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Sammanfattning 
Det övergripande planeringsproblem som behandlas i detta arbete är polariteten mellan stat och 
kommun i den fysiska samhällsplaneringen. Detta undersöks genom att studera hur områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) tillämpas inom områden som är av riksintresse enligt 3 
och 4 kap, Miljöbalken. Genom att peka ut områden för LIS i områden av riksintresse bryter 
kommunerna det statliga monopolet. Det som undersöks i detta arbete är alltså förhållandet mellan 
statens och kommunernas intressen, som blir extra tydlig eftersom strandskyddet och riksintressen 
härstammar från olika paradigm, miljö- respektive planeringsparadigmet, och därmed två olika 
lagområden trots att de båda, numer, finns i Miljöbalken. 

Syftet med arbetet är att analysera förhållandet mellan stat och kommun genom att studera de 
problem som kan uppstå vid utpekande av LIS i områden av riksintressen. Arbetet syftar även till att 
studera skillnaderna mellan miljö- och planeringsparadigmen inom den fysiska planeringen. 

För att undersöka detta har arbetet följande frågeställningar: 

 Vilka avvägningar görs mellan utpekade områden för strandskyddsupphävande och 
riksintresseområden? 

 Vad baseras invändningar från länsstyrelserna i yttrandena på?  
 Hur fungerar relationen mellan länsstyrelsen och kommunerna i realiteten? 
 Vilka konflikter kan skönjas i planeringens praktiska tillämpning mellan miljö- och 

planeringsparadigmen? 

För att kunna studera planeringsproblemet och besvara frågeställningarna har olika metoder 
använts. Dels en textanalys av LIS-planer och dess yttranden och dels intervjuer med berörda 
tjänstemän på kommuner och länsstyrelser. För att undersöka LIS i områden för riksintresse har 
Vättern valts som geografisk avgränsning för undersökningen.  

Det denna undersökning visar på är att såväl kommuner som länsstyrelser gör avvägningar som 
skiljer sig åt gällande LIS och riksintressen. Det framkommer även att det är svårt att bedöma vilken 
skada en etablering kan göra på ett riksintresse. Vidare framkommer det av undersökningen att 
ingen LIS-plan är den andra lik, vilket beror på att lagstiftningen kring strandskyddet inte omfattar 
några allmänna definitioner om vad LIS egentligen innebär. Både kommuner och länsstyrelser anser 
att den nya strandskyddslagen blivit strängare och att det blivit svårare för kommuner att få igenom 
dispensärenden.  

Det finns en spänning i relationen mellan stat och kommun vilken baseras på att kommuner agerar 
på ett lokalt plan medan länsstyrelser ser planeringen objektivt. Relationen mellan länsstyrelse och 
kommun ställs på sin spets vid utpekande av LIS inom område för riksintresse vilket belyses i denna 
undersökning.  
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1 Inledning 
Den 28 mars 2013 publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter angående den nya 
strandskyddslagstiftningen i kombination med riksintressen. Artikelförfattarna (Knape, Centerwall & 
Nordebo, 2013) menar att införandet av LIS skulle underlätta för glesbygdskommuner att upphäva 
strandskyddet till förmån för bostadsetableringar så länge inte strandskyddets syften påverkas 
negativt. Riksintressena ska enligt artikelförfattarna avvägas mot exploatering, riksintressena innebär 
alltså inget stopp för bebyggelse. Detta gör att en kombination av strandskydd och riksintresse inte 
bör ha någon betydelse för en etablering så länge deras värden inte påverkas (Knape, Centerwall & 
Nordebo, 2013). Det artikelförfattarna (Knape, Centerwall & Nordebo, 2013) påpekar, är att även om 
intentionerna med lagstiftningen var goda, har utfallet av den blivit ett helt annat. Det har blivit 
svårare för kommunerna att upphäva strandskyddet vilket resulterar i att färre byggnationer sker i 
och med den nya lagen. Artikelförfattarna anser att detta till stor del beror på länsstyrelserna: ”I sig 
är det inget större fel på lagstiftningens intentioner. Problemet är att den inte tillämpas på det sätt 
som riksdagen har avsett. Tjänstemännen på en lång rad länsstyrelser runt om i landet tolkar lagen 
som att deras uppgift är att säga nej till all utveckling. De anser sig äga strandskyddet och 
riksintresset.” (Knape, Centerwall & Nordebo, 2013) I artikeln synliggörs detta arbetes problematik 
samtidigt som det visar på ämnets aktualitet. 

