:119, s 66).  
Enligt utvärderingen som Boverket och Naturvårdsverket gjorde på uppdrag av regeringen, var 
huvudsyftet med regeländringen av strandskyddet 2009/2010 att öka det regionala och lokala 
inflytandet över strandskyddslagstiftningen. Kommunerna skulle i de flesta fallen få besluta om 
dispens och upphävande av strandskyddet. Kommunerna i landet har därmed i de flesta fall fått 
beslutanderätt över strandskyddet. Dock är fortfarande tillämpningen av strandskyddet inte 
enhetligt i landet och länsstyrelserna har fått en tydligare roll i att granska kommunernas beslut. 
Länsstyrelsernas stärkta roll kan göra att en del kommuner fortfarande känner att deras 
inflytande minskat (Naturvårdsverket & Boverket 2013, s 147). 
 
Med lagändring förändrades också kommunernas roll. De blir skyldiga att peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i sina översiktsplaner. Områdena ska därför enligt 
kommunens bedömning uppfylla miljöbalkens krav som ställs på LIS-områden.  
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Det ska framgå i översiktsplanen om det finns områden som är av betydelse för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. En sådan redovisning ska fungera som vägledning vid 
prövning och upphävande av dispensfrågor. Kommunen kan också göra redovisningen som ett 
tillägg till översiktsplanen om planen för övrigt är aktuell (prop. 2009/10:170, s 172).  

Enligt propositionen 2009 (prop. 2009/10:170, s171-172) har redovisningen av områden för 
landsbygdsutveckling stor betydelse för rättstillämpningen. Ett statligt inflytande behövs och 
därför har Länsstyrelsen getts en starkare roll för att kunna bevaka strandskyddsintresset vid den 
kommunala planläggningen. Under samråd med kommunen verkar Länsstyrelsen särskilt för att 
utpekade områden är förenliga med 7 kap. miljöbalken, det vill säga om området saknar 
betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Om utpekade områden inte skulle vara 
förenliga med 7 kap. i miljöbalken framgår det i granskningsyttrande som Länsstyrelsen lämnar. 
Vidare består Länsstyrelsen uppgift i att överpröva kommunala beslut om upphävande och 
dispenser. Genom att kommunerna har möjlighet att peka ut LIS-områden finns också behovet av 
mellankommunal samverkan med gemensamma planeringsunderlag. 
I propositionen från 2008 (prop. 2008/09:119, s 10, 33), med förslag till förändringar i 
miljöbalken, klargörs det att vid tillämpningen av LIS ska det utpekade området vara lämpligt för 
landsbygdsutveckling med låg exploateringsgrad. Området ska även vara begränsat i sin 
utsträckning för att inte motverka syftet med strandskyddet. Det finns en risk för 
överexploatering mellan landsbygd och tätort. Naturvårdsverket menar därför att det på de 
platser där exploateringstrycket är högt ska finnas undantag för lättnaderna i strandskyddet. Detta 
är områden såsom kust- och skärgårdsområden i 4 kap. miljöbalken. Naturskyddsföreningen 
yttrade även att, förutom kustområdena, borde de fem största sjöarna undantas från 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Hit hör dock inte Bolmen (prop. 2008/09:119, s 62). 

Dock visar Boverkets och Naturvårdsverkets utvärdering att det är svårt att se om möjligheten till 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen verkligen lett fram till landsbygdsutveckling. 
Anledningen är att det finns få översiktsplaner med utpekade LIS-områden som antagits. I likhet 
med översiktsplaner är det också få detaljplaner som antagits och upphävt strandskyddet med 
hänvisning till landsbygdsutveckling (Boverket & Naturvårdsverket 2013, s 81). 

 

2.7 Konflikter och samspel mellan strandskydd och riksintresse 
 
Av propositionen (prop. 1975/76:1, s 81-82) framgår konflikterna mellan strandskyddet och 
fritidsbebyggelse då kuststräckorna skulle hållas fria från enskild bebyggelse. Sambandet fanns 
också till riksintresse för friluftsliv eftersom allmänheten skulle ha tillgång till friluftsområden 
enligt allemansrätten.  
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Det fanns dock flera olösta konflikter mellan bevarande och exploatering. Främst hade dessa 
konflikter att göra med uppförandet av fritidshusbebyggelse i vissa strandområden.  
Behoven av tydligare riktlinjer framgår gällande exploatering av fritidshusbebyggelsen längs 
kusterna, men även vid större sjöar inne i landet och i rekreationsområden. Planeringsbehovet 
kvarstod därmed för fritidshusbebyggelsens utveckling i särskilda områden samt för 
rekreationsområden. Detta var platser där konflikterna mellan markanvändningsintressena var 
påtagligt framträdande. Åtgärder som föreslogs för att hantera fritidsbebyggelsen var tydligare 
och mer preciserade planer för att fortsättningsvis kunna säkerställa riksintressena friluftsliv, 
naturvård samt kulturminnesvård (prop. 1978/79:213, s 5, 9, 12, 41). 

I propositionen 1978 (prop. 1978/79:213, s 30) gavs förslag på att det i de områden där 
konkurrensen om marken var störst, skulle tät bebyggelse vara att föredra med hänsyn till 
riksintresset för friluftslivet. Mer utspridd bebyggelse eller mindre grupper av hus lämpade sig 
bättre i andra delar av landet där konkurrensen om marken inte var lika stor. 
Vidare framgår det att bestämmelserna om hushållning med mark och vatten i naturresurslagen 
har avgörande betydelse när avvägningar mellan olika intressen görs. Dessa intressen innebar 
konkurrens om mark och vatten där de lokala intressena, såsom strandskyddet, kunde råka i 
konflikt med riksintressena (prop. 1997/98:45, s 243-244).   

Genom de ändringar som gjordes i naturvårdslagen 1975 blev strandskyddet generellt och 
dessutom infördes ett nytt skydd, naturvårdsområde, som tillsammans med strandskyddet kunde 
verka för att tillgodose riksintresset för friluftslivet (prop. 1975/76:1, s 194). 
När naturvårdslagen ändrades 1994 och strandskyddets syfte inbegrep att ge skydd för djur och 
växtliv stärktes därmed också skyddet för friluftslivets intressen och även riksintresse för 
naturvården längs stränderna. Strandskyddet gör att korridorer i landskapet kan bevaras vilket 
gör det lättare för djur och växter att sprida sig. Strandzonen är också värdefull som skydd för 
många arter (prop. 2008/09:119, s 28).  
Vidare går det att urskilja ett samspel mellan strandskyddslagstiftningen och riksintresse för 
friluftslivet med anledning av den fria passagen som infördes 2009.  
Eftersom den fria passagen i strandskyddslagstiftningen ger allmänheten möjlighet att utnyttja 
området mellan vattnet och uppförd bebyggelse stärks möjligheten till friluftslivet. Det går också 
att se kopplingar till riksintresse för naturvården. Anledningen är att syftet med den fria passagen 
även var att stärka djur- och växtlivet som finns i direkt anslutning till strandlinjen (prop. 
2008/09:119, s 76-78).  

Vidare kan strandskyddet ses som samspelt med riksintressena naturvård, kulturminnesvård och 
friluftslivet som ligger inom strandskyddat område eftersom ”[…] målen om Levande sjöar och 
vattendrag och Hav i balans samt levande kust- och skärgård berörs av de nära kopplingarna 
till strandskyddet. Målen innebär bl.a. att sjöars, stränders samt kust- och skärgårdslandskapets 
stora värden för natur- och kulturupplevelser och för bad och friluftsliv ska värnas.” (prop. 
2008/09:119, s 32). 
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3. Forskningsöversikt 
 
I det här avsnittet presenteras de teoretiska utgångspunkterna vilka dels är styrmodellerna 
government och governance och dels de två paradigmen, miljö- och planparadigmen. Genom att 
jag använder styrmodellerna och paradigmen kan strandskyddet och riksintressesystemet 
jämföras mot tidigare forskning, i ett mer överskådligt samband och resultaten kan placeras in i 
en övergripande kontext. Riksintressena är ifrågasatta och strandskyddet nyligen förändrat. 
Styrmodellerna används således till att kunna se åt vilket håll samhällsstyrningen är på väg åt då 
riksintressesystemet ifrågasätts. Paradigmen använder jag för att undersöka vilken riktning 
planeringen verkar vara på väg. Det är dock inte säkert att någon entydig trend kommer kunna 
urskiljas, varken i förhållande till styrmodellerna eller paradigmen.  
I det här avsnittet kommer först en genomgång göras av government- och governance varefter 
plan och miljöparadigmet redovisas. Härefter presenteras forskning på allemansrätten 
riksplaneringen, strandskyddet.  

 

3.1 Styrmodellerna government och governance 
 
Det finns två förklaringsmodeller som kan fungera som utgångspunkt för hur samhället styrs. 
Dessa modeller används för att ställas mot resultaten i arbetet och för att bidra med en förklaring, 
rörande hur maktförskjutningen ser ut i samhället mellan central och lokal styrning då 
riksintressesystemet ifrågasätts. 
 
Pierre och Sundström (2009, s 7-10) pekar på att det finns två styrningsmodeller för hur 
samhället styrs vilka benämns government och governance. Modellen government innebär en 
större auktoritet och en tydligare hierarki i styrningen av samhället där staten är den som 
bestämmer och tar beslut.  
Governance riktas istället in på en fördelning av ansvaret och styrningen. Det finns indikationer 
från forskningen idag som visar på ett skifte i samhällstyrningen som går från ett 
governmentstyre till ett governancestyre. I praktiken innebär detta att staten lämnar ifrån sig 
stora delar av sin makt och sitt ansvar till företag, intresseorganisationer samt till kommunerna 
och regionerna. Viktiga medel som staten förfogar över är bland annat regel- och kontrollsystem 
men även lagstiftning. 
Ett governancestyre inbegriper dock att staten, om än inte suverän, fortfarande har särskilda 
möjligheter att organisera och kontrollera policys. Istället för att utgöra ett centrum för makt med 
tydliga regler och mål som ska efterföljas betonas istället andra former av styrning från statens 
sida. Styrningen utgörs snarare av att staten sätter upp övergripande ramar för både finansiering 
och sätt att arbeta på. Även problemformuleringar ställs upp och formuleras från statens sida för 
att tydliggöra för aktörer vad det huvudsakliga problemet är och hur det bör lösas (Pierre & 
Sundström 2009, s 14).  
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Genom den förändrade samhällsstyrningen mot governance, utmanas den traditionella 
demokratimodellen som i stora drag bygger på tydlighet angående kontroll och regler. 
Governance innefattar dessutom att avståndet mellan politiker och tjänstemän ökar, vilket är en 
likhet som kan ses i förhållandet mellan miljö- och planparadigmet. 
Vidare minskar lagars legitimitet och skillnaden mellan det privata och offentliga blir otydligare. 
Således ökar svårigheterna för politiker att dra tydliga gränser för verksamheter och sätta upp 
mål för dem. Ansvarsfördelningen är därför en central del när styret förskjuts från government 
till governance. Kritiken mot governancemodellen består i att staten behandlas som en enhet. 
Dock består staten av flera olika sektorer, vilket är särskilt tydligt i Sverige (Pierre & Sundström 
2009, s 15, 17).  
Enligt Pierre och Sundström (2009, s 15, 19) försvagas government som det grundläggande 
idealet att styra till förmån för governance. Dock framhålls att ett styre enligt 
governancemodellen ser staten som en ensam och enhetlig aktör. Staten innefattar däremot flera 
olika sektorer som nödvändigtvis inte är helt likvärdiga. Den består av olika nivåer med både 
politiker och tjänstemän. I Sverige är statens olika delar med uppdelning mellan departement och 
myndigheter särskilt tydlig.        
 
Governancestyrets utgångspunkt är att staten får sköta fler målsättningar och krav, men framför 
allt att dessa mål och krav ofta strider mot varandra (Pierre & Sundström 2009, s 9). Denna 
motstridighet kan kopplas till miljö och planparadigmet, eftersom riksintressen och 
strandskyddet kommer från dessa skilda paradigm och därmed olika lagområden som staten 
behöver tillämpa. Emmelin & Lerman (2006, s 12) menar också att paradigmen är två synsätt 
som är svårförenliga. 
 
De olika kraven på samordning, medborgarorientering och målinriktning har gjort att riksdag och 
regering blivit tvungna att avsäga sig olika beslut och verksamheter. Innebörden av governance 
är dock inte att staten slutar att styra helt och hållet, utan att sättet att styra på förändras. Makten 
och ansvaret minskar däremot och delas istället nedåt, till regioner och kommuner men också till 
företag. Denna maktfördelning har lett fram till staten fått mindre inflytande och därmed 
försvagats (Pierre & Sundström 2009, s 9-10, 14). 
 

3.2 Synen på fysisk planering - två paradigm 
 
Enligt Emmelin och Lerman (2006, s 1-2, 6, 11) kan miljövården och den fysiska planeringen 
beskrivas som ett hinder för samhällsutvecklingen. Miljövård och planering av mark är två helt 
olika aktiviteter och kan ses som två paradigm; miljöparadigmet och planparadigmet. Begreppet 
paradigm används av Emmelin och Lerman för att illustrera två åtskilda betraktelsesätt.  
Det renodlas till ytterligheterna miljö- och planparadigm och används därför inte i sin 
ursprungliga betydelse.  
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De två synsätten skiljer sig åt och betonar dels ansvarsfördelningen centralt kontra lokalt, dels 
bevarande av miljön kontra avvägningar mellan intressen genom planering. Ordet paradigm 
beskriver ett tankesätt i samhället, och även i lagstiftningen. Paradigmen innebär därför 
motsättningar som påverkar möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen.  
För att knyta paradigmen till styrmodellerna kan tanken med riksintressena beskrivas som ett 
governancestyre. När riksplaneringen påbörjades skulle grova riktlinjer dras upp för markens 
användning, till stöd för den regionala och lokala planeringen (Forsberg 1992, 11, 40, 63). 
 
De två paradigmen, med sina skilda synsätt, präglar miljöbalken respektive plan- och bygglagen. 
Reglerna för riksintressen finns i miljöbalken men tillämpas vid planering enligt plan- och 
bygglagen vilket gör att spänningen mellan paradigmen blir tydlig.  Framför allt när 
riksintressena är ifrågasatta på grund av svårigheterna i tillämpningen. Reglerna för riksintressen 
har sitt ursprung i Naturresurslagen vilken tillkom tillsammans med plan- och bygglagen och de 
har därmed sitt ursprung i samma paradigm (Emmelin & Lerman 2006, s 12). 

Emmelin och Lerman (2006, s 12) menar vidare att i realiteten försöker lagstiftningen förena 
paradigmens olika infallsvinklar. Att förena dessa synsätt är problematiskt då också 
rättsäkerheten ska tillgodoses och expertkunnande ska förenas med ett demokratiskt inflytande. 
Paradigmen representerar olika synsätt om styrning ska ske från central eller lokal nivå. Det 
lokala demokratiska inflytandet ställs mot expertkunnande. Det finns därmed en problematik i 
maktförskjutningen mellan lokalt och centralt samt i relationen mellan exempelvis tjänstemän 
och politiker.  
Även om en samordning mellan miljöbalken och plan- och bygglagen nämns samt att det finns 
en paradigmatisk skillnad mellan lagarna, är en samordning inte självklar. Beslut blir legitima 
när enighet bildas även där den lokala planeringen ställs mot vetenskaplig kunskap. Istället hade 
lagstiftningens klarhet och funktion kunnat gynnas om det fanns en tydlig skillnad (Emmelin & 
Lerman 2004, s 136).  

 

3.3 Miljöparadigmet 
  
Utgångspunkten för miljöparadigmet är att bevara miljöförhållandena. Det vetenskapliga 
förhållningssättet är viktigt där expertkunskapen är avgörande för att kunna bevara eller forma en 
miljö som eftersträvas att vara hälsosam. Centralt är att naturen har ett högt värde där miljön ses 
som en gemensam angelägenhet. Inom miljöparadigmet är avsikten att minska påverkan på 
miljön och bevara dess ursprungliga tillstånd. För att göra detta används normer och riktlinjer för 
att styra påverkan på miljön. Genom att använda ett sådant tillvägagångssätt kan påverkan på 
naturen styras och bidrar till att bestämma hur tillväxten och planeringen ska se ut (Emmelin & 
Lerman 2006, s 12-13).  
Miljöparadigmet strävar efter att bevara miljön, men Emmelin och Lerman (2006, s 13) menar 
att förhållandet i miljövården är oklart.  
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Naturens egenvärde ställs mot vilken nytta naturen har för människan. I miljöbalken är det dock 
det naturliga tillståndet i naturen och dess möjlighet att utnyttjas för hälsa och trivsel som är 
dominerande, inte naturens egenvärde.  
Med anledning av denna avvägning i miljöbalken behöver ställning tas till vilken påverkan som 
är rimlig på naturen. En av de centrala delarna i miljöparadigmet i den här frågan är ett 
vetenskapligt förhållningssätt där expertkunskapen framhålls, samtidigt som de politiska 
värderingarna ges mindre utrymme. Följden blir därför att den centrala expertkunskapen såsom 
riktvärden för utsläpp och normer för naturens tillstånd, blir avgörande för att bevara naturen. 

Anledningen till att den fysiska riksplaneringen uppkom var brister i planeringen, såsom i den 
kommunala översiktsplaneringen. Dock utgjorde riktlinjerna i riksplaneringen inte någon 
säkerhet för att riksintressena i praktiken skulle kunna ta ett visst markområde i anspråk. 
Dessutom sattes inte några specifika normer eller miljömål upp, som för miljökvaliteten under 
arbetet med riksplaneringen (Forsberg 1992, s 78, 147, 149). Riksintressena inbegriper inte 
sådana värden som är en central del i miljöparadigmet, som riktvärden för utsläpp. Här 
synliggörs skillnaden mellan de båda paradigmen då planparadigmets grund är att styra marken 
och miljön genom avvägningar mellan olika legitima intresse, såsom riksintressena, men som 
inte nödvändigtvis går att förena (Emmelin & Lerman, 2006, s 2, 13). 
Skillnaden mellan de båda paradigmen framhålls vidare då Emmelin och Lerman (2004, s 84) 
menar att det finns spänningar mellan det lokala beslutsfattandet som baseras på avvägningar, 
samt behovet av att använda vetenskapligt baserade riktlinjer. Det finns därmed ett 
motsatsförhållande mellan plan och miljö (Emmelin & Lerman 2006, s 16). 

Angående strandskyddet kompletterades syftet 1994 för att ge skydd åt djur och växtlivet 
(Segrell 1995, s 121). Genom kompletteringen av strandskyddet blev målet också biotopskydd, 
vilket enligt Emmelin och Lerman (2006, s 38-39) gör att strandskyddet ligger inom ramen för 
miljöparadigmet.  
Besluten som fattas på vetenskaplig grund i miljöparadigmet omnämns som en kalkylerande 
rationalitet. Detta innebär att landskapets kvalitéer eller den biologiska strukturen på en plats, har 
en central styrning. Eftersom miljöparadigmet har ett sådant betydande fokus på vetenskaplighet 
och allmängiltig kunskap sker styrningen uppifrån och neråt, för att få en central överblick och 
för att konkreta beslut ska kunna tas. Strukturen görs tydlig där exempelvis djur och växter 
rangordnas i hur vanligt förekommande de är.  
Med anledning av utgångspunkten i bevarande och fokus på miljöproblem tenderar 
miljöparadigmet att på lokal nivå hindra exploatering (Emmelin & Lerman 2006, s 2, 14-15).  
 
 

 

 

 



Kettil Svensson  En undersökning av sjön Bolmen 

24 
 

 

3.4 Planparadigmet 

 
Till skillnad från miljöparadigmet är grunden för planparadigmet att avvägningar görs mellan 
olika motstridiga intressen. Dessa avvägningar har ständigt gjorts oavsett om det har att göra 
med de givna förutsättningarna på en plats, tekniska eller ekonomiska förutsättningar  
(Emmelin & Lerman 2004, s 64). Styrningen vid förändring av marken och miljön görs därför 
genom jämkningar mellan olika intressen, som kan vara både allmänna och enskilda.  
Beslut ges legitimitet om de tagits fram där de olika intressena fått komma till tals samt om 
avvägningen mellan intressena gjorts på en demokratisk grund. Avsikten är således att samtliga 
ska få föra sin talan vilket ska leda till att konsensus uppnås. Hur vetenskapligt eller tillförlitligt 
själva beslutet är spelar mindre roll, huvudsaken är samförstånd (Emmelin & Lerman 2006, s 2, 
15).  

Emmelin och Lerman (2006, s 3, 14-16) menar också att den utveckling som genomdrivits både 
inom planeringen samt inom miljöpolitiken har gjorts för att minska skillnaderna mellan 
paradigmen. Planparadigmet har därför tonats ner och miljöparadigmet getts en ledande roll där 
planeringen istället får verka inom ramen för gränser, såsom miljökvalitetsnormerna.  
Planparadigmet innebär ett annat förhållningssätt när det gäller styrning av markanvändningen. 
Denna styrning sker i större utsträckning på den lokala nivån istället för på central nivå som i 
miljöparadigmet. Den lokala styrningen genomdrivs med det kommunala planmonopolet som 
grund och där planeringen av den fysiska miljön bestäms av olika restriktioner. 

Förhållningssättet till planeringen är ytterlig i planparadigmet, likväl som tron på att kunna forma 
den fysiska omgivningen genom planeringen.  
Skillnaden mot miljöparadigmet är tydlig då planparadigmet inte utgår från att staten är den 
avgörande som styr med restriktioner. Planeringen är därmed inte styrd från central nivå 
(Emmelin & Lerman 2006, s 2). 
Ursprunget i planeringen härstammar från att kunna styra stadsbyggandet. Målet med denna 
styrning av byggande är att tekniskt och juridiskt reglera de olika delarna av staden, men även att 
bidra till det offentliga livet och forma den byggda miljön.  
Möjligheterna att genomdriva planeringen genomförs med de kommunala planerna såsom 
översiktsplanen för att peka på avsikterna med markanvändningen. Kommunen som byggherre 
och markägare ska verka för att driva avsikterna med planerna och samarbeta med olika aktörer 
såsom intresseorganisationer, samt ange restriktion för miljöpåverkan såsom utsläpp och buller 
(Emmelin & Lerman 2006, s 14). 

Emmelin och Lerman (2006, s 32) pekar på att i den praktiska planeringen är riksintressena 
betydelsefulla i relationen mellan staten och kommunen och för att tillvarata de nationella 
intressena. Många gånger uppkommer missförstånd i den lokala planeringen, som är en av de 
centrala utgångspunkterna i planparadigmet.  
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Sådana missförstånd är knutna till riksintressena, som att restriktioner förekommer i planeringen 
på den lokala nivån. Riksintressena är dessutom i flertalet fall avgränsade i grova drag men 
beaktas istället som precisa restriktionsområden. Främst är riksintresset för friluftslivet, som är 
utpekat för Bolmen, mest diffust avgränsat av riksintresseområdena och utgör dessutom 
bristande kunskapsunderlag för den kommunala planeringen.  
Emmelin och Lerman (2006, s 32-33) ifrågasätter dock om överblicken och 
kunskapsförmedlingen till kommunens planering är tillräckligt god, då friluftslivet alltmer 
strävat mot att innefatta turism där varken kommun eller Länsstyrelse nödvändigtvis innehar 
någon kompetens.  

 

3.5 Allemansrätt, riksplanering och strandskydd 
 
Allemansrätten innebär möjligheten att färdas och uppehålla sig på annans mark samt nyttja 
naturen. Genom att miljöbalken trädde i kraft 1999 skärptes kraven för att utnyttja naturen 
eftersom miljöbalkens allmänna hänsynsregler kan tillämpas på alla verksamheter, såsom 
friluftslivet. Allemansrätten innebär också att den som använder naturen måste förebygga skador 
i miljön (Ahlström 2008, s 12).  
 
Ahlström (2008, s 12, 15, 92-93) menar dock att utvecklingen och ökningen av turismen och 
friluftslivet förändrat förutsättningarna för allemansrätten. Detta gör att oklarheter uppkommer i 
tolkningen av allemansrätten vilken är inskriven i grundlagen men där lagen inte anger vad som 
innefattas i allemansrätt. Planeringen kan verka för att underlag tas fram så att allemansrättens 
värden blir tillvaratagna såsom kommunala friluftsplaner. Det är därmed möjligt att stärka 
allemansrätten och tydliggöra förutsättningarna på lokal nivå för att förebygga konflikter i 
markanvändningen. 
 
Även om det inte i lagstiftningen preciseras vad som innefattas i allemansrätten påpekar Sandell 
(1997, s 57-58) att det inte är nödvändigt att exakt definiera allemansrätten. Istället är det av vikt 
att värna de lokala förhållandena och slå fast i lagstiftningen att en hänsynsfull och fri tillgång till 
friluftslandskapet är allas rättighet. Möjligheten att utnyttja allemansrätten är på grund av att 
lagstiftningen, såsom för planeringen, reglerar möjligheten att exploatera marken vilket är viktigt 
för tillgången till naturen.      