Regeringen har insett att den nya strandskyddslagstiftningen borde ses över, främst för att se vilket 
utfall lagen fått i kommunernas planering, vilket Boverket och Naturvårdsverket fått ett 
regeringsuppdrag att göra (Regeringsbeslut 1:9, 2012-12-20). Boverket och Naturvårdsverkets 
uppdrag består bland annat i att analysera tillämpningen av lagen men även att undersöka om det 
finns olika tolkningar eller andra svårigheter i användandet av lagen (Regeringsbeslut 1:9, 2012-12-
20). De har även fått i uppgift att se om det skiljer sig i tillämpning mellan olika kommuner och olika 
länsstyrelser (Regeringsbeslut 1:9, 2012-12-20). Boverket och Naturvårdsverket ska dessutom 
redovisa vilka konsekvenser som lagen gett för glesbygdens utveckling samt konflikter som uppstått i 
planeringen kring strandskyddat område (Regeringsbeslut 1:9, 2012-12-20). Boverket och 
Naturvårdsverket ska redogöra sina resultat inför Regeringskansliet senast 1 augusti 2013 
(Regeringsbeslut 1:9, 2012-12-20), vilket innebär att inget material eller resultat av verkens uppdrag 
används i detta arbete men att verken fått detta uppdrag visar på att den nya strandskyddslagen 
med utpekandet av LIS är ett högaktuellt ämne.  

Det finns ett förslag om att skydda Vättern som vattenskyddsområde eftersom 250 000 människor 
idag får sitt dricksvatten från Vättern (länsstyrelsen, 2013-04-15). Arbetet med att skapa ett 
skyddsområde för Vättern har pågått sedan 2004 men det är först nu som beslutet finns hos de 
berörda länsstyrelserna för slutligt samråd och antagande (länsstyrelsen, 2013-04-15). De fyra 
länsstyrelserna runt Vättern har dessutom en pågående dialog om översyn av strandskyddet längs 
Vättern för att eventuellt utöka det eller på annat sätt samordna det. Dock har något resultat eller 
någon samsyn ännu inte nåtts, slutdatumet för denna översyn är satt till årsskiftet 2013/2014. 

  



  Staten och Kommunerna 
  Amelie Sandström 

9 
 

1.1 Problemställning 

Det övergripande planeringsproblem som behandlas i detta arbete är polariteten mellan stat och 
kommun i den fysiska planeringen. Detta undersöks genom att studera hur den nya möjligheten för 
kommunerna att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) tillämpas inom 
områden som är av riksintresse enligt 3 och 4 kap, Miljöbalken. Inom områden med riksintressen har 
staten, genom länsstyrelserna, huvudansvar för att den kommunala planeringen inte strider mot 
riksintressena. Genom att peka ut områden för LIS i områden av riksintresse bryter kommunerna det 
statliga monopolet över riksintresseområdena. Det som undersöks i detta arbete är alltså 
förhållandet mellan statens och kommunernas intressen, som här blir extra tydlig eftersom 
strandskyddet och riksintressena härstammar från olika paradigm, miljö- respektive 
planeringsparadigmet, och därmed två olika lagområden trots att de båda, numer, finns i 
Miljöbalken.  

1.2 Problemformulering 

Genom att undersöka hur olika kommuner resonerar kring utpekandet av områden för LIS i områden 
för riksintresse, belyser detta arbete den problematik som kan uppstå mellan staten och kommunen 
inom den fysiska planeringen. Det är av vikt för arbetet att studera vilka avvägningar som 
kommunerna gör mellan landsbygdsutvecklingsområden och riksintresseområden, liksom att 
undersöka vilka yttranden som länsstyrelserna har angående kommunernas planer för LIS. För att 
undersöka hur relationen mellan stat och kommun fungerar gällande hanteringen av riksintressen i 
samband med LIS studeras både länsstyrelser och kommuner. Detta sker genom granskning av dels 
översiktsplaner som pekar ut områden för LIS och dels länsstyrelsers yttrande på de studerade 
planerna. För att få ytterligare förståelse för de avvägningsfrågor och de underliggande diskussioner 
som föregått planerna genomförs intervjuer med berörda tjänstemän. 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att analysera förhållandet mellan stat och kommun genom att studera de 
problem som kan uppstå vid utpekande av landsbygdsutveckling i strandnära läge i områden av 
riksintressen. Arbetet syftar även till att studera skillnaderna mellan miljö- och planeringsparadigmen 
inom den fysiska planeringen.  