Samtidigt menar Petersson Forsberg (2012, s 3-4, 104, 106) att friluftslivets ställning i den 
kommunala fysiska planeringen varierar mellan kommunerna i landet men också mellan olika 
planeringsnivåer. De statliga styrningar som är av betydelse för kommunernas planering av 
friluftslivet har under den senaste tiden förändrats, såsom strandskyddslagstiftningen 2009/2010.  
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Flera intresseorganisationer för friluftslivet menar att den här förändringen medför en 
försvagning av strandskyddet. Samtidigt upplevs förändringen av strandskyddet som otydligt 
bland planerare vilket leder till en osäkerhet inför hur reglerna ska tillämpas. 

Angående riksplaneringen kom de första förslagen till en fysisk riksplanering för 
markanvändningen på 1940-talet. Planeringen av mark avsågs bli omfattande med tron på att 
samhället kunde förändras med hjälp av den offentliga planeringen (Forsberg 1992, s 31-32).  
Dock påbörjades inte riksplaneringen förrän 1966. Den skulle fungera som ett stöd både för den 
regionala och kommunala planeringen. Riksplaneringen skulle även i grova drag från central 
planeringsnivå dra upp riktlinjer för markanvändningen i Sverige (Forsberg 1992, 11, 40, 63).  
Under förarbetena samlades stora mängder material in och ordnades för att kunna göra 
konfliktanalyser, men framför allt för att kunna identifiera riksintressen och göra avvägningar 
mellan riksintressena och andra intressen (Forsberg 1995, s 149). 
 
Den främsta anledningen till att den fysiska riksplaneringen uppstod var problem som bestod i att 
regeringen under 60-talet inte hade någon reell möjlighet att ta ställning till de tunga och 
miljöstörande industriernas lokalisering. Allmänhetens miljömedvetande blev allt mer aktuellt 
vid konflikter om var denna tunga industri skulle lokaliseras. Dessutom var den kommunala 
översiktsplaneringen bristfällig, vilket bidrog till att motivera framtagandet av den fysiska 
riksplaneringen. Därtill var också konflikter i markanvändningen avgörande för uppkomsten av 
den fysiska riksplaneringen (Forsberg 1995, s 42, 147). 
Riksplaneringen skulle fungera som vägledning för landets myndigheter vid beslut om 
markanvändningen. Kommunerna fick på grund av den centrala styrningen och utpekande av 
riksintressen, minskade möjligheter att genomföra planering av mark. De första riktlinjerna för 
riksplaneringen trädde i kraft efter riksdagsbeslutet 1972-, och gällde fram till 1987 då 
Naturresurslagen kom till (Forsberg 1992, s 12, 90).  

Under den fysiska riksplaneringen formades möjligheten för såväl politiker som planerare att 
handla i frågor om markens användning. Kommunernas planmonopol har dock inte påverkats av 
att riksplaneringen infördes i landet. Däremot behöver kommunerna ta hänsyn till de riktlinjer i 
form av riksintressena, som identifierats på central nivå. Riksplaneringen var till sin utformning 
och karaktär en flexibel planering utan tydlig rättsverkan för enskilda riksintressens ställning 
innan marken exploaterades (Forsberg 1992, s 102-103). 
 
Riksintressena uppkom för att ge riktlinjer i användningen av marken samt tillståndsgivning i 
riksplaneringen men innebär idag problem. Motsättningar finns mellan kommunalt självstyre och 
statliga intressen och består i bestämmanderätten för användning av mark och vatten. Många 
gånger är riksintressena utmarkerade i grova drag, men betraktas istället som preciserade 
områden med restriktioner istället för allmänna intresseområden där avvägningar kan göras.  
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Otydligheter finns i lagstiftningen som även finns i strandskyddslagstiftningen 2009/2010, vilket 
leder till avvägningsproblem mellan olika intressen. Avvägningsproblem återfinns i 
områdesskydden som regleras i miljöbalken och innefattar i det här fallet både strandskyddet och 
riksintressena. Otydligheten i lagstiftningen består i att det kan förekomma markområde som 
utgörs av flera riksintressen som är svårförenliga. Då ska företräde ges till det riksintresse som på 
lämpligaste sätt främjar den långsiktiga hushållningen, men där bedömningen innefattar både 
sociala, kulturella och ekonomiska hänsynstagande vilket gör bedömningen komplicerad 
(Petersson Forsberg 2012, s 97-100). 
Även om kritik framförts under senare tid mot riksintressesystemets tillämpbarhet påpekar 
Forsberg (1992, s 149) att riksplaneringen aldrig med säkerhet utgjort att ett riksintresse i 
praktiken får ta ett markområde i anspråk. De riktlinjer som sattes upp utgjorde riktlinjer för 
användningen av marken, men har aldrig förbjudit markanvändning. Vid tillämpning av 
riksplaneringen skulle ställning tas till vilken betydelse en verksamhet hade varefter en 
avvägning gjordes mot riktlinjerna i riksplaneringen. Riksintressena är situationsanpassade vilket 
skulle förenkla tillämpningen av riksplaneringen.    

Segrell (1995, s 14-15) pekar på att landskapet utnyttjas på olika sätt och har olika 
användningsområden som är knutna till kusten såsom jakt, fiske och jordbruket. Utnyttjandet av 
landskapet påverkas av flera olika faktorer, men där det enskilda ägandet av mark är av stor 
betydelse eftersom det ger inflytande på den fysiska planeringen i form av medborgardeltagande. 
Dock är det kommunen som innehar rätten till planläggning av mark och vatten där en avvägning 
mellan enskilda och allmänna intressen görs. Synen på kustlandskapet skiljer sig däremot och 
ställningstagande behöver göras angående vem som ska tilldelas prioritet. Skilda intressen 
behöver vägas mot varandra samt mot allmänna intressen vilket gör att konflikter uppkommer 
längs stränderna. Myndigheterna behöver antingen genomdriva sina avsikter för markens 
användning, eller vara lyhörda för de uppfattningar och synpunkter som finns på mer lokal nivå, 
vilket synliggör spänningen mellan miljö- och planparadigmet (Segrell 1995, s 41- 42, 270). 
Segrell menar (1995, s 264-265) att det lokala inflytandet över de lokala resurserna försvagats i 
strandområdena på grund av bebyggelse.  
Den första strandskyddslagstiftningen som infördes i landet blev antagen av riksdagen 1950. 
Lagen innebar att länsstyrelserna kunde hindra bebyggelse från att uppföras i särskilda områden 
kring kuster, insjöar och vattendrag, belägna högst trehundra meter från vattenlinjen. Områden 
med fastställd stads- eller byggnadsplan undantogs från lagen likväl som byggnader som ansågs 
nödvändiga för försvar, jord- och skogsbruk, fisket och trafikförbindelser (Segrell 1995, s 55-
56). Syftet med lagen var att ” […] åt allmänheten trygga tillgången till plats för bad och 
friluftsliv vid havet, insjöar och vattendrag” (Segrell 1995, s 56). 
 
Strandskyddslagstiftningen som infördes 1950 gav dock inget permanent skydd. Den permanenta 
lagen infördes först 1953 och lades senare in i naturvårdslagen 1965.  
Betydelsefulla förändringar i strandskyddslagstiftningen genomdrevs 1972 då reglerna för 
ersättning anslutna till skyddet togs bort.  



Kettil Svensson  En undersökning av sjön Bolmen 

28 
 

Den här förändringen innebar att markägare som inte hade möjlighet att förfoga över sina ägor 
på grund av strandskyddet, inte fick någon ekonomisk ersättning för detta. Fortsättningsvis 
gjordes en betydande förändring 1975 då strandskyddet blev generellt och dessutom skärptes 
betydligt. Denna förändring betydde att länsstyrelserna inte enbart skulle besluta om skydd för 
vissa strandområden, utan lagstiftningen inbegrep istället alla stränder vid hav, insjöar och 
vattendrag. Anledningen till att strandskyddet skärptes under den här perioden var att 
fritidshusbebyggelsen betraktades som ett hot mot attraktiva stränder. Allmänheten skulle ges 
möjlighet till friluftsliv och rekreation där stränderna var landets främsta tillgång för friluftslivet 
(Segrell 1995, s 86-87, 93). 
 
Strandskyddets tillämpning förändrades under 70- och 80-talen då flera av landets kommuner 
helt eller delvis fick, genom delegation från länsstyrelserna, beslutanderätt om dispens från 
naturvårdslagens strandskyddsbestämmelser (Segrell 1995, s 128). Genom att ge kommunerna 
större möjlighet till dispensgivning menar Segrell (1995, s 203) att strandskyddet 
decentraliserades.   
 
Kommunerna i landet har dock inte tilldelats fullständig kontroll över tillämpningen av 
strandskyddet. Länsstyrelserna har varit kritiska mot hur kommunerna utnyttjat delegationen av 
rätten till dispens, eftersom de haft benägenhet att prioritera andra intressen framför 
strandskyddet.  Dock har kommunerna under det generella strandskyddets tid inte visat sig mer 
benägna att ge dispens eller att de inte skulle tillämpa skyddet enligt lag (Segrell 1995, s 203-
204). 

Syftet med strandskyddslagstiftningen kompletterades och trädde i kraft 1994. Tillägget i syftet 
innebar att skyddet inte enbart skulle vara socialt och ta hänsyn till friluftslivet, utan hänsyn 
skulle också tas till växt- och djurlivet. Syftet blev därför både socialt och ekologiskt. Det 
tvådelade syftet innebar därför i praktiken att dispenser från strandskyddet, som borde beviljas i 
ett område som uppenbart saknade betydelse för friluftslivet, ändå kunde avslås med hänvisning 
till djur- och växtlivet på platsen (Segrell 1995, s 121). 
 
Många gånger blir intressen utformade på den centrala nivån såsom strandskyddet och inte på 
den lokala nivån. Vidare påpekar Segrell (1995, s 263-264) att konflikterna kring strandskyddet 
många gånger har sitt ursprung i de centrala intressena knutna till staden, som fritidsbebyggelsen 
och det rörliga friluftslivet. Strandskyddet omnämns som ett intrång i den enskilde markägarens 
rätt att förfoga över sina ägor. Dock ges prioritet åt det rörliga friluftslivet som ett allmänt 
intresse. Konflikterna över strandskyddet tydliggörs eftersom ”Mellan de nationella, regionala 
och lokala nivåerna förekommer motsättningar som avseende strandskyddets tillämpning främst 
består i en mer eller mindre öppen misstänksamhet mot kommunerna och deras sätt att hantera 
strandskyddslagstiftningen.” (Segrell 1995, s 264).  
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Dock finns det inga belägg för att kommunerna är mindre benägna att tillgodose 
strandskyddsbestämmelserna än vad länsstyrelserna är. Strandskyddet är inte heller något 
planeringsinstrument som medför att avvägningar mot andra intressen kan göras, utan ska 
betraktas som en planeringsförutsättning. Konflikter och samspel angående strandskyddet är på 
den lokala nivån många gånger komplicerat och ser olika ut.  
Bevarande kontra exploatering skiljer sig beroende på platsens lokala förutsättningar, men där 
också friluftslivet kan ses som en form av ianspråktagande och behöver nödvändigtvis inte vara 
samspelt med strandskyddet. I attraktiva strandområden vistas många människor och slitage 
uppstår när människor använder sig av naturen och därigenom allemansrätten, vilket påverkar 
strandskyddets syfte att trygga djur- och växtlivet (Segrell 1995, s 264- 267).  
 
Dock är strandskyddet och allemansrätten också samspelt ”Det samspel mellan allemansrätt och 
strandskydd som sedan blev ett huvudfundament i statsmakternas säkerställande av 
friluftslandskapets tillgänglighet innebar en tydlig orientering åt en lokal 
landskapsanpassning[…]” (Sandell 1997, s 57). Vidare finns en samverkan mellan 
allemansrätten och strandskyddet eftersom strandskyddslagstiftningen gör att allemansrätten inte 
upphör på grund av bebyggelseexploatering längs stränder som har betydelse för allmänhetens 
friluftsliv (Segrell 1995, s 127). Vad som också går att urskilja är att strandskyddet bidrar till att 
allemansrätten inte slutar gälla på grund av bebyggelseexploatering. Detta har betydelse för 
allmänhetens friluftsliv och möjligheten att utnyttja strandområden (Segrell 1995, s 127). Även 
Petersson Forsberg (2012, s 101) menar att ett samspel råder mellan strandskyddet och 
allemansrätten eftersom allemansrätten förstärkts genom strandskyddade områden. 
 
Vidare finns enligt Segrell (1995, s 78) ett samband mellan strandskyddet, fritidshusbebyggelsen 
och intresset för friluftslivet. Redan när förslaget till strandlag kom 1938 uppmärksammades att 
friluftslivet skulle vara tillgängligt för allmänheten att utnyttja genom allemansrätten. Samtidigt 
fanns andra intressen, mestadels fritidshusbebyggelse men också bostadsbyggande och 
etableringar av industri.  
På 1970-talet riktades olika typer av exploateringar mot stränderna, främst fritidshusbebyggelse. 
Denna bebyggelse skapade konflikter gentemot strandområdena som tagits i anspråk och 
försämrat allmänhetens möjlighet att utnyttja dem.  
Många gånger användes den mark som var mest attraktiv för friluftslivet för exploatering till 
förmån för sommarstugor (Segrell 1995, s 93-94). 
 
 

3.6 Konkretisering av teoretiska utgångspunkter  
 
Det viktigaste som används i studiens analys, utifrån de teoretiska analysmodellerna government 
samt governance, är de skilda synsätt modellerna har på hur samhället styrs.  
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Konkret innebär detta att i undersökningen används respektive modells utgångspunkt på statlig 
betoning respektive ökat regionalt och lokalt inflytande. Detta för att kunna urskilja vilken 
riktning som förefaller vara den överordnade. Government utgår från att staten är hierarkiskt 
överordad det lokala inflytande, medan governance istället tar utgångspunkt i minskat statligt 
inflytande med starkare regionalt och lokalt inflytande. Detta är de viktigaste utgångspunkterna i 
styrmodellerna och tas därför med och används i studiens analys.  
Utöver styrmodellerna tillämpas miljö- och planparadigmet i undersökningen. Det viktigaste som 
jag använder är paradigmens olika förhållningssätt till planeringen, vilket dels är 
miljöparadigmets bevarande av miljöförhållandena och restriktioner som planeringen får verka 
inom. Dels är det planparadigmets utgångspunkt och starka tilltro på att markens användning ska 
förändras genom planering där demokratiska avvägningar görs mellan olika intressen.  
Dessutom används planparadigmets betoning på lokalt styre för att kunna urskilja kontraster 
gentemot miljöparadigmets centralistiska utgångspunkt.  
Dessa skilda och viktigaste utgångspunkter i de teoretiska analysmodellerna ger förutsättningar 
och hjälper mig att visa på om planeringen är på väg åt ökat bevarande av miljön och 
restriktioner, samt om det statliga inflytande förefaller blivit starkare i samhällstyrningen.           
      

 

5 Forskningsstrategi 
 
Fallstudie används i detta arbete som forskningsdesign eftersom en plats och individer kan 
utgöra det fall som studeras. Fallet är sjön Bolmen med de tjänstemän som arbetar på 
länsstyrelserna och kommunerna runt sjön. 

Jag använder fallstudie i arbetet eftersom möjligheten ges att använda fler olika källor och 
metoder. Det är en nödvändighet för att jag ska kunna besvara mina frågeställningar. Att enbart 
använda dokument är otillräckligt för att kunna urskilja skeenden såsom konflikter mellan 
kommunerna och länsstyrelserna runt Bolmen. Intervjuer krävs därmed vilket är en betydande 
del i fallstudien. Därmed passar fallstudie min undersökning och hjälper mig att besvara mina 
frågeställningar. Dessutom är fallstudie lämpligt att använda för att ge en förklaring på 
subtiliteter i verkliga situationer (Denscombe 2009, s 61). Det kan motivera att fallstudie 
används, eftersom Bolmen behandlas som fall där jag vill veta hur strandskyddet tillämpas inom 
riksintresseområde och om landsbygdsutvecklingen hämmas. 
Flyvbjerg (2006, s 6) pekar på att en fallstudie ger en insikt och nyanserar bilden i verkliga 
situationer med en hög detaljnivå. 

En av de viktigaste källorna till information när en fallstudie används är intervjuer, vilket även 
utgör en viktig del i undersökningen av Bolmen. Möjligheten ges att fråga nyckelpersoner både 
om fakta samt om deras åsikter (K. Yin 2006, s 31, 34, 103, 116-117). 
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Denscombe menar (2009, s 59-60, 62, 72) att genom en fallstudie går det att specifikt undersöka 
en enhet i detalj. Fördelen är att flera olika metoder kan användas och kombineras varför både 
intervjuer och kommunala dokument analyserats genom en innehållsanalys. Fallstudien lämpar 
sig särskilt för studier av processer och relationer. Detta kan vara motiverat då relationerna 
mellan kommunerna och länsstyrelserna runt Bolmen undersöks. Hanteringen av strandskyddet i 
riksintresseområde kan också ses som en process mellan stat och kommun i det specifika 
geografiska området Bolmen. Nackdelen med fallstudie är att främst kvalitativa data, snarare än 
kvantitativa produceras vilket innebär att forskaren behöver vara medveten och uppmärksam på 
detaljerna i de data som samlas in. Fallstudien kan också innebära problem att undersöka fallet 
som det naturligt uppträder utan att situationen påverkas av mig som genomför undersökningen. 
Att fallet som undersöks kan uppträda annorlunda med anledning av undersökningssituationen 
finns det en medvetenhet om i arbetet.    
 
 

6. Metod 

 
Detta avsnitt inleds med en presentation av dokument som datakälla och den innehållsanalys som 
gjorts av kommunernas översiktsplaner, LIS-dokument samt strandskyddsärenden kring Bolmen. 
Härefter följer en redovisning av intervjumetoden, som dels genomförts med tjänstemän på 
kommunerna kring Bolmen, (fyra kommuner) dels med tjänstemän som arbetar på de 
länsstyrelser som har översyn över sjön (tre länsstyrelser). Under intervjumetoden förklaras 
också insamlandet och hur bearbetningen av data utförts.  
Vidare förklaras under respektive metod vilka styrkorna respektive svagheterna är. Efter detta 
förklaras urvalet av data som sedan avslutas med en beskrivning av hur jag, som användare av 
metoderna, kan påverkat dem och själv blivit påverkad under arbetets gång. 

 

6.1 Dokument som datakälla 
 
Enligt Bryman (2008, s 488, 494) innebär användningen av dokument som datakälla att material 
samlas in för att sedan analyseras. Sådana dokument innefattar materiel som går att läsas och kan 
vara officiella dokument som kommer från statliga myndigheter, men också sådant som brev 
eller böcker. 
 
Eftersom det finns en stor mängd dokument som kan användas behöver en bedömning göras av 
dokumentens kvalitet. Materialet behöver bedömas utifrån dess tillförlitlighet och om dess 
ursprung kan vara tillförlitligt. Dessutom är det nödvändigt att avgöra om dokumenten innehåller 
några vinklingar, om det kan vara representativt för den kategorin som dokumentet tillhör samt 
om det är tydligt och meningsfullt för den undersökning som görs (Bryman 2008, s 488-489).  
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Därför har i huvudsak kommunala dokument använts till arbetet för att öka tillförlitligheten och 
meningsfullheten i användningen av dokumenten.  
I den inledande delen av arbetet med empirin har därför dokument som datakälla använts. Dessa 
dokument är de kommunala översiktsplanerna och de separat upprättade LIS-dokumenten kring 
Bolmen. Samtliga strandskyddsärenden från kommunerna 2009 respektive 2013 har också 
använts i arbetet.  
Genom att studera översiktsplanerna går det att ta del av läget i respektive kommun, såsom 
utmärkta riksintressen och kommunens ställningstagande till dem. Dessutom återfinns 
kommunens planeringsavsikter och ställningstagande då samtliga översiktsplaner blivit antagna. 

Eftersom samtliga översiktsplaner kring Bolmen antogs när utpekande av landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen inte var möjligt, har separata LIS-dokument upprättats.  
Dessa dokument ger en insikt i hur kommunerna använder LIS, såsom antal utpekade område 
eller om konflikter finns med andra intressen. Strandskyddsärendena ger möjlighet till 
precisering och insikt i vad förändringen av strandskyddet 2009 och 2010 inneburit för Bolmen. 

 

6.1.1 Analys av dokument 

 
För att kunna använda dokumenten i arbetet används en innehållsanalys, vilket hjälper forskaren 
att analysera innehållet i dokumenten. Innehållsanalysen kan tillämpas på vilken text som helst 
och kräver en strukturerad ordning. 
Vidare pekar Bryman (2008, s 505) på att en innehållsanalys är ett av de vanligaste sätten som 
används till analys av dokument. Analysen fokuserar på ett sökande av betydelsefulla teman i 
texten.  

Först behöver lämpliga textdelar väljas ut för att kunna genomföra analysen (Denscombe 2009, s 
307). Här används de kommunala översiktsplanerna kring Bolmen med tillhörande LIS-
dokument. Anledningen till att dessa dokument används är att, enligt 3 kap. plan- och bygglagen, 
har kommunerna i sina översiktsplaner skyldighet att ta hänsyn till och särskilt redovisa hur 
riksintressena tillgodoses. Dessutom ska kommunerna redovisa hur hänsyns tas till planer och 
program för sådana områden som är utpekade som landsbygdsutveckling i strandnära lägen (SFS 
2010:900, s 5). Strandskyddsärendena som kommunerna tillhandahållit för 2009 respektive 2013 
används för att undersöka förändringar i strandskyddslagen och därmed dispensgivningen. Det 
totala antalet ärenden och antalet positiva besked på ärenden har studerats. Det ger en insyn i 
antalet strandskyddsärenden respektive år, samt hur många som behandlades positivt respektive 
år. Därmed går det att urskilja vilka konsekvenser förändringar i strandskyddslagen fått för 
undersökningsområdet Bolmen.  

Den utvalda texten bryts härefter ner i mindre delar för att göra analysenheten mindre. Detta kan 
bestå i att analysen görs av hela stycken, enskilda meningar eller rubriker.  
 



Kettil Svensson  En undersökning av sjön Bolmen 

33 
 

Vad som är av vikt när en innehållsanalys av dokument görs, är att forskaren har en klar bild av 
vilka kategorier som eftersöks och om de är av värde för arbetet. Nyckelord kan användas för att 
kopplas ihop med ett specifikt tema. Därför eftersöks nyckelorden riksintresse, konflikter och 
samspel, strandskydd, tillämpning av strandskydd, utveckling av landsbygden i strandnära lägen, 
påverkan på landsbygdsutvecklingen och Bolmen. Det är också av vikt att under läsningen av 
texten vara uppmärksam för att kunna koda de användbara orden eller meningarna. Dessa 
kodningar kan användas direkt i texten med efterföljande hänvisning (Denscombe 2009, s 307-
308). 
Watt Boolsen (2007, s 89) menar att kodning är en form av klassificering. När en kodning av 
datamaterialet görs innebär det att dela upp materialet i mindre delar, enligt bestämda principer. 
Detta är av betydelse eftersom det är vad som eftersöks i datamaterialet. 
 
Vidare innebär kodning av texten att forskaren strukturerar texten i vissa teman eller kategorier. 
Ett sådant tillvägagångssätt innebär att forskaren kategoriserar det som är av intresse för studien 
(Bryman 2008, s 290). 

När jag använt innehållsanalysen och kategoriserat materialet, har jag eftersträvat att använda en 
tydlig systematik när jag ställt frågor till materialet. Eftersom det inte finns möjlighet att ta upp 
allt som materialet förmedlar har kategoriseringen utförts med förbestämda teman. Syftet och 
frågeställningarna som jag ställt upp för arbetet har använts som utgångspunkt för att utföra en 
sådan kategorisering. 
Närmare utförs kategoriseringen i form av rubriker med teman som därför tar upp följande; 
Strandskyddstillämpning, Tillämpning av Riksintressen och Förändring av strandskyddslagen.  

 

6.1.2 Fördelar och nackdelar 

 
Fördelarna med att basera undersökningen på dokument är att de innehåller mycket information. 
De går att få tag på relativt enkelt beroende på vilken typ av dokument det gäller. Därför är 
metoden effektiv för att skaffa fram information, framför allt när stora mängder data behöver 
införskaffas och användas. Detta innebär att metoden kan användas med låg tidsförbrukning. 
Genom att basera arbetet på dokument erhålls precision eftersom dokumenten som datakälla är 
beständig. De är i stor utsträckning offentliga, vilket gör att dokumenten också kan granskas av 
andra (Denscombe 2009, 316). 

Fördelarna med att använda innehållsanalysen på dokumenten är att det är lätt att beskriva hur 
urvalet i den analyserade texten gjorts, vilket innebär att en uppföljning av studiens 
tillvägagångssätt kan göras. Därför beskrivs innehållsanalysen som en objektiv analysmetod. Det 
är också ett flexibelt tillvägagångssätt i den meningen att den går att tillämpa på flera olika typer 
av information (Bryman 2008, s 296).  
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Möjligheten består också i att, oberoende av författarens avsikt med texten, kunna analysera 
texten djupare med eventuellt oavsiktliga budskap i texten (Denscombe 2009, s 208).          

Samtidigt finns det nackdelar med att använda sig av dokument som datakälla. De dokument 
som används måste vara trovärdiga vilket gör att forskaren som använder sig av källan behöver 
vara klarsynt i valet av information. En bedömning behöver göras av källans auktoritet och på 
vilket sätt källan tillkommit. Därför har jag använt kommunala dokument till studien för att höja 
trovärdigheten i arbetet. Eftersom det är kommunernas avsikter jag undersöker är de kommunala 
dokumenten också en nödvändig källa för studien. Viktigt att ha i åtanke vid användning av 
dokument är dessutom att källan många gånger skapats i ett annat syfte än den undersökning som 
ska genomföras. Dessutom kan dokumentet snarare vara uppbyggt på upphovsmannens 
tolkningar av verkligheten istället för en objektiv bild (Denscombe 2009, s 316-317). 
 
Nackdelarna med innehållsanalysen är att den är beroende av dokumentets kvalitet och kan 
därför enbart vara så tillförlitlig som själva dokumentet är (Bryman 2008, s 297). Vidare menar 
Denscombe (2009, s 308-309) att innehållsanalysens huvudsakliga begränsning är att den lyfter 
ut enheter eller teman ur texten och därmed också deras betydelse. Genom att delar av texten 
lyfts ur sitt ursprungliga sammanhang, blir också författarens intentioner med texten påverkad. 
Anledningen är att det enhetliga sammanhanget i dokumentet inte analyseras i samma 
utsträckning som delarna.  

Vad jag måste vara uppmärksam på är att dokumenten kan innehålla alltför stora mängder data. 
Därmed kan det bli besvärligt att urskilja vad som är relevant, trots att kategoriseringen av tema 
används. 
Eftersom analysen av texten sker genom att den bryts ner och lyft ur i enheter, behöver jag vara 
observant på att inte förlora sammanhanget. Detta är en nackdel som kan inverka på 
undersökningen då helhetsbilden kan gå förlorad. Dessutom kan jag bli påverkad av 
kommunernas intention i läsningen av dokumenten och den inställning de har på 
strandskyddslagstiftningen och riksintressena. Konsekvensen kan därför bli att objektiviteten 
brister och kommunernas syn framhävs otillräckligt i arbetet. Jag behöver även tänka på att 
dokument som datakälla och analysen av dem är nära sammanlänkade. Analysen präglas av det 
innehåll som också finns i dokumenten. 

  

6.2  Intervju 
 
Metoderna i arbetet består också av intervjuer för att komplettera dokumenten.  
Att använda intervjuer som metod innebär att enklare information kan samlas in, även om 
intervjuer lämpar sig bättre till komplicerade och subtila situationer. Motivet till att använda 
intervjuer i arbetet är exempelvis den kontakt som ges med nyckelpersoner ute på fältet. Dessa 
personer kan genom intervjuerna ge värdefull information som andra saknar.  
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En insikt ges i människors åsikter, uppfattningar och erfarenheter. Intervjuer kan användas i 
studien om frågor behöver ställas som kan vara känsliga. Om tillvägagångssättet under intervjun 
är hänsynsfullt och försiktigt, kan den som blir intervjuad uppmuntras att diskutera dessa 
känsliga frågor.  (Denscombe 2009, s 232-233).  

Bryman menar (2008, s 412-413) att intervjuer är en av de mest använda metoderna i den 
kvalitativa forskningen. Det finns dock några olika former.  
Intervjuer delas huvudsak in i kvalitativa och strukturerade intervjuer. De vanligaste intervjuerna 
i den kvalitativa forskningen är ostrukturerade samt semistrukturerade intervjuer. De 
semistrukturerade skiljer sig åt mot de strukturerade intervjuerna i avseendet att de är mer 
flexibla och i högre utsträckning följer den riktning som intervjupersonen tar. Intervjun tillåts 
därför röra sig i olika riktningar eftersom det ger en insikt i vad intervjupersonen bedömer som 
viktigt.  
De semistrukturerade intervjuerna ger också möjlighet att ställa följdfrågor på de frågor som 
redan har ställts. Detta är en skillnad som har beaktats vid valet av intervjuform, eftersom de 
strukturerade intervjuerna inte tillåter några sådana avvikelser som exempelvis följdfrågor.  
De strukturerade intervjuerna baseras istället på att den som genomför intervjun har en tydlig 
uppsättning frågor som ska behandlas. Skillnaden är dessutom att de strukturerade intervjuerna 
eftersträvar snabba svar medan de ostrukturerade och semistrukturerade riktar in sig på fylliga 
och mer detaljerade svar (Bryman 2008, s 419). Därmed har semistrukturerade intervjuer gjorts 
för att kunna ställa följdfrågor och få mer detaljerade svar. 

När intervjuerna med kommunerna kring Bolmen utfördes blev flera personer intervjuade 
samtidigt. När fler än en person blir intervjuad benämns tekniken som fokusgrupper. Vid en 
sådan intervju läggs fokus på ett särskilt område som fokusgruppen fördjupar sig i (Bryman 
2008, s 446, 449). När intervjun genomförs i en fokusgrupp finns också möjligheten för 
deltagarna att komplettera varandras svar. Under fokusgruppen är det upp till personen som 
genomför intervjun att styra diskussionen (Denscombe 2009, s 237). Eftersom fler än en person 
blev intervjuad kunde respondenterna under intervjuerna hjälpas åt att fylla i varandras svar. 
Detta gjorde att någon av respondenterna alltid hade ett svar att ge eller kunde ytterligare 
komplettera ett svar som redan getts. Det fanns också möjlighet för respondenterna att lyssna på 
varandra. Under intervjun förekom det att personerna som intervjuades reagerade på varandras 
uttalande och gav också varandra kommentarer. Respondenterna fick därför inblick i de övriga 
kommunernas erfarenhet om strandskydd inom riksintresseområde. Bryman (2008, s 446-447) 
menar också att i en fokusgrupp får den som genomför intervjun insikt i hur respondenterna 
reagerar på varandras åsikter och uppfattningar. Dessutom finns möjlighet att få en bild hur 
gruppen samspelare under intervjun. 

Intervjuerna som genomförts med länsstyrelserna kring Bolmen gjordes via telefon på grund av 
det geografiska avståndet. En fördel med ett sådant tillvägagångssätt är kostnad, exempelvis i tid. 
Vidare är fördelen med telefonintervjuer att det kan vara lättare att ställa känsliga frågor och att 
få svar på dem, eftersom intervjuaren och respondenten inte är fysiskt närvarande för varandra. 
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Bryman (2008, s 432-433) påpekar att skillnaden mellan att ringa upp respondenten och att 
fysiskt genomföra intervjuerna är små. Dock finns inte möjlighet att se respondentens 
kroppsspråk såsom miner och gester, vilket gör att det inte går att se hur personen reagerar på en 
fråga. Svårigheterna med telefonintervjuer inbegriper inspelning av dem även om samtalet kan 
ge stora mängder data.        

Genom att använda intervjuer går det i större utsträckning att ta del i och få en djupare insikt i 
tillämpningsproblemen kring Bolmen. Intervjuerna ger också en direkt insyn, vilket innebär att 
det går att ta del av de människors erfarenheter som arbetar med frågor såsom strandskydd och 
avvägningar för riksintressena kring Bolmen. Intervjuerna används även till undersökningen 
eftersom många frågor och överväganden, i projekt som inte blivit verklighet, inte syns i de 
dokument som också använts till arbetet. 

 

6.2.1 Insamling av material 

 
Omfattningen av intervjuerna är avgränsad till de fyra kommunerna kring Bolmen vilka är 
Gislaved, Hylte, Ljungby, samt Värnamo. Beroende på antalet deltagare har intervjuerna varierat 
något i tid men samtliga kommunintervjuer ligger inom ramen för cirka en timme. I Ljungby har 
en bygglovshandläggare och en planhandläggare intervjuats eftersom de arbetar med 
strandskyddsfrågor i kommunen och därmed har insikt i ämnet. I Hylte kommun har en 
planarkitekt intervjuats vilken också har insyn i och arbetar med strandskyddsfrågor. Under 
intervjun i Gislaved intervjuades stadsarkitekten som har en övergripande insyn samt 
kommunekologen som arbetar direkt med strandskyddet och har varit delaktig i framtagandet av 
kommunens LIS-plan. Dessutom genomför ekologen inventeringar ute på fältet som en del i 
grunden till avvägningar mellan allmänna intressen, såsom riksintresse för friluftslivet och andra 
intressen i kommunen. I Värnamo kommun intervjuades planchefen samt miljö- och 
stadsbyggnadschefen vilka har kunskap och erfarenhet i strandskyddet och område för 
riksintresse i kommunen.  

I urvalet av respondenter har jag i första hand kontaktat de med övergripande insyn kring 
riksintresse och strandskyddsfrågor. Därefter har jag i vissa fall blivit hänvisad till de som 
specifikt arbetar med strandskyddsdispenser och liknande. Eftersom intervjumallen skickades ut 
några dagar i förväg har det förekommit att ytterligare personer blivit inkallade för att kunna 
hjälpa till med att besvara frågorna i intervjuguiden. 
Arbetet med att intervjua kommunerna runt Bolmen följdes upp med att intervjua samtliga 
länsstyrelser som delar på översynen av sjön. Avgränsningen görs därför till dessa länsstyrelser 
vilka är Hallands, Jönköpings och Kronobergs Länsstyrelse. Urvalet av de respondenter som 
intervjuades på länsstyrelserna gjordes på följande sätt. Under intervjuerna med kommunerna 
kring Bolmen frågade jag efter lämpliga kontakter på respektive Länsstyrelse, som har insyn och 
kunskap om strandskydd inom område för riksintresse. Härefter kontaktade jag de personerna jag 
fick förslag på för att intervjua dem.  
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I Hallands län intervjuades en miljöhandläggare som arbetar generellt med strandskyddet samt 
med granskning av kommunernas dispenser.  
I Jönköpings län blev en naturvårdshandläggare intervjuad som också arbetar med strandskyddet. 
Intervjun som genomfördes med Länsstyrelsen i Kronobergs län gjordes med en 
naturvårdshandläggare som arbetar med översyn av strandskyddet och granskning av de 
kommunala strandskyddsdispenserna. Eftersom intervjuerna genomfördes med enbart en 
respondent åt gången, till skillnad från de kommunala intervjuerna, blev de något kortare och 
omfattar ungefär tre kvart.      

Intervju Profession  
Gislaved kommun Stadsarkitekt samt kommunekolog 
Hylte kommun Planarkitekt 
Ljungby kommun Planhandläggare samt bygglovshandläggare 
Värnamo Kommun Miljö- och stadsbyggnadschef samt planchef 
Länsstyrelsen i Hallands län Miljöhandläggare 
Länsstyrelsen i Jönköpings län Naturvårdshandläggare 
Länsstyrelsen i Kronobergs län Naturvårdshandläggare 
  
Dokumentstudie Typ av dokument 
Gislaved kommun LIS-dokument 2014 samt Översiktsplan 2006 
Hylte kommun LIS-dokument 2012 samt Översiktsplan 2001 
Ljungby kommun LIS-dokument 2011 samt Översiktsplan 2006 
Värnamo kommun Översiktsplan 2002 
Tabell 1. Översikt av intervjuer med kommuner och länsstyrelser samt studerade dokument. 

Innan intervjuerna genomfördes med kommunerna kring Bolmen och länsstyrelserna som har 
översyn för sjön upprättades intervjuguider.  
Bryman (2008, s 419) menar att en intervjuguide kan vara en lista som görs i förväg med de 
frågor som ska tas upp under intervjun. Den bör dock inte innehålla alltför specifika frågor 
eftersom det kan hindra respondenterna från att utveckla sina tankar och synsätt.  
 
Frågorna måste också täcka de teman som är intressant för undersökningen och för att 
frågeställningarna i arbetet ska kunna besvaras. Vidare menar Bryman (2008, s 419-420) att det 
förenklar intervjuguiden och ger den ordning och struktur om det formuleras teman med 
underliggande frågor. Dessutom ska frågorna som ställs inte vara ledande och bakgrundsfakta 
bör noteras om de som intervjuas, såsom ålder och kön. 

Två intervjuguider har därmed upprättats för att genomföra intervjuerna, dels för länsstyrelserna 
och dels för kommunerna kring Bolmen. Dock bör det nämnas att intervjuguiden för kvalitativa 
intervjuer är mindre specifik än för de strukturerade intervjuerna (Bryman 2008, s 419). 
Utgångspunkten för intervjuguiden har varit att besvara de frågeställningar jag har formulerat för 
arbetet. Dock har den skiljt sig något åt gällande frågorna beroende på om det har varit 
länsstyrelserna eller kommunerna som intervjuats.  
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Fyra olika teman har använts för att ge intervjuguiderna en tydlig struktur och har utgjorts av; 
Introduktion, Riksintressena, Strandskyddet och dess förändring 2009/2010 samt 
Landsbygdsutveckling. För att de som arbetar på kommunerna och länsstyrelserna ska ges 
möjlighet att förbereda sig på frågorna, har intervjuguiden skickats iväg åtminstone fem dagar 
innan själva intervjun genomförts. 

Angående tillförlitligheten och vetenskapligheten är intervjumetoden influerad av 
intervjuareffekten. Detta innebär att i insamlandet av data under intervjun svarar respondenten 
olika beroende på hur de uppfattar personen som genomför intervjun. Faktorer som påverkar hur 
respondenten svarar samt hur mycket information personen vill ge ifrån sig är exempelvis kön 
och ålder. Data som samlas in påverkas därför av mig som genomför intervjun. Personerna som 
blir intervjuade har sina respektive preferenser och förutfattade meningar vilket inverkar på 
möjligheten att få en god relation vid intervjun. Det är inte enbart respondenterna som påverkar 
data utan även det ämne som diskuteras. Frågorna som ställs kan vara känsliga och göra att 
respondenterna intar en försvarsställning. Vid sådana situationer har den intervjuades preferenser 
betydelse eftersom kön och ålder påverkar fyllighet och ärligheten i de svars som ges 
(Denscombe 2009, s 244-245).  

  

6.2.2 Bearbetning och analysmetod 

 
Samtliga intervjuer som genomförts har spelats in och lagrats som ljudfiler. 
Kvalitativa intervjuer brukar spelas in för att kunna få en komplett redogörelse av de data som 
intervjun ger, men även för att intervjuaren inte ska bli distraherad av behovet att föra 
anteckningar. Dock kan inspelningen innebära att respondenterna blir obekväma (Bryman 2008, 
s 428). Därför har jag innan intervjuerna utförts frågat respondenterna om de känner sig bekväma 
och kan godkänna att intervjun spelas in, vilket har accepterats.  
Intervjuerna som har spelats in har transkriberats eftersom detta gör att respondenternas 
uttryckssätt och formuleringar bevaras. Vidare menar Bryman (2008, s 429, 432) att 
transkribering tar mycket tid. Det finns därför möjligheten att skriva ner delar av intervjun och 
utelämna de delar som inte är relevanta.  
Med hänvisning till detta har inte all data i intervjuerna transkriberats eftersom allt inte heller har 
varit relevant. Under intervjuerna har det förekommit att respondenterna i vissa sekvenser pratat 
om andra geografiska områden som inte har att göra med sjön Bolmen och undersökningens 
syfte. Sådana delar i intervjun har inte transkriberats på grund av irrelevansen och för att vinna 
tid.  
Dock produceras ett empiriskt material från det som respondenterna säger under intervjun. Watt 
Boolsen menar (2007, s 176) att genom att transkribera intervjuerna skapas en överblick över de 
data som samlats in. Genom transkriberingen har också en innehållsanalys varit möjlig att göra 
av den text som intervjuerna gett.  
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Först har texten skrivits ner, varefter den har strukturerats upp i arbetet genom att en 
kategorisering gjorts. Denna kategorisering baseras sig på, i likhet med kategoriseringen av 
dokumentmaterialet, på syftet och frågeställningarna i arbetet.  
Eftersom de data, som intervjuerna och dokumenten ger, skiljer sig åt, har även kategoriseringen 
för intervjumaterialet skiljt sig åt något i jämförelse med kategoriseringen av 
dokumentmaterialet. Exempelvis finns inte möjligheten att från dokumenten utläsa om konflikter 
finns mellan kommunerna och länsstyrelserna kring Bolmen. Avsikten har också varit att 
dokument som datakälla och intervjuerna ska skilja sig åt för att få ett bredare perspektiv på 
undersökningen och svar på frågeställningarna. Därför är kategoriseringen av intervjumaterialet 
uppbyggt kring rubriker med följande teman;  

 Behandling av strandskyddet och riksintressen  
 Strandskyddstillämpning  
 Relationen kommun och Länsstyrelse  
 Förändring av strandskyddslagen 

Eftersom innehållsanalysen använts till textmaterialet som intervjuerna producerat, har det 
systematiska tillvägagångssättet använts för att kunna utföra kategoriseringen, i likhet med 
analysen av dokumenten.  

 

6.2.3 Fördelar och nackdelar 

 
De fördelar som finns med att använda intervjuer är att flera olika personer kan intervjuas och att 
intervjun riktar sitt fokus mot ett särskilt ämne som diskuteras (Bryman 2008, s 443-444).  
Denscombe (2009, s 267) menar att intervjuer lämpar sig särskilt väl för att få fram djupgående 
och detaljerad data. Möjligheten finns också att följa upp de frågor som ställts.  
De data som samlas in grundar sig på respondenternas särskilda kunskaper i ämnet och ger 
därmed värdefulla insikter. Eftersom de intervjuade personerna på kommunerna och 
länsstyrelserna har erfarenhet och kunskap i ämnet som undersöks, är intervjuerna en lämplig 
metod för att producera data grundad på respondenternas uppfattningar och synpunkter. 
Möjligheten finns också för respondenterna att utveckla och förklara sina synpunkter. 
Intervjumetoden är flexibel vilket innebär att justeringar i undersökningens riktning kan göras 
under intervjun om det skulle behövas. Eftersom intervjusituationen också innebär en direkt 
kontakt, kan den data som samlas in kontrolleras gällande relevans under tiden den samlas in 
(Denscombe 2009, s 268). 

Nackdelarna med att använda intervjuer är att när data väl samlats in kan transkriberingen och 
analysen av den vara tidskrävande. Eftersom intervjuer grundas på vad människor tänker eller 
säger att de gör, kan det inte automatiskt antas att det som sagts stämmer. Det respondenterna 
säger kan vara påverkat av forskarens närvaro och identitet.  
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Den inverkan som forskaren har på intervjusituation genom sin identitet gör det svårt att uppnå 
fullständig objektivitet. De data som samlas in blir unika eftersom varje intervjusituation och 
respondent som deltar varierar från fall till fall (Denscombe 2009, s 268-269). Eftersom alla 
intervjuer som gjorts har spelats in kan inspelningen vara hämmande för respondenten vid 
intervjun. En oro kan uppstå över att bli inspelad vilket kan göra att intervjun inte blir lika 
utförlig eller intressant som avsikten var (Bryman 2008, s 429). Dessutom kan kostanden i tid 
vara hög när intervjuerna ska genomföras då respondenterna kan vara geografiskt utspridda 
(Denscombe 2009, s 269). Att kostnaderna i tid varit höga har varit fallet när respondenterna 
intervjuats kring Bolmen. 

Då intervjuer grundas på människors tankar, åsikter och erfarenheter behöver jag vara 
uppmärksam på konsekvenserna det kan få på undersökningen. Eftersom en innehållsanalys görs 
av det som sägs i intervjuerna, utgår arbetet från de data som samlas in från respondenterna. 
Därför är det problematiskt att frångå åsikter och tankar. Dock finns det en medvetenhet kring 
detta i arbetet. Vad som också bör nämnas är att själva intervjusituationen kräver att samtalet 
fortlöper och utvecklas. Konsekvens kan därmed bli att jag som intervjuare ställer frågor som 
både kan vara ledande och ogenomtänkta vilket därför påverkar intervjusituationen och därmed 
resultatet. 

 

6.3 Valet av Bolmen 
 
Orsaken till att Bolmen valdes som undersökningsområde för detta arbete, beror främst på att 
sjön är speciell i den bemärkelsen att den delas av tre olika länsstyrelser samt fyra kommuner. 
Detta gör att flera parter är inblandade och behöver hantera både strandskyddet och 
riksintresseområde. Dels från statligt håll och dels från kommunalt håll. Jag fick även tidigt i 
arbetet förslaget om Bolmen som studieobjekt eftersom bedömningen av strandskyddet ska skilja 
sig runt sjön, vilket därför gör att platsen är intressant som studieobjekt. Avgränsningen till 
Bolmen gjordes dessutom för att de verksamhetsknutna riksintressena, såsom friluftslivet och 
yrkesfisket, återfinns i 3 kap. MB (SFS 1998:808, s 6) och bedöms som intressanta att studera. 
Dessutom ligger dessa verksamhetsknutna riksintressen inom strandskyddat område.  
Vidare bedöms både antalet länsstyrelser och kommuner som rimligt att undersöka inom den 
utsatta tiden för arbetet. Bolmen ligger också inom ett rimligt avstånd för att undersökningen 
praktiskt ska förenklas, såsom när intervjuerna genomförs. 

 

6.4 Forskarens roll och förförståelse  
 
När undersökningar och studier genomförs är det viktigt att vara kritisk och medveten om att 
flera faktorer påverkar undersökningen.  
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Värderingarna som forskaren har återspelas i de personliga åsikterna. Dessa värderingar utgör 
därmed förutfattade meningar men är omöjliga för forskaren att ha fullständig kontroll över 
(Bryman 2008, s 43). 
Det finns flera tillfällen då forskarens förutfattade meningar och personliga värderingar påverkar 
undersökningsprocessen och dessa kan uppstå vid flera olika tillfällen i processen, såsom vid 
valet av metoder, analysen och tolkningen av data. Under intervjuerna kan en känsla av 
samhörighet och förståelse utvecklas med de människor som blivit intervjuade. För att hantera, 
eller åtminstone ha insikt om att förförståelse och skevheter finns i undersökningsprocessen, 
menar Bryman (2008, s 44) att forskaren bör vara självreflekterande och uppvisa reflexivitet. 
Detta innebär att medvetenheten hos forskaren ska stärkas genom att tänka igenom och reflektera 
över de faktorer som kan påverka undersökningen. Jag har därför under arbetet eftersträvat att 
förhålla mig kritisk till min egen förförståelse och mina personliga värderingar. Jag har också 
försökt påminna mig själv om att de personer som blivit intervjuade har sina egna värderingar. 
Vad som även bör nämnas är att jag påbörjade läsningen av dokumenten som används i arbetet, 
innan jag började med att intervjua. Därför kan en förståelse uppkommit innan intervjuerna 
genomfördes. Varje intervju som genomfördes gav också en förförståelse inför nästkommande 
intervju, vilket kan ha påverkar intervjusituationen. Dock finns en medvetenhet kring detta.   

Denscombe (2009 s 99, 423) understryker att det aldrig finns möjlighet att bli helt objektiv. 
Faktorer som starkt påverkar forskaren är kultur, den sociala bakgrunden och personliga 
erfarenheter. Därför är det enbart möjligt att göra en beskrivning utifrån hur forskaren själv 
uppfattar det som studeras.  
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7 Empiri 

 
I detta avsnitt presenteras empirin och den analys som gjorts av materialet.  
Inledningsvis görs en kort presentation av riksintresset Bolmen samt situationen i varje kommun 
angående antagna översiktsplaner och LIS-planer. Sedan presenteras en redogörelse av den 
analys som gjorts av översiktsplanerna, samt de LIS-planer som har upprättats separat från 
översiktsplanerna. Strukturen följer den systematiska kategoriseringen av rubriker med teman 
som tagits fram för genomgång av dokumenten.  
Härefter görs en presentation och analys av de intervjuer som genomförts med kommunerna 
samt länsstyrelserna. I analysen av intervjuerna följs den kategoriseringen av rubriker med teman 
som tagits fram för intervjuerna. 

 

7.1 Riksintresset Bolmen 
 
Om ett område är utpekat som riksintresse, vilket är fallet med Bolmen, innebär detta att området 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada riksintressets värde eller möjligheterna att 
använda det för avsett ändamålet. Med påtaglig skada menas sådan skada på riksintresset som 
har betydelse för allmänheten och inte går att återskapa om det en gång förstörts. Dessutom ska 
hänsyn tas till området som är utpekat som riksintresse, oavsett om den planerade verksamheten 
ligger i eller utanför området (Naturvårdsverket 2005, s 12-14).    