1.4 Frågeställningar 

 Vilka avvägningar görs mellan utpekade områden för strandskyddsupphävande och 
riksintresseområden? 

 Vad baseras invändningar från länsstyrelserna i yttrandena på?  
 Hur fungerar relationen mellan länsstyrelsen och kommunerna i realiteten? 
 Vilka konflikter kan skönjas i planeringens praktiska tillämpning mellan miljö- och 

planeringsparadigmen? 
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2 Problematikens kontext  
Genom att ge en bild av kontexten till det planeringsproblem som detta arbete undersöker, ökar 
förståelsen för vad intentionerna med både riksintressena och strandskyddet var från början och hur 
dess tillämpning förändrats över tid. Kapitlet är disponerat enligt följande modell: först presenteras 
den fysiska riksplaneringen, vilken sedermera blev riksintressena, därefter följer en presentation av 
strandskyddets bakgrund och intentioner samt förändringar som skett på senare tid. För att visa på 
den nära kopplingen mellan riksintressena och strandskyddet lyfts dess beröringspunkter fram. 
Därefter sätts problematiken med både strandskydd och riksintressen in i en mer övergripande och 
generell kontext gällande olika planeringsparadigm och hur olika samhällsförändringar påverkat och 
inverkat på både synen på och tillämpningen av den fysiska planeringen. 

2.1 Den fysiska riksplaneringen 

2.1.1 Bakgrund och intentioner 
Arbetet med den fysiska riksplaneringen började år 1966 (Forsberg, 1992). Arbetet med att ta fram 
förslag på områden för riksplaneringen skulle ske i två steg: Programskedet och Planeringsskedet 
(prop. 1975/76:1). Riktlinjerna för hushållningen med naturresurser i den fysiska riksplaneringen som 
blev resultatet av program- och planeringsskedena kom att tillämpas enligt byggnadslagen från 1947 
(Forsberg, 1992). År 1985 lade regeringen fram en proposition om en ny lag, Naturresurslagen (NRL), 
innehållandes hushållningsbestämmelser för riksintressena, regeringsprövning vid anläggandet av 
vissa industrier och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun (prop. 1985/86:3). Denna nya lag 
skulle träda i kraft samtidigt som den första Plan- och bygglagen, 1 januari 1987 (prop. 1985/86:3). 
När Miljöbalken skapades 1997 beslutades att Naturresurslagen skulle föras in i Miljöbalken utan 
några ändringar (prop. 1997/98:45). 

Redan från början delades riksplaneringen upp i två olika kategorier av hushållningsregler, dels 
verksamhetsbaserade och dels geografiska områden (prop. 1975/76:1). De verksamhetsanknutna 
var: ”[…] jordbruk, skogsbruk, fiske, renskötsel, friluftsliv, fritidsbebyggelse, vetenskaplig naturvård, 
kulturminnesvård, försvar, vissa tekniska och vetenskapliga verksamheter samt resurskrävande och 
miljöstörande industri […]” (prop. 1975/76:1, s 4), de överrensstämmer alltså i stort med de 
användningar som finns i dag med några undantag (SFS 1998:808). De geografiska områdena bestod 
av: ”[…] i första hand kusterna, Öland och Gotland, fjällen, huvudälvarnas dalgångar, de större 
insjöarna samt vissa ytterligare inlandsområden […]” (prop. 1975/76:1, s 4).  

Införandet av den fysiska riksplaneringen (riksintressena) gav ett bättre skydd för bevarande av vissa 
miljöer än vad som fanns tidigare, samtidigt som flera konflikter uppstått som inte synts lika tydligt 
innan införandet. Konflikterna rör framförallt avvägningen mellan bevarande och exploatering (prop. 
1978/79:213). 

Det framgår att ett av huvudsyftena med att fortsätta med den fysiska riksplaneringen är att 
upprätta riktlinjer för planering för att inte påverka särskilt känsliga naturtillgångar i landet (prop. 
1980/81:183). Det är främst naturmiljön som bör skyddas mot ytterligare påfrestningar (prop. 
1980/81:183). 