Under arbete med den fysiska riksplaneringen pekades det ut sjöområden som låg inne i landet, 
där programmen som upprättades skulle genomdriva avsikterna med riksplaneringen. Bolmen är 
ett sådant utpekat område där programmen låg väl med riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen 
(prop. 1975/76:1, s 51, 105-106). Länsstyrelsen i Jönköpings län menade att det var viktigt med 
översiktlig planering kring sjön. En restriktivare hållning avseende markupplåtelse behövdes 
eftersom exploateringstrycket för fritidshusbebyggelse var högt. Det framgår även, enligt 
Länsstyrelsen i Kronobergslän, att det behövdes kommunöverskridande samordning gällande 
användning av marken för riksintressena vid Bolmen. Bebyggelseutvecklingen skulle med hjälp 
av planeringen ske med hänsyn till det rörliga friluftslivet (prop. 1975/76:1, s 51-52, 95, 106).      
Enligt Länsstyrelsen i Kronobergs län (2013, s 1-3) ingår i Bolmenområdet sjön Bolmen 
inklusive öarna samt stränderna kring sjön.  
Detta område utgör riksintresse för friluftslivet. Riksintresseområdet för friluftslivet berör även 
fem riksintresseområden för kulturmiljövården och fem riksintresseområden för Natura 2000. 
Anledning till att området utpekats som riksintresse för friluftslivet är de goda förutsättningarna 
för berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö. Naturområdena har särskilt goda 
förutsättningar för att bedriva friluftslivsaktiviteter samt bra vattenkvalitet med goda 
förutsättningar att behålla och förbättra värdena.  
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Det finns också goda möjligheter till friluftslivsaktiviteter som är knutna till vattnet. 
Riksintresset för friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som på ett påtagligt sätt kan skada natur 
eller kulturmiljön. Friluftslivet har en hög prioritet jämfört med andra intressen även om 
verksamheter och åtgärder som kan främja samhällsutvecklingen behöver beaktas (Ljungby 
kommun 2013, s 1). Redan i propositionen från 1985 var Bolmen utpekad som ett område ”[…] 
av mycket stor betydelse för bl.a. friluftslivet i södra Sveriges inland.” (prop. 1985/86:3, s 90).  
Dock påpekar Länsstyrelsen i Kronobergs län att åtgärder såsom strandnära byggande, vilket 
hindrar allmänhetens tillgång till stränderna, kan skada områdets värden. Sjön utgör även 
riksintresse för yrkesfisket (2013, s 2-3).      

 

7.2 Översiktsplaner och LIS-planer 
 
I tre av de fyra kommunerna som är belägna runt Bolmen har LIS-planer upprättats med avsikten 
att bidra till landsbygdsutvecklingen i strandnära lägen. Gislaveds LIS-plan antogs av 
kommunfullmäktige 2014-02-27 och är ett tillägg till översiktsplanen från 2006. I planen har tio 
LIS-områden pekats ut kring Bolmen. Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan 
(Gislaved kommun 2014, s 1, 3, 53). 
I Hylte kommun blev LIS-planen antagen 2012-06-19 och är i likhet med Gislaveds LIS-plan ett 
tillägg till kommunens översiktsplan som är från 2001. Det finns tre utpekade LIS områden i 
Hylte kommun utmed Bolmen (Hylte kommun 2012, s 1, 19). 
Ljungbys kommunfullmäktige antog kommunens LIS-plan 2011-08-30 och innehåller nio 
utpekade områden kring Bolmen och är ett tillägg till översiktsplanen från 2006 (Ljungby 
kommun 2011, s 7). 
I Värnamo kommun finns i dagens läge ingen LIS-plan. Översiktsplanen är från 2002 (Värnamo 
kommun 2002, s 1). 

 

7.3 Strandskyddstillämpning 

 

7.3.1 Ljungby kommun 

 
Sjön Bolmen är utpekat som riksintresse för yrkesfisket samt för friluftslivet (Ljungby kommun 
2006, s 136). Flertalet LIS-områden, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, är också utpekade 
inom dessa riksintresseområden (Ljungby kommun 2011, s 7). 
 
För att få dispens från strandskyddet behöver ett särskilt skäl anges. Varje enskilt ärende prövas 
genom detaljplan, bygglov eller särskilt beslut från Ljungby kommuns miljö- och 
byggnadsnämnd, eftersom LIS-planen enbart är vägledande och inte juridiskt bindande. 
Kommunen utreder i varje enskilt ärende kring den aktuella verksamhetens lämplighet. 
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Utredningen görs ur flera olika synvinklar, som om platsen är riksintresseområde. Av särskild 
vikt vid tillämpningen är tillgången till avlopp. Detta beror på att Bolmen utgör dricksvattentäkt 
för flera kommuner i Skåne samt är av riksintresse för yrkesfisket (Ljungby kommun 2011, s 3, 
6, 22, 64). För att Ljungby kommun ska bygga ut vatten och avlopp krävs att åtminstone tjugo 
fastigheter samlas på samma plats. Vidare understryks att ny bebyggelse som kompletterar den 
befintliga permanent- eller fritidsbebyggelsen, ska lokaliseras kring den befintliga bebyggelsen. 
När bebyggelsen placeras behöver hänsyn tas till riksintressenas värden på platsen. I första hand 
placeras nytillkomna byggnader till befintlig bebyggelse för att värna riksintressena samt djur 
och växtlivet (Ljungby kommun 2011, s 12, 14, 28). Samtidigt har Ljungby kommun ett ansvar 
att tillgodose sådana åtgärder som främjar samhällsutveckling, även om det är inom område för 
riksintresse (2006, s 134). 
Flera av Ljungbys utpekade LIS-områden utgör också riksintresse för friluftslivet utmed Bolmen. 
Det stora antalet utpekade områden påverkar därför riksintressena. Ljungby har tillämpat LIS 
verktyget inom riksintresset för friluftslivet genom att till största delen peka ut områdena i 
anslutning till befintlig, tätare bebyggelse. Områdena koncentreras till planlagda områden, 
samlad bebyggelse och byar, eftersom riksintresset redan är påverkat på dessa platser. Därför ska 
också friluftslivet och naturmiljöerna ges hög prioritet, vilket innebär att goda förutsättningar ska 
finnas för bad, båtliv och fiske. Kommunen är medveten om att vid nylokalisering av bebyggelse 
kan påverkan på natur- och kulturvärdena uppkomma vid en felplacering Ändå kan åtgärder som 
främjar samhällsutvecklingen uppföras, såsom bostäder, om framkomligheten vid stränderna 
tillgodoses (Ljungby kommun 2011, s 64-65).  

Eftersom strandskyddet är utökat till tvåhundra meter kring Bolmen bedömer Ljungby att det bör 
vara lättare att medge strandskyddsdispenser. Eftersom det finns gott om strandområden anser 
kommunen att ett större utnyttjande borde medges för bostadsbebyggelse. Dock görs utredningar 
vid exploatering för att inte försämra de biologiska värdena eller minska den allemansrättsliga 
tillgången (Ljungby kommun 2006, s 40). 

 

 

7.3.2 Gislaveds kommun 

 
Enligt Gislaved kommuns LIS-plan (2014, s 4, 6) gäller hushållsbestämmelserna enligt 3 och 4 
kap. miljöbalken inom utpekade LIS-områden. Därför används marken till vad den är mest 
lämpad för, vilket dock kan variera. LIS tillämpas därmed genom att de åtgärder och 
verksamheter i de utpekade områdena innefattas i den övergripande bebyggelsestrukturen. 
Bebyggelsen anpassas till landskapsbilden och kopplas till den befintliga infrastrukturen. 
Närmare lokaliseras bebyggelsen till tekniska försörjningssystem, såsom vatten- och avlopp samt 
kollektivtrafik och service.  
Eftersom Bolmen är riksintresse uttrycker Gislaved att sjön är värdefull med avseende på det 
syftet riksintresset för friluftslivet och yrkesfisket har.  
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Dock innebär det inget hinder för landsbygdsutveckling i strandnära lägen eftersom utredningar 
görs från fall till fall. Exakta bedömningar hur exploateringar påverkar riksintressena görs när det 
finns klara uppgifter om typ av bebyggelse. Påverkan på riksintressen utreds mer specifikt när 
intresset finns för att bygga i ett område och när bebyggelsetypen därmed är känd. Därför gör 
kommunen fullständiga utredningar gällande naturvärdena samt påverkan på djur- och växtlivet 
vid prövning av det enskilda fallet (Gislaved kommun 2014, s 16).  

För att inte skada riksintressena eller motverka strandskyddets syfte vid tillämpningen av LIS 
genomför kommunen inventeringar av natur- och rekreationsvärden. När LIS-områden pekas ut 
bedöms Bolmens betydelse för friluftslivet och yrkesfisket dels utifrån tillgängligheten såsom 
befintliga badplatser, dels från kända aktiviteter som vandring och fiske. Syftet med LIS är att 
stärka och utveckla landsbygden. Därför bedömer Gislaveds kommun att dispensgivning av 
bebyggelse är av vikt för att göra det rörliga friluftslivet attraktivare. Sådan bebyggelse kan vara 
rastplatser och stugbyar vilket avser att främja besöksnäringen (Gislaved kommun 2014, s 14-
15). I översiktsplanen (Gislaved kommun 2006, s 62) påpekas att riksintressena inte behöver 
hindra utvecklingen utan kan också vara en tillgång för kommunen.  
Enligt de riktlinjer för dispens från strandskyddet som anges i översiktsplanen (Gislaved 
kommun 2006, s 82), behöver tillgänglighet finnas till vägar och dessutom till båtbryggor och 
badplatser. De biologiska värdena ska inte skadas och den bebyggelse som får dispens uppförs i 
anslutning till befintliga byar, gårdar eller fritidshusbebyggelse. 
Vid beslut om att bevilja dispensgivning för LIS i riksintresseområde ska alltid en fri passage 
lämnas. Det innebär att området mellan vattenlinje och tomt lämnas fri för att tillgodose 
allmänhetens tillgång till stränder samt att skydda djur- och växtlivet. Möjligheten ges därmed att 
utnyttja riksintressena, såsom friluftslivet (Gislaveds kommun 2014, s 6). 

För att dispens ska kunna ges för LIS behöver även området vara lämpligt för att utveckla 
landsbygden. Tillgång till strandområden ska finnas för allmänheten och de goda livsvillkoren 
för djur och växtlivet ska långsiktigt bevaras. Området ska enbart ha liten betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syfte. De verksamheter som uppförs inom LIS-området ska också bidra 
till sysselsättningseffekten alternativt till ökat serviceutbud (2014, s 6, 19)  

 

7.3.3 Hylte kommun 

 
I översiktsplanen för Hylte kommun (2001, s 33, 43, 45-46) redovisas också att Bolmen utgör 
riksintresse för yrkesfisket och friluftslivet. Därför ska restriktivitet råda vid uppförande av 
bebyggelse för att påtaglig skada inte ska uppkomma på riksintressena.  
 
Dispensgivning från strandskyddet kan medges från kommunens byggnadsnämnd, om ett av de 
särskilda skälen anges för dispens. Utgångspunkten för bedömning av strandskyddsärenden är 
restriktivitet. Om platsen utgör riksintresse för friluftslivet behöver det beaktas i planeringen. 
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I LIS-planen (Hylte kommun 2012, s 8, 13, 16, 104) uttrycks därför att bebyggelse koncentreras 
till LIS-områden, vilka pekas ut i anslutning till den befintliga bebyggelsen. Riksintresse innebär 
en begränsning för bebyggelse så att privatisering inte sker, men även en tillgång såsom 
turistverksamhet. Vid planering behöver en strandzon som är tillräckligt bred för att människor 
ska kunna passera lämnas obebyggd. Det medför att stränderna inte privatiseras och riksintresset 
för friluftslivet kan utnyttjas. För att ta hänsyn till riksintresset för friluftslivet planeras också 
nytillkommen bebyggelse i anslutning till befintliga vägar.  
Det gör att möjligheten finns till parkering i slutet av vägen, vilket innebär att det går att nå 
stränder utan att gå in på privat fastighet. Även om Bolmen är riksintresse för friluftslivet och 
yrkesfisket, ser kommunen att exploateringar kan stärka turismen vid sjön genom fler boende 
som utnyttjar verksamheterna i området. Möjligheten finns att ansöka om dispens inom utpekade 
områden för strandskyddslättnader, genom att använda LIS-planen som grund. Vid uppförande 
av enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, kan bygglov sökas 
om byggnationen uppförs i anslutning till ett befintligt bostadshus. 
När LIS-områden pekas ut behöver de uppfylla kraven enligt miljöbalken och plan- och 
bygglagen. Av vikt är därför att trygga de allemansrättsliga tillgångarna till strandområden. Om 
inte redan befintliga stråk finns längs stranden ska möjligheten finnas att anlägga sådana. 
Allmänheten ska ges tillgång att obehindrat röra sig längs strandlinjen utan att området uppfattas 
som privat. Kommunen uttrycker därför att sedvanlig hänsyn tas till riksintressena, i huvudsak 
till friluftslivet för att allmänheten ska kunna vistas i strandområdena (Hylte kommun 2012, s 
109). Dock tydliggörs att viss privatisering har skett i LIS-områdena vid Bolmen eftersom det 
finns fastigheter som går hela vägen ner till vattnet, vilket hindrar allmänhetens tillgång till 
stränderna. Områdena utmed Bolmen är däremot relativt branta vilket ger förutsättningar för att 
häva privatiseringen (Hylte kommun 2012, s 104).  
Vidare anger kommunen att vid prövning av dispens eller upphävande av strandskyddet, görs en 
utredning om kriterierna för särskilt skäl gällande ett LIS-område kan beviljas. För att bevilja 
dispens ska området redan tagits i anspråk, vilket innebär att strandskyddets syften inte längre 
har någon betydelse. Strandlinjen ska även vara klart avskild genom exempelvis en väg, byggnad 
eller en annan exploatering och där stranden är nödvändig för åtgärdens funktion. Dispens kan 
också beviljas om platsen är nödvändig för att en verksamhet ska kunna expandera och 
möjligheten inte finns på ett annat område.  
Dessutom kan dispens ges om platsen behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
vilket inte kan tillgodoses utanför området. Slutligen behövs området för ett annat mycket 
angeläget intresse, samt om platsen ligger inom ett utpekat LIS-område (Hylte kommun 2012, s 
11). 
Vidare pekar kommunen på att det finns goda möjligheter till friluftsliv och att naturvärdena är 
höga. Genom en utbyggnad av verksamheter, såsom turistservice, stråk och leder kan friluftslivet 
förstärkas och utnyttjas i högre grad. Eftersom hela Bolmen utgör riksintresse för friluftslivet och 
yrkesfisket, påpekar kommunen att samarbete krävs med de övriga kommuner runt sjön (Hylte 
kommun 2001, s 45-46).  
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7.3.4 Värnamo kommun  

 
I Värnamo kommun finns i nuläget ingen LIS-plan. Anledningen är att kommunen upplever att 
det finns oklarheter i hur LIS tillämpas. Därför har Värnamo väntat in de övriga kommunerna 
runt Bolmen för att se hur de tillämpar LIS (Rosborg, 2014-03-05). 
Dock pekar Värnamo i sin översiktsplan (2002, s 57) på att särskilda skäl krävs för att dispens 
ska kunna medges från strandskyddet, såsom att platsen förlorat betydelse för allmänheten, eller 
skärs av från stranden av exempelvis en väg eller järnväg. Trots att det inte finns någon LIS-plan 
finner kommunen att attraktiva boende är viktigt, såsom sjöutsikt och båtplats. Därför finns i 
översiktsplanen vissa områden utpekade som benämns som attraktivt sjönära läge som kan 
utredas för bostadsbebyggelse. Ett av dessa områden ligger invid Bolmen. Vid ny sammanhållen 
bebyggelse är detaljplaneläggning nödvändigt för att pröva markens lämplighet.  
Även Värnamo nämner att vatten- och avlopp är av vikt för bebyggelse inom 
strandskyddsområde. Vid tillämpning måste de grundläggande kraven tillgodoses som att 
friluftslivet och goda livsvillkor för djur- och växter tryggas. 
Det uppstår dock motsättningar eftersom det finns önskemål från kommuninvånarna om att 
bygga både fritids- och permanentbostäder inom strandskyddsområde, speciellt vid de större 
sjöarna som Bolmen. Värnamo är därför restriktiv till bebyggelse i strandområdena. Många 
gånger ifrågasätts det utökade strandskyddet, tvåhundra meter, av kommuninvånarna.  
Vidare tydliggörs att med hänsyn till riksintresseområdet för friluftslivet kring Bolmen måste 
skälen vara särskilt tydliga för att bevilja dispens från strandskyddet. En bedömning görs i vilken 
utsträckning en byggnation påverkar tillgängligheten till strandområdet (Värnamo kommun 
2002, s 20).   

 

7.4 Tillämpning av riksintressen 

 

7.4.1 Ljungby kommun 

 
Hanteringen av riksintressen regleras i plan- och bygglagen samt miljöbalken och ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada riksintresset. Länsstyrelserna bevakar riksintressena och 
kan upphäva kommunala beslut om inte tillräcklig hänsyn visas.  
Lagstiftningen för riksintressena tillämpas när markanvändningen ändras där riksintressena väger 
tyngre än både lokala och allmänna intressen. Vid exploatering på landet kan konflikter uppstå 
med riksintresset för friluftsliv. Dock har Ljungby inte gjort någon generell bedömning av värdet 
mellan riksintressena. Ändå påpekas att friluftslivet är av större social och ekonomisk betydelse 
än yrkesfisket (Ljungby kommun 2006, s 133).  
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Hänsyn ska visas riksintressen där friluftslivet har hög prioritet i jämförelse med andra intressen. 
Dock måste samhällsutvecklingen främjas. Det innebär att exploatering kan ske i ett 
riksintresseområde under förutsättning att inte påtaglig skada uppkommer (Ljungby kommun 
2006, s 134, 136). Innebörden i att skydda friluftslivet är begränsningar i planläggning och 
byggnationer i exempelvis fritidshusområden. Lovpliktiga anläggningar inom riksintresse prövas 
särskilt för att tillgodose riksintresset (Ljungby kommun 2006, s 95, 146).  
 
Vidare nämns att vid åtgärder inom riksintresse för kulturmiljön, har Ljungby i ett tidigt skede en 
dialog med Länsstyrelsen i Kronobergs län för hur kulturvärdena tas tillvara för att påtaglig 
skada inte ska uppkomma (Ljungby kommun 2006, s 135).   

 

7.4.2 Gislaved kommun 

 
Det är inte enbart riksintresseområden som ska visas hänsyn, utan även områden runt om som 
kan påverka riksintresset. Dock skiljer sig riksintressena och kan både utgöra bevarandekaraktär, 
såsom friluftslivet vid Bolmen, samt av utnyttjandekaraktär som kommunikationer (Gislaved 
kommun 2006, s 62). 
Eftersom både Bolmens vatten och stränder utgör riksintresse för friluftslivet bedömer Gislaveds 
kommun att goda möjligheter finns för friluftslivet. Därför nämns i riktlinjerna för riksintresset 
för friluftsliv att kommunen ser Bolmen som ett turistområde och eftersträvar därför fler 
anläggningar för friluftslivet och turismen. Dock koncentreras inte större bebyggelse och 
anläggningar till samma plats (Gislaved kommun 2006, s 68-69). Samtidigt poängteras att 
riksintressena inte utgör ett hinder för utveckling (Gislaved kommun 2006, s 62). 

Angående riksintresset för yrkesfisket i insjövatten krävs åtminstone två yrkesverksamma 
fiskare. Riksintresset behöver även vara betydelsefullt ur ett resursperspektiv, vilket Bolmen 
uppfyller. Därmed bedömer Gislaved (2006, s 69) att yrkesfisket är ett viktigt komplement till 
andra näringar i kommunen och ska därmed fortsätta att användas.  

 

7.4.3 Hylte kommun 

 
Hylte kommun pekar på att riksintressena tillämpas och pekas ut för att kunna bevara och särskilt 
skydda dem i samverkan och dialog mellan stat och kommun (2001, s 1, 3, 50). 

Gällande riksintresset för friluftslivet ser Hylte möjligheter att utveckla turismen vilket kan ge 
fler arbetstillfällen till kommunen. Eftersom Bolmen är utpekat som riksintresse för friluftslivet 
och yrkesfisket men även utgör dricksvattentäkt kan skada uppkomma om utnyttjandet och 
bebyggelsetrycket är för stort. Den relativt orörda naturen behöver därmed skyddas både från 
högt nyttjande av friluftslivet, men också från exploateringsåtgärder så att inte påtaglig skada 
uppkommer (Hylte kommun 2001, s 7, 80).  
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Samtidigt nämner Hylte i sin översiktsplan (2001, s 83) att kommunens resurser för att vidta 
åtgärder för att säkerställa riksintressena är ytterst begränsade. Därför förutsätts staten i första 
hand ansvara för resurserna. Ställningstagandena kommunen gör gällande riksintresset för 
yrkesfisket är att viss utveckling kan ske samt att inga konflikter går att urskilja mellan yrkes- 
och fritidsfisket. Angående friluftslivet har övriga kommuner runt Bolmen och länsstyrelserna 
arbetat tillsammans med planering och utveckling av området. Anledningen är att främja den 
regionala utvecklingen och turistnäringen samtidigt som friluftslivet runt Bolmen inte skadas vid 
planering av bebyggelse. Vid uppförande av ny bebyggelse får inte tillgängligheten till mark och 
vatten minska (Hylte kommun 2001, s 87).  

 

7.4.4 Värnamo kommun  

 
Enligt Värnamo kommun (2002, s 173) ska beslut angående exploatering fattas med restriktivitet 
inom riksintresseområde.  
Kommunen ser att turistnäringen kan utvecklas tillsammans med boende kring sjön. Beslut som 
rör riksintresseområde eftersträvas att göras i samsyn när det gäller samtliga beslut, både mellan 
kommunerna kring Bolmen och mellan kommun och Länsstyrelse. Samtidigt ser Värnamo att 
turistnäringen i Ljungby kommun är stor, vilket kan negativt påverka de boendes tillgänglighet 
kring Bolmen. Det innebär att samsyn är särskilt viktigt mellan kommunerna (Värnamo kommun 
2002, s 137,174). Angående riksintresset för yrkesfisket har fiskeriverket enligt 3 kap. 
miljöbalken pekat ut Bolmen som riksintresse för yrkesfisket. Riksintresset ska skyddas mot 
åtgärder som kan innebära att näringen påtagligt försvåras. Motsättningar som kommun belyser 
för yrkesfisket är sjöns känslighet mot miljögifter. I likhet med friluftslivet strävar Värnamo 
kommun efter samsyn mellan kommunerna och länsstyrelserna kring Bolmen gällande 
yrkesfisket (Värnamo kommun 2002, s 138). För riksintresset kulturmiljövård prövas 
tillkommande bebyggelse restriktivt där varsamheten väger tungt vid beslut om exploatering.  
De motsättningar som finns gällande riksintresset för kulturmiljövården är 
exploateringsutvecklingen (Värnamo kommun 2002, s 162). 

 

7.5 Förändring av strandskyddslagen 

 

7.5.1 Ljungby kommun 

 
Från och med 1 juli 2009 gäller nya regler i miljöbalken. Dessa regler avser dispenser och 
upphävande av strandskyddet. När det gäller reglerna för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen började de gälla från 1 februari 2010 (Ljungby kommun 2011, s 6). 
Innebörden i förändringen av lagen för Ljungby kommun är möjligheten att peka ut sjutton 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, varav nio finns vid Bolmen.  
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Syftet med planen, och därmed också förändringen i lagstiftningen, är att kunna främja den 
lokala och regionala utvecklingen. Utvecklingen främjas dock i de områden som har god tillgång 
till strandområden och där strandskyddets syften inte åsidosätts. Främst handlar utvecklingen av 
landsbygden i strandnära lägen om att upprätthålla serviceunderlaget och öka sysselsättningen. 
En av de betydelsefulla förändringarna i strandskyddslagstiftningen är den fria passagen, på 
ungefär tjugofem meter, som måste lämnas fri mellan strandlinjen och byggnad. Anledningen är 
att tillgodose strandskyddets syften. Ljungby understryker att utpekade LIS-områden inte innebär 
att kommunen är initiativtagare till utveckling av områdena. Det är enbart ett kommunalt 
ställningstagande. Det är upp till fastighetsägarna själva om möjligheten utnyttjas eller inte. LIS-
planen är dessutom en överenskommelse mellan kommunen och staten i form av Länsstyrelsen i 
Kronobergs län (Ljungby kommun 2011, s 6-7, 9). 
Förändringen av strandskyddslagstiftningen har vidare inneburit att Ljungby har möjlighet att 
öka befolkningen i kommunen, då det finns ett sådant behov. Genom de ut utpekade LIS-
områdena kring Bolmen har fler arbetstillfällen skapats, vilket stärker den lokala service som 
bidrar till kommuninflyttning. Vissa områden är redan ianspråktagna av bebyggelse men kan 
genom förändringen av strandskyddslagstiftningen förbättras och bli mer flexibla genom till- och 
nybyggnation (Ljungby kommun 2011, s 21). 

 

7.5.2 Gislaved kommun  

 
Förändringen av strandskyddslagstiftningen har inneburit att Gislaved tagit fram en LIS-plan. 
Planen innebär en vägledning för både kommunen och myndigheters beslut gällande 
användningen av strandområden. En dialog behöver även föras mellan stat och kommun 
beträffande de allmänna intressena, såsom riksintressen (Gislaved kommun 2014, s 3-4).  
En synpunkt Gislaveds kommun (2014, s 4) har om förändringen av strandskyddslagstiftningen 
2009/2010 är att den inneburit att strandskyddet differentierats inom skilda delar av landets 
strandområden. Med detta menar Gislaved att det främst är landsbygdskommunerna som fått 
möjlighet att aktivt dra nytta av konkurrensfördelarna av att uppföra verksamheter och boende 
vid vattnet. 
Genom att strandskyddslagstiftningen förändrats ser Gislaved (2014, s 7) att risker uppkommit 
för kommunen. Dessa risker inbegriper strandnära bebyggelse, eftersom sådan bebyggelse leder 
till att ett fåtal människor får ökad attraktivitet, medan flertalet får sänkt attraktivitet då 
stränderna exploateras. Förutom de långsiktigt negativa konsekvenserna för allemansrätten och 
friluftslivet, blir floran och faunan vid Bolmen negativt påverkad. Dessutom förändras 
landskapsbilden eftersom landskapet är öppet och ny bebyggelse uppförs framför den befintliga. 
Dock ges möjlighet för kommunen att behålla befolkningen i större utsträckning på grund av fler 
attraktiva lägen för bebyggelse. Endast en begränsad andel av stränderna pekas dock ut som LIS-
områden för att minska påverkan, såsom privatisering av strandområdena och därmed minskad 
allemansrättslig rörlighet. 
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Gislaved (2014, s 15, 20) bedömer även att kostnader uppkommer för kommunen, exempelvis 
infrastruktur, men att LIS-planen i huvudsak gynnar ekonomin. Främst har planen inneburit 
främjande av att bygga permanenta bostäder och fritidsbostäder, men även verksamheter som 
samverkar med friluftslivet såsom stugbyar. 

 

7.5.3 Hylte kommun 

 
Kommunen pekar på att syftet med förändringen av strandskyddslagstiftningen är att främja 
inflyttningen till landet vilket betonas särskilt. Attraktivt boende används som ett sätt att 
motverka utflyttningen. Planen ger därmed Hylte ett verktyg för att kommunen kan utvecklas i 
samverkan med den nya lagstiftningen. I LIS-planen fullföljs översiktsplanens intentioner till att 
bevara och hushålla med marken samtidigt som den bidrar till att uppfylla behovet av utveckling 
som finns i Hylte (2012, s 6-7). Behovet av utveckling är av vikt och består i boende, framför allt 
i de mindre samhällena för att inte minska befolkningsantalet. Service och verksamheter främjas 
för att bibehålla arbetstillfällen. Turismen har också gynnats i kommunen eftersom utpekade 
LIS-områden omfattar en del av den befintliga turistverksamheten. Det har lett fram till 
möjligheten för vidare utbyggnad. Hylte kommun ser även att en för hög exploatering och 
privatisering i ett längre perspektiv blir aktuellt, på grund av LIS-planen. Det minskar 
möjligheten att hushålla med mark och vatten. I vissa områden som är utpekade som LIS 
poängterar kommunen att viss privatisering redan skett vilket minskat tillgången till stränderna 
(Hylte kommun 2012, s 13-16, 104).   

 

7.5.4 Värnamo kommun 

 
Eftersom Värnamo inte har någon LIS-plan eller tillräckligt aktuell översiktsplan, går det inte att 
genom dokument som datakälla peka på vad förändringen av strandskyddet 2009 och 2010 
inneburit för kommunen. Detta är ett av motiven till att kombinera undersökningen med 
intervjuer, för att komplettera och besvara de frågor som dokumenten inte kan ge svar på. 
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7.6 Intervjuer kommuner och länsstyrelser 
 
I detta avsnitt presenteras och analyseras vad som framkommit av intervjuerna. 

 

7.7 Behandling av strandskyddet och riksintressen 

 

7.7.1 Ljungby kommun 

 
Av intervjun i Ljungby framgår att hänsyn tas till riksintressena eftersom mycket tid läggs ner på 
att tillgodose dem. Vid exploatering undersöks varje riksintresse för sig med hjälp av en ekolog. 
Djur och växtlivet inspekteras om platsen ligger inom strandskyddat område vilket visar på att 
kommun vill tillvarata riksintressena. Intervjun visar på att det främst är vid exploatering som 
riksintressena gör sig gällande eftersom det är då påtaglig skada kan uppkomma. Om en åtgärd 
inte ska genomföras ligger riksintressena enbart markerade i kommunen utan att innebära något 
särskilt (Cederström & Gunnarsson, 2014-03-06).  

Vid granskning av strandskyddsärenden inom riksintresseområde är bedömningen till stor del 
likvärdig. Anledning till detta är att när kommunen bedömer både strandskydd och riksintresse 
värderas tillgängligheten. Den är av vikt för strandskyddet och riksintresset för friluftslivet. Den 
fria passagen mellan strandlinje och tomt i strandskyddslagstiftningen är därför av betydelse 
(Cederström & Gunnarsson, 2014-03-06). När riksintresseområdet ligger inom strandskyddat 
område är ärendet ett och samma vid dispensprövning från strandskyddet. Det framgår således 
att riksintresset också behandlas i ärendet och kommunen ser även positivt på dispensgivning 
från strandskyddet (Cederström, 2014-03-06).  
Kommunens yttrande kan jämföras med Länsstyrelsen i Kronobergs län som anser (Lönnqvist, 
2014-03-27) att riksintressen bedöms i förhållande till vilken åtgärd som ska utföras samt om 
påtaglig skada kan uppkomma. Eftersom det finns flera olika riksintressen som avser att skydda 
skilda värden bedöms varje verksamhet eller åtgärd för sig, vilket framhålls tydligare från 
Länsstyrelsen. I strandskyddsärenden inom område för riksintresse bedöms i första hand 
strandskyddets syften även om riksintresset finns med. Det senare får dock en underordnad roll. 
Anledning Kronobergs Länsstyrelse ger är att enskilda strandskyddsärenden sällan innebär någon 
påtaglig skada på de stora riksintresseområdena vid Bolmen. Om en större åtgärd ska 
genomföras är dock riksintressena viktigare, vilket innebär att varje exploatering är betydelsefull 
att bedöma.  
 
I den kommunala hanteringen görs i regel en samlad bedömning av strandskyddet och område 
för riksintresse. Ärenden som både berör strandskydd och riksintresseområde skiljer sig beroende 
på exploateringens storlek.  
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I de enskilda ärendena är främst de särskilda skälen och syftet med strandskyddet avgörande om 
möjlighet ska ges till att bygga. Vid större exploateringar väger riksintresset tyngre eftersom 
påtaglig skada kan uppstå (Lönnqvist, 2014-03-27). Vikten av riksintressena framgår därför 
tydligare från Länsstyrelsen i förhållande till Ljungby kommun.  

 

7.7.2 Gislaved kommun 

 
Riksintressena ger ett värde för Gislaveds kommun och ges företräde jämfört med andra 
intressen. Eftersom Bolmen är utpekat som riksintresse för friluftslivet har kommunen gjort 
ställningstagandet att turismutveckling är möjlig. Område för riksintresse innebär många gånger 
värden som sammanfaller med kommunens intressen, såsom det rörliga friluftslivet och därmed 
turismutveckling (Ericsson, 2014-03-05).  
Strandskyddsärenden som även innefattar riksintresseområde behandlas genom att en 
sammanvägd bedömning görs av regelverken i strandskyddsärendet. Av vikt vid tillämpning av 
strandskyddet är att syftena blir tillgodosedda. Vid en större etablering inom strandskyddsområde 
som även innefattar riksintresseområde blir däremot frågan om att inte påtagligt skada 
riksintresset viktigare. Detaljplan krävs och det är ett måste att kommunen tillvaratar 
riksintresset. Samtidigt menar Gislaveds kommunekolog (Ericsson, 2014-03-05) att det är 
mycket svårt att göra bedömningen om påtaglig skada kan uppkomma på ett riksintresse. Utöver 
detta ska det riksintresse som har möjlighet att längst hushålla med mark och vatten ges 
företräde, vilket också är en svår bedömning (Ericsson, 2014-03-05). 

I förhållande till Länsstyrelsen i Jönköping (Möller, 2014-03-31) påpekas att riksintressena vid 
Bolmen och deras respektive värden bedöms var för sig. Vid exploatering inom ett 
riksintresseområde görs en vägning mot 3 eller 4 kap. miljöbalken. Beroende på ärendet kan ett 
exploaterande intresse ges prioritet framför att naturvårdande. 
När strandskyddsärenden som också innefattar riksintresseområde behandlas är det i huvudsak 
kommunens uppgift att se till att inte påtaglig skada uppstår. Möjlighet till strandskyddsdispens 
ges inte om riksintresset påtagligt kan skadas. Vidare behandlas strandskyddsärenden inom 
riksintresseområde inte var för sig utan sammanvägt då både riksintressets och strandskyddets 
syften är av vikt. Dock kan dispensgivningen vara något restriktivare om platsen också är utpekat 
som riksintresse eftersom värdena på platsen därmed är högre. Behandlingen av ärenden som 
berörs av både strandskydd och riksintresse är likvärdig. Anledningen är att riksintressets värden 
inte påtaglig får skadas samtidigt som strandskyddets syften måste värnas (Möller, 2014-03-31). 
Vad som går att urskilja är att Länsstyrelsen tydligt ger uttryck för bevarandevärden medan 
kommunen ser till exploateringsvärden för att utveckla turismen. 
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7.7.3  Hylte kommun 

För Hylte kommun är riksintresset för yrkesfisket och friluftslivet betydelsefulla. Det framgår av 
intervjun att exploateringstrycket inte är högt i kommunen vilket innebär att inga konflikter finns 
mellan riksintressena och bebyggelse. Dessutom är riksintressena viktiga för att utveckla 
turistnäringen (Emanuelsson, 2014-03-05). 

Vid tillämpningen av strandskyddet behöver syften med skyddet beaktas, vilket innebär problem 
för Hylte. Flera av vattendragen som omfattas av strandskyddet är inte vattenfyllda hela året. 
Möjligheten att uppföra bebyggelse är begränsad eftersom något av de särskilda skälen behöver 
anges. Dessa skäl anser Hylte för strikta och försvårar exploateringen (Emanuelsson 2014-03-
05).  
För strandskyddsärenden som också innefattar riksintresseområde görs en samlad bedömning i 
likhet med de övriga kommunernas uttalanden. Vid större etableringar, vilket inte genomförs 
särskilt ofta i Hylte, krävs detaljplan som redovisar hur riksintresset tillgodoses (Emanuelsson, 
2014-03-05).      
Länsstyrelsen i Hallands län (Jansson, 2014-03-28) påpekar att det är nödvändigt att ta hänsyn 
till område av riksintresse i de frågor och ärenden kommunerna har. Därför tillämpas 
riksintressena dels i enskilda ärenden, dels i planärenden. 
 
För strandskyddsärenden som behandlas inom riksintresseområde väger riksintressena tungt i 
bedömningen om strandskyddsdispens kan ges, vilket inte intervjun med Hylte visar lika tydligt 
på. Länsstyrelsen menar (Jansson, 2014-03-28) att det är viktigt att inte tillgängligheten till 
riksintressena minskar, såsom det rörliga friluftslivet. Tillgängligheten till riksintresset vägs 
därmed ihop tillsammans med strandskyddets syften.   

Angående likvärdigheten för ärenden som berörs av strandskydd och riksintresse pekar Jansson 
(2014-03-28) på skillnaden mellan strandskyddslagen och riksintresse. Anledning är att 
strandskyddet är en tydlig förbudslagstiftning där det krävs dispens för att kunna genomföra 
åtgärder enligt 7 kap. miljöbalken. Riksintressena skiljer sig eftersom en bedömning görs om 
påtaglig skada kan uppkomma vilket inte är lika tydligt. Vid dispens från strandskyddet inom 
riksintresseområde görs också en bedömning av riksintresset. Varje ärende skiljer sig åt och vid 
detaljplaneläggning får inte planen strida mot riksintresseområdet.  
Vikten av riksintressena som framhålls av Länsstyrelsen framgår inte lika tydligt i intervjun med 
Hylte (Emanuelsson, 2014-03-05).   

 

7.7.4 Värnamo kommun 

 
I intervjun med Värnamo framgår att miljöbalken styr riksintressena och de ska alltid vägas in 
vid exploatering, både utanför och inne i riksintresseområdet (Johansson, 2014-03-05). 



Kettil Svensson  En undersökning av sjön Bolmen 

55 
 

Värnamo kommun understryker (Johansson, 2014-03-05) att strandskyddet tillämpas enligt 
syftena och de särskilda skälen som krävs för att dispens ska kunna medges, oavsett om platsen 
är utpekat som riksintresse eller inte. I strandskyddsärenden behandlas dock samtliga de kriterier 
som är specifika för det särskilda området. Det innebär att om platsen också är utpekat som 
riksintresseområde sker en samlad bedömning av regelverken, där även riksintresset vägs in för 
att påtaglig skada inte ska uppstå (Rosborg, 2014-03-05). 

Länsstyrelsen i Jönköpings län menar (Möller, 2014-03-31) att riksintressen inom strandskyddat 
område har olika värden. Orsaken är att Länsstyrelsen bedömer syftena med riksintressena. Detta 
innebär att möjligheten till rörligt friluftsliv är viktigare inom strandskyddat område med 
anledning av allmänhetens tillgång till stränder. Samtidigt återfinns prövning av 
strandskyddsdispens i miljöbalken samt område för riksintresse vilket innebär att ett riksintresse 
inte får påtaglig skadas. Kommunen ska ta ställning i prövningen av strandskyddsdispens om 
påtaglig skada kan uppkomma på ett riksintresse (Möller, 2014-03-31). Detta yttrande från 
Länsstyrelsen går därför väl i linje med hur Värnamo hanterar strandskyddet inom 
riksintresseområde (Johansson, 2014-03-05). 
Vidare menar Möller (2014-03-31) att Länsstyrelsens granskning av ärenden som både berör 
riksintresse och strandskydd är likvärdig. Strandskyddets syften granskas alltid liksom de 
särskilda skälen för att medge dispens samt om påtaglig skada kan uppkomma på riksintresset.  
Ärenden kan dock skilja sig åt och Länsstyrelsen kan göra avvägningar om platsen har särskilt 
höga värden. Vid exploateringar som kräver detaljplan granskar Länsstyrelsen särskilt noga om 
påtaglig skada uppkommer på riksintresset.   

 

7.8  Strandskyddstillämpning  

 

7.8.1 Ljungby kommun 

 
Vid dispensgivning från strandskyddet för LIS inom riksintresseområde bedöms värdena av 
riksintresset så att påtaglig skada inte ska uppkomma. Riksintresset för friluftsliv varierar dock i 
storlek vid Bolmen. Ljungby understryker (Cederström, 2014-03-06) att kommunen behöver ta 
hänsyn till storleken av riksintresset när dispens ges för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
Specifikt kan det innebära att den fria passagen görs bredare på de ställen där riksintresset för 
friluftslivet är större (Cederström, 2014-03-06). 
Av vikt är att undersöka de lokala förhållandena på den plats där dispens för LIS ges. Därför görs 
avvägningar för varje dispensärenden för att påtaglig skada inte ska uppkomma på område för 
riksintresse (Gunnarsson, 2014-03-06). 
Jämfört med Länsstyrelsens yttrande i Kronobergs län (Lönnqvist, 2014-03-28) påpekas att LIS-
planen är en överenskommelse med kommunen som tagit fram planen. Vid strandskyddsdispens 
för LIS är anslutning till vatten- och avlopp betydelsefullt.  
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Platsens förutsättningar såsom vilken typ av riksintresse som finns i området bedöms vid 
dispensgivning. Därför är de olika syftena med riksintressena viktiga. Vad gäller riksintresset för 
friluftslivet är tillgängligheten betydelsefull vid dispensgivning, vilket är en tydlig likhet med 
kommunens ställningstagande. Det är också viktigt att samla bebyggelse för vatten- och avlopp 
då Bolmen är riksintresse för yrkesfisket och utgör dricksvattentäkt. Resultatet från intervjuerna 
visar därför på flera likheter mellan Ljungby och deras Länsstyrelse. Kommunen understryker 
också vikten av vatten och avlopp vid dispens från strandskyddet för att värna riksintresset för 
yrkesfisket (Gunnarsson, 2014-03-06). 

 

7.8.2 Gislaved kommun  

 
Gislaved kommun menar (Hedlund, 2014-03-05) att vid dispens för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen inom riksintresseområde samlas bebyggelsen. Anledningen är att utspridd 
bebyggelse leder till negativa effekter på riksintresset på grund av privatisering. Därmed minskar 
också den allemansrättsliga tillgängligheten. Strandlinjen lämnas fri från bebyggelse för att inte 
bygga igen stränderna vid Bolmen och för att människor ska kunna ges möjlighet att röra sig 
utmed vattnet (Ericsson, 2014-03-05).  
 
Eftersom syftet med LIS är att gynna landsbygdsutveckling kan detta uppnås genom dispens från 
bebyggelse som samspelar med riksintresseområde, såsom turistverksamheter. Samtidigt får inte 
område för riksintresse påtaglig skadas. Ericsson (2014-03-05) understryker att en långsam 
förändring sker när dispens från strandskyddet ges vid riksintresset Bolmen. Det är därför 
mycket svårt att bedöma när påtaglig skada uppkommer. 

Att en gradvis exploatering försvårar bedömningen i avvägningen av riksintressena framkommer 
inte av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelse (Möller, 2014-03-31) pekar på att 
strandskyddets syften måste tillgodoses och att restriktivitet behöver vara högre vid 
dispensgivning inom riksintresseområde. Den högre restriktiviteten innebär att riksintresset inte 
påtaglig skadas. Även om Bolmen är utpekat som riksintresse utgör vissa områden särskilt höga 
naturvärden eller friluftvärden. Istället framhålls platsens lokala förutsättningar vilka värderas 
vid dispensgivning. 

 

7.8.3 Hylte kommun 

 
I Hylte har dispens för landsbygdsutveckling getts för fiskeriverksamhet, som är kopplat till 
riksintresset för yrkesfisket. Kommunen har även gett dispens till bebyggelse som används till 
uthyrning (Emanuelsson, 2014-03-05). Både fiskeriverksamheten och möjligheten till 
bostadsuthyrning bidrar till landsbygdsutvecklingen vilket gjort att dispens kunnat ges.  
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Samtidigt används ett begränsat utrymme mark för att tillgodose Bolmen som riksintresseområde 
där allmänheten har möjlighet att röra sig längs vattnet, trots att dispens medgetts för 
landsbygdsutveckling (Emanuelsson, 2014-03-05).    
 
Länsstyrelsen i Halland har en liknande uppfattning som Hylte kommun eftersom 
landsbygdsutvecklingen är begränsad i kommunen. Verksamheter som får dispens behöver inte 
nödvändigtvis påtaglig skada ett riksintresse utan kan också beakta det. Stuguthyrning kan 
exempelvis samverka med det rörliga friluftslivet (Jansson, 2014-03-28). 

 

7.8.4 Värnamo kommun   

 
Även om Värnamo kommun inte har någon LIS-plan är de lokala förutsättningarna viktiga vid 
dispens, såsom vilken åtgärd som avses och vilket riksintresse som berörs vid 
strandskyddstillämpningen. Samtidigt förändras strandskyddslagstiftningen regelbundet vilket 
innebär problem för tillämpningen av skyddet. Den statliga vägledningen är också begränsad 
(Rosborg & Johansson 2014-03-05). Värnamo kommun nämner att Bolmens strandskydd är 
utökat till tvåhundra meter vilken kommunen anser omotiverat (Rosborg, 2014-03-05). Det 
utvidgade strandskyddet är gamla beslut från länsstyrelserna som fortfarande finns kvar 
(Johansson, 2014-03-05).  
 
Intervjuerna pekar därför på att det finns en osäkerhet och en svårighet i den kommunala 
planeringsprocessen att hantera regelbundna förändringar i lagstiftningen. Dessutom finns det 
inte klara riktlinjer och vägledning från staten där det är gamla beslut som fortfarande gäller. Det 
ger sig uttryck i en villrådighet från kommunalt håll.   

I strandskyddstillämpningen undersöker Värnamo hur olika intressen tillgodoses. Påtaglig skada 
på riksintresset får enligt miljöbalken inte uppkomma. Om inte riksintresset skadas förs därefter 
diskussionen kring om dispens kan ges från strandskyddet (Johansson, 2014-03-05). Dock menar 
Rosborg (2014-03-05) att bevisföringen i strandskyddets syfte att trygga djur- och växtlivet kan 
ifrågasättas eftersom det ofta nämns i vaga ordalag. Vidare bedömer Värnamo kommun att 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden är liberalare i frågan om att ge dispens från strandskyddet än 
Länsstyrelsen i Jönköpings län (Rosborg, 2014-03-05). Detta visar på en tydlig skiljelinje mellan 
stat och kommun i synen om hur strandskyddet ska hanteras.  

Länsstyrelsen poängterar att det krävs ett särskilt skäl för att ge dispens men det krävs också att 
strandskyddets syften beaktas. Eftersom ett riksintresse är ett område som är utpekat på grund av 
höga värden blir dispensgivningen restriktivare enligt Jönköpings länsstyrelse (Möller, 2014-03-
31). Även om ett särskilt skäl finns för strandskyddsdispens såsom LIS, kan riksintressets höga 
värden ändå medföra att dispens inte är möjlig. Varje strandskyddsärende skiljer sig och värdena 
på platsen granskas från fall till fall.  
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Dock är riksintresse för friluftslivet och naturvården viktigare vid strandskyddstillämpningen 
jämfört med övriga riksintressen. Orsaken är att friluftslivet och naturvården hör ihop med 
strandskyddets syften (Möller, 2014-03-31). 
Samtidigt poängterar Möller (2014-03-31) att det främst är kommunerna, som i sin handläggning 
av dispensärenden, prövar om påtaglig skada kan uppkomma på ett riksintresseområde. 
Länsstyrelsen prövar enbart strandskyddsärenden inom skyddade områden.  
Detta pekar på att det inte finns en fullständig insyn från Länsstyrelsen sida i hur systemet för 
strandskyddslagstiftningen hanteras i den kommunala planeringsprocessen.  

 

7.9 Relation kommun och Länsstyrelse 

 

7.9.1 Ljungby kommun 

 
Ljungby kommun poängterar att Länsstyrelsen i Kronobergs län är överprövande för kommun 
när det gäller strandskyddet inom riksintresseområde. Därmed anser sig Ljungby kommun inte 
kunna rådfråga Länsstyrelsen om specifika fall. Möjligheten att kunna rådfråga och få 
vägledning hade uppskattats av Ljungby kommun eftersom osäkerhet kan förekomma i 
strandskyddsärenden (Cederström, 2014-03-06). Först efter att Länsstyrelsen valt att inte pröva 
eller valt att överpröva, kan det särskilda fallet diskuteras. Trots att Länsstyrelsen ska ha en 
rådgivande roll för kommunen visar intervjumaterialet på att det finns ett begränsat samarbete 
mellan stat och kommun.  
Även om Ljungby visar på vilja att rådfråga Länsstyrelsen förefaller den statliga vägledningen 
vara begränsad.     
Ljungby kommun påtalar dock att synen på strandskyddet och riksintresseområde är likvärdig 
med Länsstyrelsen och att diskussionerna som förs fungerar väl. Dock har Länsstyrelsen i 
Kronobergs län kommenterat att de LIS-områden Ljungby pekat ut är för stora (Gunnarsson, 
2014-03-06). 
Likheter kan urskiljas då även Länsstyrelsen påtalar att relationen är god med Ljungby och att 
synen på tillämpningen av strandskyddet i huvudsak är likvärdig. Dock kan synen skilja sig i 
specifika ärenden. Samtidigt är planprocessen till för att olika åsikter ska kunna diskuteras 
(Lönnqvist, 2014-03-27).  

 

7.9.2 Gislaved kommun 

 
I relationen mellan Gislaved kommun och Länsstyrelsen i Jönköping har mycket diskussioner 
förts kring LIS. Gislaved såg möjlighet till exploatering i vissa strandområden men synen skiljde 
sig åt i frågan om en LIS-plan behövdes eller inte eftersom strandskyddspropositionen inte är 
särskilt tydliga (Ericsson, 2014-03-05).  
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För att använda LIS-verktyget blev dock Gislaved tvungen till att arbeta fram en LIS-plan och 
det är också så lagen är uppbyggd (Hedlund, 2014-03-05). Regelverket för hur LIS hanteras kan 
därför förstås som oklart vilket också leder till en kärvare relation mellan kommun och 
Länsstyrelse.  
Vidare anser Gislaved kommun att det finns betydande problem i relationen till Länsstyrelsen. 
Bolmen är ett specifikt exempel eftersom sjön innefattar tre länsstyrelser och fyra kommuner. 
Från länsstyrelsernas sida skiljer sig hanteringen av strandskyddet (Ericsson, 2014-03-05). 
Det är märkligt att statens direktiv om strandskyddet skiljer sig så mycket åt på en sådan liten 
geografisk plats som Bolmen utgör (Hedlund, 2014-03-05). Att uppnå samsyn är svårt liksom att 
föra en diskussion med kommuninvånarna eftersom förutsättningarna att kunna exploatera inom 
strandskyddat område skiljer sig åt så mycket mellan kommunerna och länen vid Bolmen 
(Ericsson, 2014-03-05). För allmänheten är det obegripligt och för Gislaved kommun är det en 
svår pedagogisk uppgift att förklara för kommuninvånarna varför skillnaderna är så stora 
(Hedlund, 2014-03-05). Här framkommer problematiken med regelverket vilket inte enbart 
påverkar tjänstemännen som hanterar det utan även medborgarna själva. 