Det framgår av förslaget till Naturresurslagen 1985 att avsikten med att införa riksintressen i lagen 
inte var att konservera dessa utpekade områden utan att ”[…] syfte[t] bör vara att främja en 
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användning av naturresurserna som är förnuftig för samhället vid en allsidig, samlad bedömning, 
både i ett långsiktigt och i ett kortsiktigt perspektiv ” (prop. 1985/86:3, s 14). Detta syftar till att 
avvägningar ska göras mellan olika intressen vid planering, där riksintressen och naturresurser ska 
vara en del av dessa intressen (prop. 1985/86:3). Vidare innebär detta att intentionerna med 
Naturresurslagen, där riksintressena är en väsentlig del, inte var tänkt som en förbudslagstiftning. 
Under remisstiden för propositionen till Miljöbalken var det faktum att inga större förändringar från 
Naturresurslagen gjordes vid överföringen till Miljöbalken något som påpekades av flera instanser 
(prop. 1997/98:45). Bland annat SGU (Sveriges geologiska undersökning) ansåg att det var opassande 
att placera hushållningsreglerna i Miljöbalken eftersom Naturresurslagen handlar om avvägningar till 
skillnad från resterande delar av Miljöbalken som i första hand handlar om olika slags 
bevarandelagstiftningar (prop. 1997/98:45). 

2.1.2 Grundläggande bestämmelser, de verksamhetsanknutna riksintressena 
De verksamhetsanknutna riksintressena huserar i Miljöbalkens 3 kap. Dessa riksintressen pekas ut av 
olika centrala myndigheter i Sverige vilka anses ha störst inflytande och kunskap om respektive 
verksamhet (Sveriges kommuner och landsting, 2011). I detta 3 kapitel finns både benämningen 
riksintresse och värden av nationell betydelse, vilket har inverkan på tillämpningen av lagen (SFS 
1998:808). De värden som är av nationell betydelse ska skyddas mot exploatering som kan påverka 
värdet negativt, men det finns inte samma skärpa i tillämpningen av värden av nationell betydelse 
som värden av riksintresse. Den största språkliga skillnaden mellan nationell betydelse och 
riksintresse ligger i att områden av nationell betydelse så långt möjligt ska skyddas medan områden 
av riksintresse ska skyddas (SFS 1998:808). 

”Det är dock först vid den avvägning som görs enligt någon av de lagar som är anknutna till NRL som 
det slutligt avgörs om ett område, som inte anges i 3 kap. NRL, är av riksintresse och om en åtgärd 
påtagligt skadar riksintresset eller inte.” (prop. 1997/98:45, s 241) Detta innebär att om en 
myndighet har pekat ut ett område som riksintresse enligt 3 kap, Miljöbalken i ett 
planeringsunderlag så är området fastlagt först efter att avvägningar har gjorts mellan riksintresset 
och andra intressen enligt till exempel Plan- och bygglagen. 

2.1.3 Särskilda bestämmelser, de geografiska riksintressena 
De geografiskt utpekade riksintressena består av två olika slag: dels de bestående av vetenskapliga 
och rekreativa värden och dels de bestående av riktlinjer för lokalisering av industrier m.m. (prop. 
1975/76:1). De olika geografiska områdena av riksintresse fokuserar på områdenas natur- och 
kulturvärden och innefattar förbud mot vissa slags lokaliseringar och exploateringar (SFS 1998:808). 

I förslaget till Naturresurslagen (prop. 1985/86:3) framgår att de utpekade geografiska områdena för 
riksintressen inte bör, i lagen, pekas ut på karta eftersom detta skulle göra att områdena anses 
fastlagda. Istället anses det positivt att benämna områdena med hjälp av ortsnamn och att det sedan 
är upp till respektive berörd länsstyrelse att tillsammans med berörda kommuner göra de mer exakta 
avgränsningarna för riksintresseområdena (prop. 1985/86:3). De mer specifika avgränsningarna av de 
geografiskt utpekade riksintressena anses kunna pekas ut i varje kommuns översiktsplan (prop. 
1985/86:3). Att varje kommun tillsammans med berörd länsstyrelse skulle kunna omforma eller 
påverka ett geografiskt utpekat område för riksintresse upplevs i dagsläget främmande, 
efterlevnaden av detta lagförslag tycks inte fått något större genomslag. I de fall då länsstyrelse och 
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kommun inte kommer överrens om ett områdes avgränsning ska regeringen besluta om den slutliga 
gränsdragningen (prop. 1985/86:3). 