Länsstyrelsen bedömer (Möller, 2014-03-31) att strandskyddet hanteras väl i Gislaved och 
Värnamo.  Dock har Länsstyrelsen inte full insyn i de kommunala diskussionerna som förs om 
strandskyddstillämpningen, eftersom Länsstyrelsen enbart ser de dispenser som Gislaved eller 
Värnamo behöver åtgärda. Vidare bedömer Länsstyrelsen att synen i tillämpningen av 
strandskyddet inte skiljer sig åt i jämförelse med kommunerna. Kommun och Länsstyrelse har 
därmed olika uppfattningar och dessutom förefaller det som om Länsstyrelsen är omedveten om 
den kommunala inställningen. Dock kan olika syn förekomma angående LIS, såsom vilken 
graden av exploatering som är möjlig i riksintresseområde (Möller, 2014-03-31). 

 

7.9.3 Hylte kommun   

 
Synen på strandskyddstillämpningen skiljer sig också åt mellan Hylte kommun och 
Länsstyrelsen i Halland. Hylte är intresserad av att behålla kommunens invånare genom ökad 
exploatering. Dock hindrar strandskyddet många gånger uppförande av bebyggelse. Dessutom är 
Hylte kommun ensam inlandskommun i Hallands län. Det innebär att exploateringstrycket är 
mindre i Hylte i jämförelse med Hallands kustkommuner men restriktiviteten är likvärdig för att 
exploatera i strandskyddat område. Därför antyder Hylte att de försöker se annorlunda på 
strandskyddet än kustkommuner (Emanuelsson, 2014-03-05). Emanuelsson (2014-03-05) 
framhåller att förutsättningarna är olika mellan kommunerna i landet och att Länsstyrelsen i 
Halland därför borde vara mer uppmärksamma på det (Emanuelsson, 2014-03-05). 
Intervjun visar alltså på att strandskyddssystemet inte förefaller vara differentierat i någon större 
utsträckning. Möjligheterna att exploatera framhålls som snarlika, oavsett om det handlar om 
inlands- eller kustkommun.  
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Länsstyrelsen i Halland menar (Jansson, 2014-03-28) att strandskyddet är ett starkt skydd, vilket 
också är meningen med lagstiftningen. En medveten finns om att bebyggelsetrycket är lågt i 
inlandet. Relationen till Hylte är god men Hallands Länsstyrelse har uppmärksammat att synen 
på strandskyddet skiljer sig åt eftersom det finns en exploateringsvilja från Hylte kommun. 
Vidare poängterar Länsstyrelsen att det finns brister i den kommunala hanteringen av 
strandskyddsärenden inom riksintresseområde. Anledningen är att riksintresset också ska vägas 
in i bedömningen av ärendet vilket inte alltid redovisas tillfredsställande. 
Det blir tydligt att ett finns ett bevarandeintresse hos Länsstyrelsen medan kommunen istället 
framhåller exploaterande värden.    

 

7.9.4 Värnamo kommun  

 
Värnamo menar (Rosborg, 2014-03-05) att varje exploateringsåtgärd måste sättas i relation till 
strandskyddets regelverk och till platsens lokala förutsättningar Det förekommer att Jönköpings 
Länsstyrelse ger synpunkter på strandskyddstillämpningen men synen skiljer sig inte åt i någon 
större utsträckning och det finns därför inga konflikter. 
Enligt Möller (2014-03-31) på Länsstyrelsen i Jönköping finns inga problem i relationen till 
Värnamo eller någon skillnad i tillämpningen av strandskyddet. Länsstyrelsen har dock inte full 
insyn i kommunens hantering av strandskyddet. I förhållande till den insynen Länsstyrelsen har 
finns inga kända konflikter. 

 

7.10 Förändring av strandskyddslagen 

 

7.10.1 Ljungby kommun 

 
Kommunen framhåller vikten av att LIS har tillkommit (Gunnarsson, 2014-03-06). Det är 
positivt för utvecklingen av landsbygden i strandnära lägen vid Bolmen (Cederström, 2014-003-
06). Lagtexten har blivit tydligare angående vad de särskilda skälen innebär. Intervjun visar dock 
på att det inte har blivit lättare att uppföra bebyggelse inom strandskyddat område. Synen på 
lucktomter har också förändrats eftersom det kan vara enda möjligheten att komma ner till 
stranden. Dessa lucktomter får inte längre bebyggas eftersom det alltid måste finnas en fri 
passage utmed stranden. Länsstyrelsen har även möjlighet att överpröva den kommunala 
dispensgivningen vilket pekar på ett ökat statligt inflytande i strandskyddsfrågan. Förändringen 
av strandskyddslagen har inneburit att det blivit svårare att få dispens även om lättnaderna är 
begränsade till utpekade LIS-områden (Cederström & Gunnarsson, 2014-03-06).  

Enligt Länsstyrelsen har förändringen av strandskyddslagen inneburit att Ljungby kommun tagit 
fram en LIS-plan, vilket innebär en lättnad i strandskyddet, samt att byggandet i utpekade LIS-
områden har ökat på sikt. Samtidigt har strandskyddet blivit striktare.  
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I miljöbalken ändrades formuleringen från att åtgärder inte får vidtas som väsentligt försämrar 
livsvillkoren för djur- och växtliv, till att åtgärder inte får vidtas som väsentligt förändrar 
livsvillkoren för djur- och växtarter. Fler åtgärder omfattas därmed av dispenskrav från 
strandskyddet. Generellt sett upplever Länsstyrelsen i Kronoberg att förändringen av 
strandskyddet 2009 och 2010 inneburit lättnader (Lönnqvist, 2014-03-27). Vid en jämförelse 
mellan Länsstyrelsen och kommunen visar intervjun på vissa skillnader. Länsstyrelsen ger 
uttryck för lättnader i strandskyddet medan kommunen istället pekar på att bebyggelse hindras. 
Detta kan uppfattas som olika tolkningar av lagstiftningen.   

 

7.10.2 Gislaved kommun   

 
Gislaveds poängterar (Ericsson & Hedlund, 2014-03-05) att förändringen av strandskyddet 2009 
och 2010 totalt sett inneburit en klar skärpning av lagstiftningen. Grunden för dispensprövning 
har skärpts. Prövningen av dispenser hamnade dock på kommunerna för att öka möjligheten att 
påverka. 
Det går inte heller att etablera strandtomter vid Bolmen med den förändringen som gjordes av 
strandskyddslagstiftningen. Gislaved har också fått möjligheten att peka ut LIS-områden vilket 
ger lättnader för exploatering i strandnära lägen (Ericsson, 2014-03-05). Den hindrande effekt 
som framhålls på bebyggelse gällande förändringen av strandskyddslagen är den skilda 
bedömning som görs av länsstyrelserna runt Bolmen. Det påverkar både det enskilda 
strandskyddsärendet och den enskilda kommunen (Hedlund, 2014-03-05). 
Länsstyrelsen i Jönköping (Möller, 2014-03-31) pekar på möjligheten att granska vad 
kommunerna gör i fråga om strandskyddet. Detta medger möjlighet att fatta korrektare beslut 
enligt strandskyddslagen. Tidigare har dispenser getts där beslut inte varit helt korrekta. 
Förändringen av strandskyddet har vidare inneburit en skärpning av lagen eftersom de särskilda 
skälen är tydliga och införda i lagen. 
Det förefaller därför som att det statliga inflytandet i regelverket har ökat, med målet att fatta 
rättssäkrare beslut. Detta framgår tydligt av intervjumaterialet och förändringen har i huvudsak 
inneburit direkt hindrande konsekvenser för den kommunala exploateringen.    

 

7.10.3 Hylte kommun  

 
I Hylte har förändringen inneburit att kommunen tagit fram en LIS-plan vilket bidragit till vissa 
lättnar för att exploatera vid Bolmen. Hylte ser inte att strandskyddet skärpts i någon större 
utsträckning. Kommunens upplevelse av lagen liknar därför inte det de övriga kommunerna ger 
uttryck för. Dock påtalas det att strandskyddet innebär problem för kommunen eftersom 
strandskyddslagstiftningen är så strikt och omfattar små vattendrag såsom diken, som inte är 
vattenfyllda året runt. Följden av detta blir att bebyggelse inte kan uppföras i den utsträckning 
Hylte kommun skulle vilja (Emanuelsson, 2014-03-5). 
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Samtidigt uttrycker Länsstyrelsen i Hallands län (Jansson, 2014-03-28) att de uppskattar att det 
inte uppförs för mycket bebyggelse. Strandskyddet är ett starkt skydd, vilket också är avsikten 
eftersom det är en förbudslagstiftning. Innan förändringen av strandskyddet var det praxis från 
domstolarna som angav vad som gällde. Möjligheten finns att använda LIS som ytterligare skäl 
för dispens men det ger inte särskilt stora effekter på landsbygdsutvecklingen. 
Exploateringstrycket i kommuner som kan ha möjlighet att använda LIS, såsom Hylte, är inte 
tillräckligt stort.  
Slutligen värderar Länsstyrelsen i Halland att förändringen av strandskyddet inte inneburit för 
stora lättnader för exploatering inom strandskyddat område (Jansson, 2014-03-28). 

Intervjuerna visar på att lagstiftningen tolkas på olika vis, även om det finns en samstämmighet 
om att strandskyddet blivit tydligare. Trots att ytterligare ett skäl för dispens getts i form av LIS, 
finns indikationer på att verktyget inte bidrar tillräckligt till landsbygdsutvecklingen och att det 
är begränsat till utpekande områden. Syftet med förändringen av lagen var att ge landsbygden en 
positiv utveckling men detta verkar inte ha uppnåtts genom förändringen av regelsystemet.      

 

7.10.4 Värnamo kommun  

 
Värnamo menar (Rosborg, 2014-03-05) att förändringen av strandskyddet 2009 och 2010 
innebär att lagstiftningen blivit striktare och tydligare, samt något mer restriktiv. Främst har 
lagstiftningen blivit tydligare när det gäller om dispens kan ges eller inte.  
Förändringen innebär även att det särskilda skälet om luckfall har tagits bort.  
Vidare har Värnamo kommun getts möjlighet att använda LIS som ett särskilt skäl, men detta har 
kommunen väntat med på grund av osäkerheter i tillämpningen. 

Relativt med Länsstyrelsen i Jönköping pekar Länsstyrelsen (Möller, 2014-03-31) på att 
lättnader finns i strandskyddslagstiftningen med anledning av LIS. Det är dock upp till Värnamo 
kommun att använda sig av lagstiftningen vilket inte gjorts. 
Länsstyrelserna har även en överprövningsrätt gällande strandskyddet vilket gör att kommunerna 
vid Bolmen drar sig från att fatta beslut som inte alltid är rättssäkra. Vidare har strandskyddet 
skärpts på grund av att de särskilda skälen förts in i lagstiftningen. Några diskussioner förs inte i 
någon större utsträckning mellan länen angående enskilda strandskyddsdispenser. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län förutsätter att rättssäkra beslut fattas (Möller, 2014-03-31).  

Slutligen visar materialet på att strandskyddslagstiftningen har skärpts och att kommunerna runt 
Bolmen är måna om att värna riksintressena. Att lagstiftningen förändrats förefaller skapa en 
osäkerhet hos kommunerna och en kärvare relation till Länsstyrelsen. Det förefaller inte vara 
fallet att lagstiftningen ifrågasätts eller att riksintressena kritiseras i den utsträckning som 
kritiken ger uttryck för.  
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8 Avslutande diskussion 
 
I det här avsnittet förs en slutlig diskussion och analys av det som framkommit av dokumenten 
från kommunerna, samt intervjuerna med länsstyrelserna och kommunerna.  
Utöver detta kommer de teoretiska utgångspunkterna, government och governance samt miljö- 
och planparadigmet att ställas mot det som framkommit av intervjuerna och dokumenten. 
Den avslutande diskussionen leder sedermera fram till slutsatserna i arbetet.  

 

8.1 Behandling av strandskyddet och riksintresse    
 
Arbetet pekar på att kommunerna vid Bolmen gör tydliga skillnader på strandskydd och 
riksintresseområde. Strandskyddet innebär förbud och kräver konkreta skäl för åtgärder, medan 
riksintressena istället innebär att avvägningar kan göras vid exploatering. Strandskyddets 
ursprung i miljöparadigmet och riksintressenas ursprung i planparadigmet kan därför urskiljas i 
den kommunala planeringen. De två paradigmen, miljö- och planparadigmet präglar miljöbalken 
respektive plan- och bygglagen (Emmelin & Lerman 2006, s 12). 

Trots att riksintressesystemet och strandskydd skiljer sig menar Ljungby kommun (Cederström, 
2014-03-06) att en samlad bedömning görs. Anledningen är att ett ärende som innefattar 
strandskyddet och riksintresseområde är ett och samma vid dispensprövning från strandskyddet. 
Riksintresset behandlas därmed också i strandskyddsärendet. Det finns även en likvärdighet 
eftersom tillgängligheten är av betydelse för både strandskydd och riksintresseområde, såsom för 
friluftslivet. 
Även Gislaved kommun anser att en sammanvägd bedömning görs av regelverken för ärenden 
innefattande både strandskydd och riksintresse. Dock finns en skillnad kommunerna emellan då 
Gislaved menar att riksintresset blir viktigare vid större etableringar genom detaljplan (Ericsson, 
2014-03-05). Det förefaller därför som om Gislaved lägger större vikt vid riksintressena och 
präglas av ett större statligt inflytande.   

Hylte kommun gör också en samlad bedömning av regelverken. Vid större etableringar som 
påtaglig kan skada område av riksintresse, krävs en noga beskrivning av hur hänsyn tas till 
riksintresset (Emanuelsson, 2014-03-05).  
Samtidigt framhåller Värnamo kommun (Rosborg, 2014-03-05) de lokala förutsättningar i större 
utsträckning och menar att i strandskyddsärenden behandlas de kriterier som är specifika för 
platsens förutsättningar. Det innebär att om området också är utpekat som riksintresse, tas 
bedömningen av riksintresset även in i strandskyddsärendet för en samlad granskning. 

I förhållande mellan kommunernas och de tre länsstyrelsernas syn på Bolmen menar Kronobergs 
Länsstyrelse (Lönnqvist, 2014-03-27) att strandskyddets syften bedöms i första hand och att 
riksintresset ges en underordnad roll.  
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Enskilda ärenden har svårt för att skada riksintresseområdena vid Bolmen eftersom ärendena 
enbart omfattar mindre åtgärder. En samlad bedömning görs dock, vilket liknar kommunernas 
hantering även om strandskyddet betonas. Vid större exploatering blir däremot riksintressena 
viktigare eftersom risken att påtagligt skada dem då blir större. Yttrandet om riksintressen från 
Kronobergs Länsstyrelse liknar därför Gislaveds kommun som också belyser riksintressenas vikt 
vid större etableringar (Ericsson, 2014-03-05).  

Länsstyrelserna framhåller (Jansson, 2014-03-28; Möller, 2014-03-31) precis som kommunerna 
runt Bolmen att riksintresseområde vägs ihop med strandskyddets syften i en samlad bedömning. 
Dock skiljer sig yttrandet något då riksintressena och strandskyddet kan tillämpas i enskilda 
ärenden och i planärenden. Varje ärende skiljer sig åt, vilket också Värnamo kommun 
framhåller. Vid upprättande av detaljplan är riksintresseområden särskilt viktiga att beakta. Detta 
liknar yttrandet från Jönköpings Länsstyrelse. 

Undersökningen visar på en enighet hos kommunerna och länsstyrelserna vid Bolmen att en 
samlad bedömning görs i ärenden som berör både strandskydd och riksintresse. Ärenden som 
både behandlar strandskyddet och riksintresseområdet är ett och samma vid prövning av dispens 
från strandskyddet. I likvärdigheten skiljer sig behandlingen eftersom exploateringsåtgärder och 
platsens förutsättningar är betydelsefulla och ser olika ut. Vid större etableringar såsom 
planärenden är behandlingen av riksintresset viktigare. I enskilda ärenden ges riksintresset en 
underordnad roll eftersom ett enskilt ärende har svårt att påtagligt skada det stora riksintresset 
Bolmen. Dock finns en likvärdighet i behandlingen eftersom tillgängligheten värderas för både 
strandskyddet och riksintresse.   

 

8.2 Strandskyddstillämpning 
 
Från Ljungby kommuns LIS-plan (2011, s 3) har det framkommit att det krävs ett särskilt skäl 
för att dispens ska kunna ges från strandskyddet inom riksintresseområde. Ett sådant skäl är 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Vid dispens för LIS i område av riksintresse krävs att 
verksamheten används som boende, offentlig eller kommersiell service samt är en verksamhet 
alternativt en byggnad som är avsedd för besöksnäring.  
Vidare är riksintresset för friluftslivet redan påverkat i planlagda område varför Ljungby 
koncentrerar bebyggelsen hit (Ljungby kommun 2011, s 12, 23, 64). Likheten med Hylte 
kommun blir därför tydlig då Hylte också nämner påverkan från bebyggelse i form av 
privatiseringar (Hylte kommun 2012, s 16, 104). 
 
Ljungby (Cederström, 2014-03-06) framhåller att när dispens ges för LIS inom 
riksintresseområde använder kommunen sig av den fria passagen vilken görs bredare där 
riksintresset är större till ytan. Detta för att tillgängligheten inte ska minska. Det bidrar också till 
att förhindra att privatiseringar sker utmed sjön.  
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De lokala förhållandena där dispens ges utreds från fall till fall. Vid dispens från LIS i 
riksintresseområde är det viktigt att åtgärden som ges dispens bidrar till landsbygdsutvecklingen. 
Detta kan vara stugbyar och campingplatser (Gunnarsson, 2014-03-06).  

I likhet med Ljungby kommun genomför Gislaved exploateringar i anslutning till befintliga byar, 
gårdar eller fritidshusbebyggelse (Gislaved kommun 2006, s 82). Ericsson och Hedlund (2014-
03-05) pekar på att bebyggelsen inte får spridas ut eftersom det bidrar till privatisering. Samtidigt 
är det, vid dispensgivning, svårt att bedöma när påtaglig skada uppkommer på ett riksintresse 
eftersom en sådan förändring sker över lång tid.  

Det kan utläsas att det finns en medvetenhet i den kommunala planeringen i att tillvarata 
riksintressena. Trots detta skapas problem eftersom regelverket för strandskyddet tillåter att LIS 
pekas ut i riksintresseområdena vilket kommunerna anser leda till privatiseringar på längre sikt.   

Även Hylte kommun (Hylte kommun 2012, s13) poängterar att vid dispens för LIS är det 
nödvändigt att marken redan är ianspråktagen och att ny bebyggelse lokaliseras till den 
befintliga. Dock kan bebyggelse innebära en tillgång för område av riksintresse, såsom 
turistverksamhet för friluftslivet, vilket är av vikt vid dispensgivning (Hylte kommun 2012, s 16, 
104). 
Även Gislaved gör ett tydligt ställningstagande i att bebyggelse som främjar turismen samspelar 
med riksintresse för friluftslivet. Vad som däremot skiljer Hylte och Gislaved är att i den senare 
kommunen har Länsstyrelsens gamla beslut kvar från 1975 om var strandskydd råder. Särskilt 
värdefulla vattendrag pekas ut. Det innebär skilda förutsättningar för kommunerna i fråga om 
landsbygdsutveckling och därmed möjligheten att exploatera i strandskyddade områden 
(Emanuelsson & Ericsson, 2014-03-05). 
Här tydliggörs skillnaden mellan länsstyrelserna som kommunerna runt Bolmen ger uttryck för. 
Även om strandskyddslagstiftningen förändras blir konsekvenserna olika. Undersökningen visar 
på att äldre beslut finns kvar och därigenom påverkar vilket genomslag den nya lagstiftningen 
får. Det leder också till skilda möjligheter att bedriva landsbygdsutveckling och en frustration 
hos kommunerna när villkoren skiljer sig åt.    

Vidare är Hylte restriktiv gällande bebyggelse i områden som utgör strandskydd och riksintresse 
(Hylte kommun 2001, s 7, 43). I Hylte har ändå dispens för LIS getts till verksamheter som är 
kopplade till ett riksintresseområde. Detta gäller fiskeriverksamhet för yrkesfisket vilket bidrar 
till landsbygdsutvecklingen. Den fria passagen används också för att inte hindra tillgängligheten 
till vattnet. Detta liknar Ljungbys tillvägagångssätt (Cederström, 2014-03-06; Emanuelsson, 
2014-03-05).  

När det kommer till länsstyrelsernas yttrande om dispens för LIS inom riksintresseområde finns 
likheter med kommunernas bedömningar. Lönnqvist på Länsstyrelsen i Kronobergs län (2014-
03-27) pekar på vikten av anslutning till vatten och avlopp. Platsens förutsättningar bedöms då 
riksintressena har olika syften.  
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Tillgängligheten är viktig för riksintresset för friluftslivet vid dispensgivning.  
Jönköpings Länsstyrelse (Möller, 2014-03-31) nämner också att de lokala förutsättningarna 
behöver undersökas men att restriktivitet i dispensgivningen är högre när platsen också är 
riksintresse. Till skillnad från kommunerna påpekas restriktiviteten tydligt. Ett område som är 
utpekat som riksintresse innebär att platsen har särskilt höga värden. Åtgärder som ges dispens 
måste tydligt bidra till landsbygdsutvecklingen, exempelvis genom att stödja en affär eller skola 
samt innebära att påtaglig skada inte uppstår på riksintresset. Särskilt viktiga riksintressen, när en 
dispensgivning är aktuell, är riksintresse för friluftslivet och naturvården eftersom dessa 
riksintressen hör ihop med strandskyddets syften. Det är en tydlig skillnad mot kommunerna som 
inte påpekar någon inbördes ordning mellan riksintressena i strandskyddat område 
(Emanuelsson, Hedlund & Johansson 2014-03-05).   

Hallands Länsstyrelse skiljer sig något åt och menar (Jansson, 2014-03-28) att en verksamhet 
också kan beakta ett riksintresseområde. Stuguthyrning kan samspela med riksintresset för 
friluftslivet.  
Därför är typen av verksamhet som etableras av vikt. De lokala förhållandena på platsen spelar 
även en avgörande roll om dispens kan ges i riksintresseområde. Möller menar (2014-03-31) 
också att strandskyddsärenden skiljer sig åt och bedöms från fall till fall, vilket liknar Värnamos 
bedömning i uttalande om strandskyddsbehandlingen (Rosborg, 2014-03-05).  
En skillnad som går att urskilja mellan länsstyrelserna runt Bolmen är att Hallands Länsstyrelse 
särskilt poängterar att den kommunala hanteringen av riksintressen i strandskyddsärenden ibland 
brister. Detta nämner inte övriga länsstyrelserna (Jansson, 2014-03-28). 

Dokumenten och intervjuerna visar på att det krävs ett särskilt skäl för att dispens ska medges för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen inom riksintresseområde. LIS är ett sådant skäl. 
Dessutom behöver strandskyddets syften uppfyllas och verksamheten som uppförs bidra till den 
lokala utvecklingen (Gislaved kommun 2014, s 4). Likheter mellan kommunerna är att 
bebyggelsen samlas till redan ianspråktagen mark och där vatten och avlopp är viktigt. Varje fall 
bedöms var för sig och de lokala förhållandena är avgörande för om dispens kan ges eller inte. 
Detta är Värnamo särskilt noga med att poängtera. Anledningen är att ett riksintresse kan hysa 
särskilt höga värden om människor använder det frekvent, såsom för friluftslivet. Restriktiviteten 
är också högre vid dispens för LIS i riksintresseområde. Dock nämner Värnamo (Rosborg, 2014-
03-05) inget om privatiseringar utmed stränderna vilket Hylte och Gislaved gör (Ericsson, 
Hedlund & Emanuelsson, 2014-03-05).    

  

8.3 Relation kommun och Länsstyrelse 
 
I relationen mellan de fyra kommunerna och de tre länsstyrelserna runt Bolmen finns skillnader i 
synen på strandskyddslagstiftningen inom riksintresseområde.  
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Ljungby kommun säger sig vilja kunna rådfråga och få vägledning av sin Länsstyrelse i 
Kronobergs län i större utsträckning än vad som är möjligt. Orsaken är att ett ärende kan 
diskuteras först efter att Länsstyrelsen valt att inte pröva eller valt att överpröva det särskilda 
fallet (Cederström, 2014-03-06). 
Vidare har det framkommit att Ljungby varit för generös med storleken på sina LIS-områden 
vilken medfört att Länsstyrelsen i Kronoberg anmärkt på storleken (Gunnarsson, 2014-03-06).  

Ett av de mer framträdande problemen som kan urskiljas i relationen mellan Länsstyrelse och 
kommun är LIS verktyget. Eftersom lagstiftningen inte i klarhet uttrycker hur verktyget tillämpas 
blir uppfattningarna olika. Det kan också uppfattas som att meningsskiljaktigheterna förstärks 
när kommunerna vill exploatera medan länsstyrelserna istället förordar bevarande värden.    

I Gislaved har mycket diskussioner förts med Länsstyrelsen kring landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen och om en LIS-plan behövs för att peka ut områden med lättnader i 
strandskyddet. Detta skulle kunna förstås som en konflikt vilken orsakats av tvetydigheter i 
strandskyddsproposition (Ericsson, 2014-03-05). Gislaveds kommun anser också (Ericsson & 
Hedlund, 2014-03-05) att Bolmen är ett specifikt område där hanteringen av strandskyddet 
skiljer sig beroende på Länsstyrelse. Det är både märkligt och svårt för kommunen att förklara 
för invånarna i Gislaved varför statens direktiv skiljer sig över länsgränserna. Specifikt menar 
Gislaved (Ericsson, 2014-03-05) att strandskyddet skapar problem och att länsstyrelserna är del 
av problemet. Anledningen är att möjligheten att bygga kan skilja sig enbart ett hundratals meter 
bort, på andra sidan länsgränsen. 
 
Gislaved kommun belyser att synen skiljer sig åt gentemot Länsstyrelsen i Jönköping och här 
kan likheter urskiljas med Hylte kommuns relation till Länsstyrelsen i Halland. Även Hylte anser 
att strandskyddet skapar problem för exploatering. Att behålla kommuninvånarna är av vikt för 
kommunen men det är problematiskt eftersom strandskyddet är strikt och även omfattar små 
vattendrag. Det kan handla om diken som inte är vattenfyllda året runt (Emanuelsson, 2014-03-
05).  

Likheter går att därför att se mellan Gislaved och Hyltes relation till sina respektive länsstyrelser. 
Det finns dock olikheter jämfört med Värnamo kommun. Värnamo pekar istället på att varje 
strandskyddsärende skiljer sig åt och att det kan förekomma att Jönköpings Länsstyrelse har 
synpunkter på hur strandskyddet hanteras inom riksintresseområde. Relationen fungerar i 
huvudsak väl. Dock upplever Värnamo att det utvidgade strandskyddet på tvåhundra meter runt 
Bolmen är ett förlegat och ett omotiverat beslut från Länsstyrelsen (Rosborg, 2014-03-05). Det 
skulle kunna förstås som meningsskiljaktigheter mellan kommunen och Länsstyrelsen.  

När det gäller länsstyrelserna påpekar de att relationen till kommunerna är god (Jansson, 2014-
03-28; Lönnqvist, 2014-03-27; Möller, 2014-03-31). Kronobergs Länsstyrelse delar i huvudsak 
Ljungbys bedömning. Åsikterna om strandskyddet kan skilja sig i enskilda ärenden men fungerar 
dock väl (Lönnqvist, 2014-03-27).  
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Hallands Länsstyrelse yttrar också att relationen är god till sin kommun, Hylte kommun. Dock 
har Länsstyrelsen noterat att synen på strandskyddet skiljer sig något från Hylte. Anledningen till 
detta är att det finns en vilja från kommunen att i större utsträckning exploatera inom 
strandskyddat område än vad som kan vara rimligt i förhållande till lagstiftningen (Jansson, 
2014-03-28). 
Likheterna finns mellan länsstyrelserna eftersom även Jönköpings Länsstyrelse anser att 
relationen fungerar väl och att hanteringen av strandskyddet är god i Gislaved och Värnamo. 
Synen på vilken exploateringsgrad som är möjlig i utpekade LIS-område som även innefattar 
riksintresse kan dock skilja sig mellan kommun och Länsstyrelse (Möller, 2014-03-31). 
Återigen framträder LIS som ett problem med olika syn på vilken exploateringsgrad som är 
möjlig. Vad som går att reflektera kring är att länsstyrelserna är mer positiva till relationen än 
vad kommunerna är. En orsak kan vara att länsstyrelserna är hierarkiskt överordnade 
kommunerna och därför kan bestämma utfallet när ett beslut fattas. Det statliga inflytande är 
påtagligt och kommunerna blir tvungna att rätta sig efter länsstyrelsernas bedömning.  

Sammantaget är det i huvudsak de två kommunerna på västra sidan om Bolmen, Gislaved och 
Hylte, som upplever att synen på strandskyddet skiljer sig från Länsstyrelserna. Det är också 
dessa två kommuner som pekar på att länsstyrelserna gör olika bedömningar samt att 
förutsättningarna att exploatera i större utsträckning finns på västra sidan om Bolmen (Ericsson 
& Hedlund, 2014-03-05). Samtidigt är det kommunerna på östra sidan, Ljungby och Värnamo 
kommun, som ger uttryck för minst konflikt till sina respektive Länsstyrelser. Det är enbart 
Värnamo som kritiserar sin Länsstyrelse för det utvidgade strandskyddet (Cederström, 2014-03-
06; Rosborg, 2014-03-05). 
 
Länsstyrelserna är i större utsträckning positiva till sin relation gentemot kommunerna än vad 
kommunerna till länsstyrelserna (Jansson, 2014-03-28; Lönnqvist, 2014-03-27; Möller, 2014-03-
31). En förklaring till de skilda uppfattningarna kan vara den förklaring Möller ger i Jönköpings 
län. Länsstyrelsen har inte full insyn i den diskussion som förs i kommunerna om 
strandskyddstillämpningen eftersom Länsstyrelsen enbart ser de strandskyddsdispenser som 
kommunerna behöver åtgärda (Möller, 2014-03-31).  

 

8.4 Förändring av strandskyddslagen 
 
Med anledning av förändringen av strandskyddet 2009 och 2010 har LIS-områden pekats ut vid 
Bolmen.  
Kommunerna med LIS-planer ser positivt på verktyget eftersom det bidrar till utvecklingen på 
landet. Samtidigt har lagtexten blivit tydligare genom att de särskilda skälen för att kunna medge 
dispens är tydligare (Emanuelsson & Ericsson, 2014-03-05; Cederström, 2014-03-06).  
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Dock anser Ljungby kommun (Cederström & Gunnarsson, 2014-03-06) att det har blivit svårare 
att ge dispens efter förändringen av strandskyddet och lättnaderna i strandskyddet finns enbart 
inom LIS-områdena. En fri passage måste anläggas mellan strandlinje och tomt vilket bidrar till 
att riksintresset för friluftslivet kan utnyttjas i större utsträckning. Det särskilda skälet om 
luckfall har också tagits bort. Utöver detta kan Länsstyrelsen i Kronoberg överpröva Ljungby 
kommuns dispensgivning. 
Detta visar på att lagstiftningen går i riktning emot en statlig och en ökad centralistisk styrning. 
Ändå var avsikten med förändringen av strandskyddet att göra det lättare att få dispens från 
skyddet i landsbygdskommuner. I huvudsak urskiljs motsatta effekter vilket pekar på att 
strandskyddet inte fungerar i förhållande till vad avsikten med det var.  

Till skillnad från Ljungby är Gislaveds kommun tydlig med att förändringen av lagstiftningen 
inneburit att strandskyddet differentierats i skilda delar av landet. Det är främst 
landsbygdskommunerna som kan använda lättnaden LIS i strandskyddslagen. Det finns dock 
också negativa konsekvenser såsom att ett fåtal människor får ökad attraktivitet medan flertalet 
får minskad attraktivitet (Gislaved kommun 2014, s 4, 7). I likhet med Ljungby kommun anser 
också Gislaved att grunden för strandskyddsdispens skärpts efter förändringen av 
strandskyddslagen (Ericsson & Hedlund, 2014-03-05).  
Vidare kan likheter mellan Gislaved och Hylte urskiljas. Hylte pekar också på att förändringen 
av strandskyddet innebär att privatiseringen ökar vid Bolmens ständer på grund av LIS. Det 
minskar möjligheten för hushållning med mark och vatten (Hylte kommun 2012, s 16, 104).  
Här uttrycks konkret vilken innebörd förändringen av strandskyddet har på riksintressena. Även 
om det finns en vilja från kommunerna att ta hänsyn till riksintressena ges samtidigt möjligheten 
att exploatera dem med minskad tillgänglighet som följd.  
Det förefaller därför som om motstridigheter finns i lagstiftningen vilken också bidrar till en 
spänd relation mellan länsstyrelserna och kommunerna.   

Värnamo kommun skiljer sig åt mot övriga kommuner eftersom kommunen inte tagit fram någon 
LIS-plan. Det innebär att invånarna inte har möjlighet att använda de lättnader i strandskyddet 
som LIS ger vid exploatering i strandskyddat område. Anledningen är att kommunen valt att 
vänta för att se hur de övriga kommunerna kring Bolmen går tillväga i användningen av LIS. 
Dock nämns, precis som Ljungby och Gislaved kommun, att strandskyddet blivit striktare, 
tydligare och mer restriktivt (Rosborg, 2014-03-05).  
När det kommer till Länsstyrelsen i Kronoberg finns en liknande värdering jämfört med 
kommunerna. Länsstyrelsen anser att LIS innebär en viss lättnad i utpekade områden men att 
strandskyddet generellt sett har blivit striktare. I miljöbalken har ordalydelsen, i syftet att trygga 
djur och växtlivet, ändrats från att försämra till att en åtgärd inte väsentligt får förändra 
livsvillkoren för djur- och växtlivet. Därför omfattas fler åtgärder av dispenskravet. Trots 
skärpningen bedömer Kronobergs Länsstyrelse att förändringen av strandskyddslagstiftningen 
generellt sett inneburit lättnader för dispensgivning, vilket går mot Hyltes uppfattning om att 
strandskyddet inte har skärpts (Emanuelsson, 2014-03-05; Lönnqvist, 2014-03-27). 
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Anledningen till att Kronobergs Länsstyrelse avviker från de övriga länsstyrelserna och inte 
bedömer att strandskyddet skärpts är problematiskt att påvisa. Däremot bekräftas därigenom den 
kommunala uppfattningen om att olika bedömningar görs länsstyrelserna emellan.     

Länsstyrelsen i Jönköping menar (Möller, 2014-03-31) att strandskyddet har skärpts eftersom de 
särskilda skälen blivit tydligare och förts in i lagstiftningen. Länsstyrelsens möjlighet att 
överpröva den kommunala dispensgivningen gör att korrektare beslut kan fattas enligt 
strandskyddslagen. Anledningen är att beslut som inte var helt korrekta kunde fattas tidigare, 
innan strandskyddslagstiftningen förändrades 2009 och 2010 (Möller, 2014-03-31). Detta kan 
ställas mot Gislaveds och Hyltes yttrande om att länsstyrelserna runt Bolmen bedömer 
strandskyddet olika (Emanuelsson, Ericsson & Hedlund, 2014-03-05). 
Vidare går det att urskilja att Jönköpings Länsstyrelse pekar på lättnader i strandskyddet i form 
av LIS men att det också är upp till kommunerna att använda lagstiftningen. I likhet med övriga 
länsstyrelser vid Bolmen menar också Hallands Länsstyrelse (Jansson, 2014-03-28) att 
strandskyddet blivit striktare och Hallands Länsstyrelse ser dessutom positivt på att inte för stora 
lättnader införts i lagstiftningen. Ytterligare en likhet som kan ses med både kommuner och 
länsstyrelser vid Bolmen är påpekandet att strandskyddet blivit tydligare (Jansson, 2014-03-28). 

En relativt samstämmig bild framkommer från kommunerna och länsstyrelserna runt Bolmen 
gällande strandskyddslagstiftningens förändring 2009 och 2010. Lagen har blivit tydligare men 
samtidigt striktare. Konsekvenserna blir därmed att det blir svårare att bygga och utveckla 
landsbygden. Dock skiljer sig Kronobergs bedömning eftersom Länsstyrelsen anser att 
strandskyddet totalt sett inneburit vissa lättnader (Lönnqvist, 2014-03-27). Även Hylte kommun 
utmärker sig och pekar på att förändringen av strandskyddet inte inneburit några större 
förändringar, endera i skärpning eller i lättnad för dispens (Emanuelsson, 2014-03-05). 

Slutligen visar iakttagelserna av dokumenten och intervjumaterialet att intentionerna med 
lagstiftningen många gånger inte stämmer överens med det praktiska resultatet. Strandskyddet 
har skärpts i de undersökta landsbygdskommunerna vilket inte var avsikten. Riksintressena 
förefaller heller inte att vara ett sådant omfattande problem i den kommunala planeringen som 
kritiken ger uttryck för. Vad som blir uppenbart är att dokument- och intervjumaterialet till viss 
del skiljer sig åt i frågan om hur regelsystemet fungerar. I dokumenten framställs hur systemet 
för riksintresse och strandskyddet konkret ska fungera enligt lagen. Intervjuerna visar istället på 
hur den praktiska planeringen går till. Även om strandskyddet ska tillämpas enligt syftena och de 
särskilda skälen visar intervjumaterialet på att inställningen är en annan. Bevisföringen att trygga 
djur- och växtlivet omnämns många gånger i vaga ordalag och förhållningssättet till 
strandskyddet skiljer sig åt från kommun till kommun. Både i den kommunala hanteringen och i 
den statliga i form av länsstyrelserna. Detta visar på att det som uttrycks i de undersökta 
översikts- och LIS-planerna runt Bolmen inte alla gånger genomförs praktiskt. Det skapas 
därmed en skiljelinje mellan lagstiftningen och att praktiskt genomföra lagen. Även om påtaglig 
skada inte får uppkomma på ett riksintresseområde visar undersökningen på att det ändå finns 
områden utmed Bolmen som skadats och blivit privatiserade.  
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8.5 Kopplingar till government och governance samt miljö- och planparadigmet  

 

8.5.1 Government- och governancemodellen 

 
I arbetet har det framkommit att flera av kommunerna runt Bolmen har meningsskiljaktigheter 
med sina respektive länsstyrelser. Diskussionerna som förts har att göra med om LIS-planer 
behövs för att kunna peka ut LIS-områden. Dessutom har diskussioner förts om de utpekade 
områdena är för stora (Ericsson & Hedlund, 2014-03-05; Gunnarsson, 2014-03-06). Detta tyder 
på kommunernas vilja till självbestämmande vilket betonas i governancemodellen. Staten 
ifrågasätts i sina beslut och makten fördelas till regioner och kommuner vilket urholkar staten. 
Dock är det viktigt att betona kritiken mot governancemodellen då modellen behandlar staten 
som en enda enhet. Staten består av flera olika sektorer vilket framför allt är tydligt i Sverige. 
Det blir därmed problematiskt att få en entydig bild av samhällsstyrningen och konsekvenserna 
för strandskyddet och riksintressena (Pierre & Sundström 2009, s 9-10, 15). 
Det går dock att se styrmodellerna government och governance i kommunerna kring Bolmen. 
När det gäller hur strandskyddet hanteras urskiljs en styrning mot government. Anledningen till 
detta är att länsstyrelserna har getts möjlighet att överpröva den kommunala dispensgivningen, 
vilket tillmötesgår governmentmodellen med ett mer statligt och auktoritativt styre (Cederström, 
2014-03-06; Möller, 2014-03-31). 
Även governancemodellen kan urskiljas. Svårigheten finns i att uppnå samsyn mellan Hylte och 
Gislaved och deras respektive länsstyrelser när det gäller strandskyddet vid Bolmen (Ericsson & 
Emanuelsson, 2014-03-05). Det innebär att dessa två kommuner i större utsträckning präglas av 
governancestyre än de övriga kommunerna runt Bolmen. Med governancemodellen följer 
svårigheter att sätta upp tydliga gränser och mål för verksamheter.  
Statens relation till samhället blir mer svåröverskådligt och komplicerat (Pierre & Sundström 
2009, s 8, 17).  
Vad som vidare kan styrka ett större inflytande av governancemodellen är LIS. Orsaken är att 
LIS inneburit att exploateringen har kunnat utvidgas vid Bolmens stränder och därför kan 
governancestyret urskiljas. Governancemodellen betonar också inflytande nedåt, till kommuner 
och regioner, vilket även LIS gör (Emanuelsson, 2014-03-05; Gunnarsson, 2014-03-06). 
Det ska dock nämnas att vid dispensgivning för LIS samlas bebyggelsen för att inte påtagligt 
skada riksintresseområdena (Hedlund, 2014-03-05; Cederström, 2014-03-06). Därmed visas 
ändå hänsyn till riksintressena och governmentmodellen urskiljs därmed med sin betoning på 
staten och dess intresse.  
Även om Hylte kommun präglas av governancemodellen finns det dock ett governmentstyre i 
fråga om strandskyddstillämpningen i jämförelse med de övriga kommunerna. Anledningen till 
detta är att delar av den verksamhet som har etablerats genom LIS enbart får använda ett 
begränsat utrymme mark utanför byggnaden. Allt för att kunna tillgodose riksintresset för 
friluftslivet och därmed statens intresse (Emanuelsson, 2014-03-05). 
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Vidare finns ytterligare tecken på governancestyre i både Hylte och i Gislaved. Orsaken är 
kommunernas konflikter med sina länsstyrelser i strandskyddsfrågan. Kommunerna anser att 
länsstyrelserna gör olika bedömningar vid dispens från strandskyddet. Det påverkar Hylte och 
Gislaveds möjligheter att exploatera och att förklara lagstiftningen för kommuninvånarna. 
Governancestyret syns också efter att strandskyddslagstiftningen förändrades 2009 och 2010 
vilket har inneburit att strandskyddet differentierats i landet (Emanuelsson, Ericsson & Hedlund, 
2014-03-05). Ljungby präglas likväl av governancestyre då Länsstyrelsen i Kronoberg påpekat 
de alltför vidsträckta LIS-områden inom riksintresse (Gunnarsson, 2014-03-06). Det kan ses som 
ett ifrågasättande av statens intresse vilket präglar governancemodellen (Pierre & Sundström 
2009, s 9). Även om de båda kommunerna uppvisar tydliga drag av governance är det 
fortfarande Länsstyrelsen som har den avgörande rätten att bestämma. Därför kan det uppfattas 
som att det är governmentmodellen med sin hierarkiska styrning som är den överordnade 
modellen.  

I likhet med Hylte och Gislaveds kommun återfinns drag av governancemodellen gällande 
strandskyddshanteringen i Värnamo. Anledning är att Värnamo, som enda kommun, ifrågasätter 
det statliga beslutet från Länsstyrelsen i Jönköping om utvidgat strandskydd till tvåhundra meter 
(Rosborg, 2014-03-05). I översiktsplanen nämns också (Värnamo 2002, s 57) att det utvidgade 
strandskyddet kring Bolmen många gånger ifrågasätts av medborgarna. Därmed kan 
governancemodellen urskiljas då statliga resurs som lagstiftning ifrågasätts (Pierre & Sundström 
2009, s 9). 
En uppenbar skillnad mot övriga kommuner runt Bolmen är också att Värnamo inte använder 
möjligheten till LIS. Avståndstagandet till governancemodellen blir därmed större eftersom LIS 
betonar lokalt inflytande vilket även governancemodellen gör (Pierre & Sundström 2009, s 9).  
 
Det går därför att förstå att Värnamo snarare är kvar i ett governmentstyre när det gäller 
strandskyddslagstiftningen. Utan LIS-plan har också kommunen mindre möjligheter att 
exploatera i strandområden än vad övriga kommuner runt Bolmen har. 

I hantering av riksintressena finns dock tydliga skillnader i de ställningstaganden som 
kommunerna gör. I Gislaveds översiktsplan (2006, s 62) pekas det på att riksintressena i 
kommunen inte utgör något hinder för bebyggelseutveckling. Ett sådant ställningstagande kan 
ställas mot Värnamos som istället är restriktiv till att uppföra bebyggelse inom 
riksintresseområde. Vid beslut om exploatering väger varsamheten för riksintressen många 
gånger tungt (Värnamo kommun 2002, s 57, 162, 173). Eftersom Värnamo nämner att 
riksintressena är av betydelse och att varsamheten väger tungt, kan kommunens 
ställningstagande kopplas till governmentmodellen med betoning på statligt inflytande. Därmed 
präglas Värnamo i större utsträckning av governmentmodellen än vad Gislaved gör.  
Även Ljungbys ställningstagande liknar Värnamos. Ljungby är noga med att, i sin översiktsplan, 
understryka (2006, s 146) att lovpliktiga byggnader som uppförs inom riksintresse prövas särskilt 
med hänsyn till riksintresseområdet. 
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Eftersom både government- och governancemodellen återfinns i kommunernas hantering av 
riksintressena och strandskyddet är det problematiskt att få en entydig bild. Varje kommun har 
sina egna förutsättningar och skiljer sig därmed från varandra. Vid en sammanvägd bedömning 
är dock bilden i huvudsak entydig om att strandskyddet skärpts och att riksintressena värnas, 
både från kommunernas (Ericsson & Rosborg, 2014-03-05; Gunnarsson, 2014-03-06) och från 
länsstyrelsernas sida (Jansson, 2014-03-28; Möller, 2014-03-31). Strandskyddslagstiftningen 
förefaller därför att i huvudsak präglas av governmentmodellen eftersom det statliga styret 
fortfarande är påtagligt. Det bör ändå nämnas att en viss tvetydighet finns eftersom kommunerna 
fått ökar inflytande över strandskyddet vilket i viss utsträckning tillmötesgår 
governancemodellen. Riksintressena förblir ett statligt intresse som kommunerna värnar och 
även detta pekar på ett governmentstyre.      

 

8.5.2 Miljö- och planparadigmet 

 
I likhet med styrmodellerna finns kopplingar till miljö- och planparadigmet i kommunerna vid 
Bolmen.  
Ljungby nämner att kommunen gör den fria passagen bredare där riksintressena är större till ytan 
vilket värnar både riksintressena och strandskyddet (Cederström, 2014-03-6). Detta kan kopplas 
till miljöparadigmet som ser miljön som en kollektiv nyttighet.  
Dock nämner Ljungby kommun i sin översiktsplan (2006, s 40) att strandskyddet är utökat till 
tvåhundra meter och att det finns goda tillgångar på stränder vilket bör göra det lättare att medge 
strandskyddsdispenser. Därmed finns indikationer på att Ljungby präglas av planparadigmet då 
kommunen vill undvika den förbjudande och bevarande ställning som karaktäriserar 
miljöparadigmet. En vilja finns till att planera och att förändra markanvändningen vilket kan 
kopplas till planparadigmet (Emmelin & Lerman 2006, s 13-14).   
Vad som också blir tydligt är att kommunerna runt Bolmen gör avvägningar vid exploatering i 
riksintressena (Ericsson, 2014-03-05; Johansson, 2014-03-06), vilket tydliggör att riksintressena 
härstammar från planparadigmet.  

I strandskyddsfrågan skiljer sig Värnamo kommun något åt mot övriga kommuner. 
Planparadigmet återfinns eftersom kommunen, i översiktsplanen, pekar ut områden som 
attraktiva sjönära lägen vilka utreds för bebyggelse (Värnamo kommun 2002, s 57). 
Dessutom nämner Värnamo att bevisföringen gällande strandskyddets ena syfte, hur djur- och 
växtlivet tryggas, ofta omnämns i vaga ordalag (Rosborg, 2014-03-05). Avståndet blir därmed 
tydligt till miljöparadigmet i Värnamo, då paradigmet utgår ifrån bevarande av miljön och vad 
naturen tål från ett vetenskapligt förhållningssätt (Emmelin & Lerman 2006, s 2). 

En annan skillnad som framkommit mellan Värnamo och de övriga kommuner runt Bolmen är 
att Värnamos politiska ledning är välvilligt inställd till byggande och utveckling av landsbygden 
(Rosborg, 2014-03-05).   
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Planparadigmet förefaller därför att prägla kommunen eftersom grunden för planparadigmet är 
tron på att det går att förändra markens användning genom planeringen och att därigenom skapa 
offentligt liv (Emmelin & Lerman 2006, s 2, 14).  
Vad som dock blir motstridigt är att Värnamo inte har något LIS-plan vilket uppfattas som ett 
avståndstagande till planparadigmet i jämförelse med de övriga kommunerna som har LIS-plan 
(Rosborg, 2014-03-05). 

I Hylte kommun finns en tydlig prägel av planparadigmet vid strandskyddstillämpning.  
Genom LIS har Hylte kunnat upprätta verksamheter på vissa platser utmed Bolmen. Samtidigt är 
Hylte villiga att i större utsträckning exploatera för att kunna behålla sina invånare. Även 
riksintressena är viktiga för kommunen men används för att förändra marken och planera för 
ökad turism. Dock bör det nämnas att kommunen också präglas av miljöparadigmet. Hylte 
kommun påtalar (Emanuelsson, 2014-03-05) särskilt viljan att kunna exploatera i större 
utsträckning men anser sig vara tvungna att förhålla sig till de regler och begränsningar som 
miljöparadigmet utgör. Detta blir tydligt i översiktsplanen (2001, s 43) då kommunen gör 
ställningstagandet att restriktivitet råder i ärenden som berör strandområdena.  

Eftersom LIS införts under förändringen av strandskyddet 2009 och 2010 har det möjliggjort en 
utvidgad exploatering i strandnära lägen i både Hylte, Gislaved och Ljungby kommun 
(Emanuelsson & Ericsson 2014-03-05; Gunnarsson, 2014-03-06). Därmed finns en koppling till 
planparadigmet i dessa kommuner med planeringen som grund där målet är att förändra 
markanvändningen. Det finns en uttalad tro på att planeringen kan forma miljön.  
Dock urskiljs miljöparadigmet i samtliga kommuner eftersom strandskyddets syfte att bevara 
djur- och växtlivet har skärpts. Förändringen har gjorts till att en åtgärd inte väsentligt får 
förändra livsvillkoren för djur- och växtarter. Denna skärpning måste kommunerna förhålla sig 
till (Lönnqvist, 2014-03-27). Miljöparadigmet avser också att bevara eller att återställa de 
naturliga förhållandena (Emmelin & Lerman 2006, s 3).  
Det går därför att förstår att förändringen av strandskyddet alltmer tillmötesgå det striktare 
miljöparadigmet trots att LIS införts. LIS verktyget är begränsat till geografiska områden.  

Det går fortsättningsvis att urskilja miljöparadigmet när det gäller den förändringen av 
strandskyddet som genomförts. Gislaved kommun belyser detta särskilt. Grunden för 
dispensprövning av strandskyddet har skärpts, vilket minskar möjligheten att kunna exploatera 
utmed strandområden (Hedlund, 2014-03-05). Miljöparadigmet utgår ifrån att bevara miljön och 
definierar handlingsutrymmet för tillväxt, såsom för planering (Emmelin & Lerman 2006, s 13). 
Ändå finns en mångtydighet i förändringen av strandskyddet. Orsaken till detta är att det 
kommunala inflytandet över strandskyddsdispenser ökat vilket till viss del frångår 
miljöparadigmets centraliserande betoning.  

Vid exploatering i riksintresseområde genomför både Gislaved och Ljungby kommun 
inventeringar med en ekolog innan bebyggelse uppförs (Cederström, 2014-03-06; Ericsson, 
2014-03-05).  
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I miljöparadigmet är ett vetenskapligt förhållningssätt och ett expertkunnande av yttersta vikt vid 
beslut om miljön (Emmelin & Lerman 2006, s 12). Det förefaller därför som om 
miljöparadigmet präglar Gislaved och Ljungby i något större utsträckning gällande riksintressena 
än det präglar Hylte och Värnamo, vilka inte nämner inventeringar.    
Miljöparadigmet går även i viss utsträckning att urskilja i relationen mellan kommun och 
Länsstyrelse. Hallands Länsstyrelse menar (Jansson, 2014-03-28) att det finns en bristande 
redovisning i hur riksintressena tillgodoses i strandskyddsärendena. Både bestämmanderätten 
och expertkunskapen blir påtaglig ifrån statens håll och kan därmed knytas till miljöparadigmet.  

På grund av de motsättningar som framkommit i arbetet mellan kommunerna och länsstyrelserna 
vid Bolmen kan kopplingar ses till paradigmen. Eftersom länsstyrelserna i större utsträckning 
framhåller bevarande värden medan kommunerna framhåller exploaterande (Emanuelsson, 2014-
03-05; Jansson, 2014-03-28; Möller, 2014-03-31), kan en förklaring till konflikterna vara att 
parterna företräder olika paradigm. Länsstyrelsen företräder miljöparadigmet medan 
planparadigmet istället präglar kommunerna och deras exploateringsvilja. Emmelin och Lerman 
menar (2006, s 3, 12) också att det finns motsatser mellan paradigmen och tankesättet mellan 
plan och miljö.   

Slutligen finns en konsensus i de undersökta kommunerna och hos länsstyrelserna att 
strandskyddet blivit striktare vilket innebär att lagstiftningen tydligt präglas av miljöparadigmet. 
Även om vissa lättnader införts i form av LIS, är dessa lättnader för exploatering och därmed 
även för planparadigmet, tydligt begränsade. Det Emmelin och Lerman pekar på (2006, s 3) 
synliggörs därför i strandskyddsfrågan eftersom utvecklingen inom planering ger 
miljöparadigmet den överordnande rollen mellan paradigmen.  
Eftersom riksintressena både granskas av länsstyrelserna (Jansson, 2014-03-28; Lönnqvist, 2014-
03-27; Möller, 2014-03-31) och inventeras vid exploatering av Ljungby och Gislaved urskiljs 
också miljöparadigmet (Cederström, 2014-03-06; Ericsson, 2014-03-05). Dock präglas 
kommunerna i störst utsträckning av planparadigmen.  
Dessutom finns det möjlighet till avvägningar vid exploatering i riksintresseområde vilket kan 
ses som att riksintressena behåller sin ställning i planparadigmet. 

Det finns tydliga likheter mellan styrmodellerna och paradigmen. När miljöparadigmet urskiljs 
som länsstyrelserna förefaller verka inom, syns även governmentmodellen då länsstyrelserna 
ansvarar för att tillvarata statens intressen. Både government och miljöparadigmet betonar statligt 
inflytande vilket är en likvärdighet. 
Samtidigt finns en likvärdighet mellan governance och planparadigmet med sina utgångspunkter 
för lokalt inflytande. Eftersom LIS präglas av planparadigmets strävan att förändra markens 
användning synliggörs även governancestyre med minskat statligt inflytande. 
Både styrmodellerna och paradigmen kan därför ses som samspelta med varandra men även som 
motsatser då centralt respektive lokalt styre framhålls, såsom government kontra planparadigmet.  
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9. Slutsatser  
 
I det här avsnittet presenteras vad undersökningen kommit fram till och svar på de 
frågeställningar som satts upp för arbetet. 

9.1 Är behandlingen av ärenden som berörs av både strandskydd och riksintressen 

likvärdig hos kommun och Länsstyrelse? Sker en samlad bedömning eller bedöms 

regelverken var för sig? 

 

I undersökningen av Bolmen har det framkommit att ärenden som innefattar både strandskydd 
och riksintresse behandlas likvärdigt när det gäller tillgängligheten, eftersom det är av vikt för 
både strandskydd och riksintresse. Ett särskilt skäl behövs för att medge dispens, strandskyddets 
syften måste uppfyllas och påtaglig skada får inte uppstå på riksintresset.  
Dock skiljer sig ärenden åt och präglas av platsens förutsättningar vilket gör att behandlingen 
inte kan vara helt likvärdig. Ett enskilt ärende har en mycket liten påverkan på Bolmens 
vidsträckta riksintresseområden. Därmed är det strandskyddet och om det finns ett särskilt skäl 
för dispens som främst avgör om bebyggelse kan uppföras. Riksintresset ges en underordnad roll 
i ärendet.  
Vid större etableringar som förutsätter detaljplan, blir däremot behandlingen av riksintressena 
viktigare eftersom påtaglig skada kan uppstå. I planärenden granskar därför länsstyrelserna 
särskilt noga om hänsyn tas till riksintresset. Strandskyddet behandlas i 7 kap. miljöbalken där 
områdesbestämmelserna finns. Riksintresseområdena finns i 3 kap. miljöbalken som istället 
behandlar grundläggande hushållningsbestämmelser och övergripande riktlinjer. Nivåskillnaden 
blir tydlig mellan strandskyddet och riksintresseområde, och därmed även mellan miljö- och 
planparadigmet vilket också speglas i ärendena.     
Dock finns en gemensam bild från kommunerna och länsstyrelserna att en samlad bedömning 
görs av strandskyddet och riksintresseområde. I varje ärende behandlas de kriterier som är 
specifika för platsens förutsättningar. Ärenden som innefattar både strandskydd och riksintresse 
är ett och samma vid dispensprövning. Riksintresset tas därmed också in och bedöms i 
dispensprövningen från strandskyddet. 
Eftersom riksintressena ges en underordnad roll i de enskilda ärendena där strandskyddet är 
betydelsefullare är därför miljöparadigmet överordnat. I planärendena blir dock riksintresset 
viktigare för att inte påtaglig skada ska uppkomma, vilket gör att planparadigmet blir 
jämbördigare med miljöparadigmet. Eftersom riksintressena är ett statligt intresse som visas 
hänsyn präglas därför styrningen av governmentmodellen i större utsträckning i planärenden. Då 
riksintresset kan avvägas och dess betydelse skiftar beroende på storleken på åtgärden, urskiljs 
riksintressenas ursprung i planparadigmet. Strandskyddet är istället orörligt där ett särskilt skäl 
krävs och syftena alltid behöver uppfyllas.    
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9.2 Hur tillämpas den möjlighet att ge dispens från strandskyddet för 

landsbygdsutveckling inom områden som även är utpekade som riksintressen? 

 
För att dispens ska ges för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i riksintresseområde visar 
arbetet på att ett särskilt skäl krävs för dispens, vilket LIS utgör. Dock måste strandskyddets 
syften att trygga djur- och växtlivet samt att allmänheten har tillgång till strandområdet också 
uppfyllas. Riksintresset får inte heller påtaglig skadas. Eftersom syftet med LIS är att främja 
landsbygdsutvecklingen behöver verksamheten som uppförs tydligt visa på att den bidrar till 
utvecklingen av landsbygden. Det kan vara boende, offentligt eller kommersiell service, 
verksamheter eller bebyggelse för besöksnäringen. Kommunerna runt Bolmen använder redan 
ianspråktagen mark och lokaliserar ny bebyggelse till den befintliga, vilket kan vara byar och 
gårdar. Det ger förutsättningar för vatten- och avlopp som är viktigt då Bolmen är riksintresse för 
yrkesfisket och utgör dricksvattentäkt. 
Den fria passagen mellan strandlinje och tomt görs bredare där riksintresseområdet är större för 
att värna riksintresset och förhindra privatiseringar. Samtidigt kan bebyggelse samverka med ett 
riksintresse såsom turistverksamheter bidrar till riksintresset för friluftslivet, vilket är av vikt vid 
dispensgivning. Varje strandskyddsärende ser olika ut likväl som förutsättningarna på platsen. 
Vilken åtgärd som uppförs har också betydelse. Därför granskas platsen där exploateringen är 
aktuell av en kommunekolog som avgör om möjlighet finns att exploatera. Dock är 
länsstyrelserna restriktivare mot dispens än kommunerna är inom riksintresseområden.  
Eftersom riksintressena är ett statligt intresse som visas tydlig hänsyn vid dispens för LIS urskiljs 
governmentmodellen. Dock nämner kommunerna privatiseringar på vissa platser utmed Bolmens 
stränder som också är utpekade som riksintresse. Det tyder på att statens intresse ifrågasätts 
genom LIS verktyget, vilket visar på ett allt större governancesstyre. Planparadigmet syns också 
tydligt med exploateringsmöjligheten som ges genom LIS samt den avvägning som görs av 
riksintressena i LIS-områden.    

 

9.3 Finns några konflikter mellan kommunerna och länsstyrelserna i 

strandskyddslagstiftningens tillämpning inom riksintresset Bolmen och vad beror 

de på? 
 
Flera konflikter mellan kommunerna och länsstyrelserna har framkommit i undersökningen. 
Kommunerna på västra sidan av Bolmen, Gislaved och Hylte, anser att länsstyrelsernas syn på 
strandskyddet skiljer sig. Det försvårar därför kommunernas arbete med 
strandskyddslagstiftningen, som i rådgivningen och i att förklara tillämpningen för medborgarna. 
Gislaved har fört diskussioner med sin Länsstyrelse i Jönköping om LIS-plan är nödvändigt för 
att kunna peka ut LIS-områden. Anledningen är att kommunens syn på vad som uttryckts i 
strandskyddspropositionen skiljer sig mot Länsstyrelsens som menar att LIS-plan behövs.  
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Hylte kommun har meningsskiljaktigheter gentemot Länsstyrelsen i Halland, eftersom 
kommunen inte anser sig kunna uppföra tillräckligt med bebyggelse i strandskyddade områden 
för att kunna behålla invånarna. Som ensam inlandskommun i Hallands län är inte 
exploateringstrycket i strandskyddat område lika högt jämfört med kustkommunerna, men 
restriktiviteten är ändå likvärdig. Därför anser Hylte att Länsstyrelsen borde uppmärksamma de 
olika kommunala förutsättningarna. 

Det har också framkommit att kommunerna på östra sidan av Bolmen, Ljungby och Värnamo, 
ger uttryck för minst konflikter. Ändå ligger flera av de LIS-områden som Ljungby kommun 
pekat ut inom riksintresseområde, vilket Länsstyrelsen i Kronoberg påpekat är för stora. Även 
Värnamo kommun ifrågasätter Länsstyrelsen och anser att det utvidgade strandskyddet på 
tvåhundra runt Bolmen är ett omotiverat länsstyrelsebeslut.  
Länsstyrelserna själva pekar på att LIS innebär meningsskiljaktigheter med kommunerna vid 
Bolmen eftersom LIS är så flexibelt i tillämpningen. Dock visar undersökningen att 
länsstyrelserna som har översyn av Bolmen skiljer sig något åt. Orsaken är att Hallands 
Länsstyrelse pekar på att den kommunala hantering av riksintressen i ärenden som också 
omfattar strandskyddet brister. Redovisningen av hur riksintresset tillgodoses redovisas inte 
alltid tydligt av kommunerna. 
Med anledning av det som framkommit är förutsättningarna för landsbygdsutveckling olika 
beroende på geografiskt område, eftersom Gislaved och Hylte pekar på att länsstyrelserna gör 
olika bedömningar av strandskyddet. Ljungby och Värnamo är istället relativt nöjda med 
relationen till sina länsstyrelser. Det blir också påtagligt att länsstyrelserna runt Bolmen 
företräder bevarande värden, miljöparadigmet, och kommunerna präglas av exploaterande, 
planparadigmet. Paradigmens skilda förhållningssätt och motsättningar är därför grunden till och 
ger upphov till konflikter. Det inverkar på förutsättningarna att utveckla landsbygden när olika 
hållningar finns. 
Samtidigt är det länsstyrelserna som ansvarar för riksintressena medan kommunerna är 
hierarkiskt underordnade, vilket pekar på governmentstyrning i fråga om relationen kommun och 
stat.    

 

9.4 Vad har förändringen av strandskyddslagstiftningen 2009/2010 inneburit för 

undersökningsområdet? 

 
Studien av Bolmen visar på att strandskyddslagstiftningen skärps och att dispens därmed har 
blivit svårare att ge. LIS har gett lättnader för dispens men enbart inom utpekade områden. 
Anledningen till skärpningen är att fler åtgärder kräver dispens med anledning av förändringen 
av strandskyddets ena syfte. Förändringen gjordes från försämra till att en åtgärd inte väsentligt 
får förändra livsvillkoren för djur- och växtarter.  
Det särskilda skälet om luckfall har även tagits bort vilket innebär att lucktomter inte får 
bebyggas. Det ger minskade möjligheter att exploaterande i strandskyddat område. 
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Införandet av den fria passagen mellan strandlinje och tomt innebär att strandtomter inte längre 
kan anläggas vid Bolmen, samt att riksintresset för friluftslivet kan utnyttjas i större utsträckning. 

Gislaved kommunen belyser att förändringen av lagen inneburit att strandskyddet differentierats. 
Det blir tydligt då Värnamo kommun inte tagit fram en LIS-plan och därmed inte kan utnyttja det 
särskilda skälet som gavs för landsbygdsutveckling. Dock ser kommunerna att privatiseringen av 
strandområdena ökat i de utpekade LIS-områden. Kommunerna bedömer också att en viss andel 
människor får ökad attraktivitet medan flertalet får minskad attraktivitet eftersom stränderna 
bebyggs genom LIS. Samtidigt finns ökade möjligheter att uppföra bebyggelse som samspelar 
med riksintressena, som turist- och fiskeverksamheter.   
Kommunerna anser även att strandskyddet blivit tydligare eftersom de särskilda skälen för att få 
dispens har förts in i lagstiftningen. Vad som sticker ut är att Hylte kommun inte anser att 
strandskyddets skärpts, medan de övriga kommunerna vid Bolmen anser det. Dessa yttranden 
från kommunerna bekräftas också av strandskyddsärenden som undersökts (se diagram 1). 

Länsstyrelserna delar kommunernas bedömningar om att strandskyddet blivit tydligare och 
skärpts. Dock skiljer sig Länsstyrelsen i Kronoberg och bedömer att förändringen av 
strandskyddet totalt sett inneburit en viss lättnad för dispensgivningen. Förändringen innebär 
också att länsstyrelserna getts möjlighet att överpröva den kommunala dispensgivningen. 
Länsstyrelsen i Jönköping menar att det kan göra att kommunerna drar sig från att medge 
dispens. Detta kan vara en förklaring till att flertalet kommunala strandskyddsärenden och 
dispenser minskat kring Bolmen (se diagram 1). Eftersom både antalet ärenden och antalet 
positiva besked minskat, blir också möjligheten till landsbygdsutveckling mindre. Dessutom 
pekar arbetet på att miljöparadigmet med sin bevarandekaraktär är det överordnande i 
strandskyddslagstiftningen då lagen tydligt skärps. Dock finns drag av planparadigmet i form av 
LIS men är ytterst begränsat till specifika geografiska områden.  
Skärpningen innebär därmed ett större inflytande enligt governmentmodellen eftersom 
länsstyrelserna också är överprövningsmyndighet. Governancestyre urskiljs men i begränsad 
utsträckning då kommunernas ansvar över strandskyddet ökat över dispenserna, även om 
länsstyrelserna har den slutgiltiga bestämmanderätten.   

Till sist: Det här arbetet har i huvudsak fokuserat på utvecklingen av landsbygden inom område 
innefattande både strandskydd och riksintresse. Undersökningen visar på att länsstyrelserna gör 
olika bedömningar av strandskyddet och har en restriktivare inställning för exploatering inom 
riksintresseområde än kommunerna. Både den enskilda kommunens exploateringsmöjlighet ända 
ner till det enskilda ärendet påverkas av de olika bedömningarna.  

En osäkerhet finns hos kommunerna i vilken grad exploatering kan ske inom områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Flera av kommunerna kring Bolmen har fått synpunkter 
på att ta bort eller minska storleken på sina utpekade LIS-områden. Det finns även en rådvillhet 
hos kommunerna hur LIS tillämpas eftersom verktyget är så flexibelt.  
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Besluten om var strandskydd råder skiljer sig länen emellan vilket gör att möjligheterna för 
kommunerna att exploatera och utveckla landsbygden ser olika ut. Gamla beslut om var 
strandskydd råder ligger kvar, såsom i Gislaved. Eftersom undersökningen visar på att 
strandskyddet blivit striktare är det därför av betydelse vilka vattendrag som omfattas av 
strandskyddet. Det ger skilda möjligheter till exploatering och därmed landsbygdsutveckling. De 
kommuner i landet som har möjligheten att peka ut LIS använder inte alla gånger denna 
möjlighet till lättnad i strandskyddslagstiftningen. I fallet Bolmen är Värnamo en sådan kommun. 
Dock finns indikationer från Länsstyrelsens sida att LIS inte ger någon betydelsefull 
landsbygdsutvecklingen. 
Sammanfattningsvis finns lagstiftning för strandskydd men undersökningen pekar på att 
lagstiftningen skiljer sig åt beroende på geografiskt område. Lagen beskriver hur kommunerna 
och länsstyrelserna ska agera och förhålla sig men ändå blir den praktiska tillämpningen 
annorlunda. Trots att verktyg finns för att försöka åstadkomma utveckling av landsbygden 
används inte dessa alla gånger. Därmed finns ett gap mellan lagstiftningen och att praktiskt 
genomföra den i planeringen. Samtidigt visar även studien på att intentionerna med 
lagstiftningen inte alltid får avsedda effekter i den praktiska planeringen även om tillämpningen 
sker i enlighet med lagtexten. Det kan handla om att LIS inte får de effekter lagen ger uttryck för.  

Trots att den tidigare forskningen pekar på att samhällsstyrningen går i riktning emot ett 
governancestyre, urskiljs inte detta i strandskyddslagstiftningen eller i riksintressena. 
Miljöparadigmet förefaller vara det överordnade paradigmet i planeringen vilket liknar 
governmentmodellen med sin centralistiska utgångspunkt.  
Mina teoretiska utgångspunkter har hjälpt mig att få en insikt i vad som präglar styrningen i 
ärenden om strandskydd och riksintressen.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1: Undersökningsmall, kategoriseringar för dokumentgenomgången 
(Översiktsplaner & LIS-planer) 

För att kunna genomföra innehållsanalysen av dokumenten samt av den text intervjuerna 
producerat har kategoriseringar genomförts. Syftet med kategoriseringarna är visa på- samt att 
använda en tydlig systematik i sökandet efter data. 

Kategoriseringar för dokumenten 

 
Strandskyddstillämpning  

Tillämpning av riksintressen  

Förändring av strandskyddslagen  

 
Kategoriseringar för intervjuerna 

 
Behandling av strandskyddet och riksintressen  

Strandskyddstillämpning  

Relation kommun och Länsstyrelse  

Förändring av strandskyddslagen  
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Bilaga 2: Intervjuguide för kommunerna 

Det fetstilta representerar olika teman för intervjun.  

Introduktion 

Kan du ge en kort presentation av dig själv, som arbetsuppgifter och din roll i kommunen? 

Riksintressena 

Hur ställer sig kommunen till hanteringen av de riksintressen som finns inom kommunen? 

Hur behandlas strandskyddsärenden som också innefattar riksintresseområde? Är behandlingen 
likvärdig eller görs bedömningen av regelverken var för sig? 

Vilka prioriteringar görs mellan de olika riksintressena kring Bolmen? 

Strandskyddslagstiftning samt dess förändring 2009/2010 

Hur ser kommunen på strandskyddslagstiftningen och dispensgivningen kring Bolmen? 

Vad innebär förändringen av strandskyddet 2009/2010 generellt för Bolmen? 

Hur ser ni på den förändring som gjordes av strandskyddslagstiftningen 2009/2010? Har 
förändringen inneburit mildrande eller hindrande effekter för dispensgivningen?  

Hur ser er relation ut till Länsstyrelsen angående tillämpningen av strandskyddslagen inom 
område för riksintresse? Skiljer sig synen i tillämpningen av strandskyddet? 

Finns det några konflikter mellan Kommunen och Länsstyrelsen i tillämpningen av 
strandskyddet?  

Landsbygdsutveckling 

Vad är landsbygd för er? 

Hur ser landsbygdsutvecklingen ut i er kommun? 

Hur funderade ni kring utpekandet av LIS-områden kring Bolmen när området också är utpekat 
som riksintresse? 

Hur tillämpas upphävande av strandskyddet för landsbygdsutveckling inom riksintresseområde? 
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Bilaga 3: Intervjuguide för länsstyrelserna (Halland, Jönköping- och 
Kronobergs län) 

Det fetstilta representerar olika teman för intervjun. 

Introduktion 

Kan du ge en kort presentation av dig själv, som arbetsuppgifter och din roll hos Länsstyrelsen? 

Riksintressena 

Hur ställer sig Länsstyrelsen till hanteringen av de riksintressen som finns kring Bolmen? 

Hur behandlas strandskyddsärenden som också innefattar riksintresseområde? Görs 
bedömningen av regelverken var för sig? 

Vilka prioriteringar görs mellan de olika riksintressena kring Bolmen? 

Hur ser relationen mellan de tre Länsstyrelserna runt Bolmen ut? Är översynen av riksintressena 
och bedömningen att få dispens från strandskyddet inom riksintresseområde likvärdig mellan de 
tre länsstyrelserna kring Bolmen? 

Strandskyddslagstiftning samt dess förändring 2009/2010 

Hur ser Länsstyrelsen på strandskyddslagstiftningen och dispensgivningen kring Bolmen? 

Vad innebär förändringen av strandskyddet 2009/2010 generellt för Bolmen? 

Hur ser Länsstyrelsen på den förändring som gjordes av strandskyddslagstiftningen 2009/2010? 
Har förändringen inneburit mildrande eller hindrande effekter för dispensgivningen?  

Hur ser er relation ut till kommunerna kring Bolmen angående tillämpningen av 
strandskyddslagen inom område för riksintresse? Skiljer sig synen i tillämpningen av 
strandskyddet mellan er och kommunerna? 

Finns det några konflikter mellan Länsstyrelsen och kommunerna kring Bolmen i tillämpningen 
av strandskyddet?  

Vilka samspel och konflikter kan Länsstyrelsen se mellan strandskyddet och område för 
riksintresse? 

Landsbygdsutveckling 

Vad är landsbygd för er? 

Hur ser landsbygdsutvecklingen ut i kommunerna kring Bolmen? 
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Hur ska kommunerna fundera kring utpekandet av LIS-områden kring Bolmen när området 
också är utpekat som riksintresse? 

Hur tillämpas upphävande av strandskyddet för landsbygdsutveckling inom riksintresseområde? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 