Vid exploatering spelar det ingen roll huruvida exploateringen sker inom ett område för riksintresse 
eller inte, det som ska utredas och granskas av länsstyrelsen är huruvida exploateringen påverkar 
riksintresset (prop. 1985/86:3). Detta gör att den exakta avgränsningen egentligen inte har så stor 
betydelse utan det är hur påverkat riksintresset blir som har betydelse för planeringen. 

2.1.4 Relationen stat och kommun 
Det framgår av Redovisning av programskedet till den fysiska riksplaneringen (prop. 1975/76:1) att 
det fanns ett stort behov av en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Denna uppdelning 
föreslogs vara som sådan att länsstyrelsen tillhandahåller underlagsmaterial och samråder med 
kommunerna samt att länsstyrelserna samordnar planeringen över de administrativa gränserna så 
som kommun- och länsgränser (prop. 1975/76:1). 

Det framkommer i lagförslaget till Naturresurslagen (prop. 1985/86:3) att, för att få en ökad 
kunskapsbas, ska länsstyrelserna agera mellanhand och kommunikatörer mellan stat och kommun. 
Detta innebär att länsstyrelsen både ska förse kommunerna med underlagsmaterial för att 
kommunen ska kunna göra så förnuftiga bedömningar som möjligt samtidigt som länsstyrelsen ska 
handleda kommunerna i deras beslut (främst genom samråd) (prop. 1985/86:3). Lagförslaget pekar 
alltså på att det bör förekomma en tvåvägskommunikation mellan stat och kommun via 
länsstyrelsen. Avvägningarna mellan olika markanvändningar ska redovisas i kommunernas 
översiktsplaner, vilket gör att det främst är genom översiktsplanerna som dialogen mellan stat och 
kommun uppstår (prop. 1985/86:3). 

I förslaget som låg till grund för propositionen 1985, hade några remissinstanser invändningar mot 
att statens inflytande över de utpekade geografiska riksintressena är väldigt starkt medan 
kommunernas inflytande över planering i dessa områden är svagt. Detta eftersom det ansågs att 
staten redan hade tagit ställning till hur marken ska användas och inriktas i dessa områden (prop. 
1985/86:3).  

I propositionen till den nya Plan- och bygglagen anges översiktsplanen som den främsta plattformen 
för dialog mellan stat och kommun via länsstyrelsen (prop. 2009/10:170). I översiktsplanen är 
kommunen skyldig att redovisa riksintressena enligt 3 och 4 kap, Miljöbalken (prop. 2009/10:170). 
Vidare ska länsstyrelsen granska översiktsplanen och då särskilt beakta hur kommunen förhåller sig 
till och avväger andra intressen mot riksintressena (prop. 2009/10:170). Det är alltså främst här, i 
granskningen och samrådet angående översiktsplanen, som dialogen och kopplingen mellan stat och 
kommun blir extra tydlig. I propositionen till den nya Plan- och bygglagen framgår att många av 
kommunernas översiktsplaner är inaktuella vilket kan ge komplikationer vid dels fortsatt planering 
efter de föråldrade planerna och dels kan vara missvisande i de fall där kommunen väljer att göra 
tillägg till den gamla översiktsplanen (prop. 2009/10:170). Under de senaste åren har dock 
aktiviteten bland landets översiktsplanerare ökat med flera tillägg och fördjupningar, vilket tros bero 
på att bland annat vindkraften fått genomslag i landet (prop. 2009/10:170). Även LIS kan komma att 
ha en sådan effekt att översiktsplanarbetena i landet ökar, framför allt i mindre inlandskommuner. 

De som har ansvaret för att peka ut riksintresseområden är olika statliga myndigheter (Sveriges 
kommuner och landsting, 2011). Dock menar Sveriges kommuner och landsting (2011) att detta 
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utpekande fungerar dåligt i dagsläget eftersom det inte finns någon samordning eller några riktlinjer 
för hur utpekandet ska ske, varför systemet tenderar att bli skevt. Likadant anser Sveriges kommuner 
och landsting (2011) att det finns brister i hanteringen av riksintressena inom och mellan landets 
länsstyrelser, vilket Sveriges kommuner och landsting tror beror på att det inte finns några direkta 
riktlinjer för hur riksintressena ska behandlas och tillämpas i planeringen. 

I och med införandet av den nya Plan- och bygglagen ökade länsstyrelsens översyn av den 
översiktliga planeringen i kommunerna eftersom det då lagfästes att länsstyrelserna ska granska och 
ge yttranden om huruvida översiktsplanerna anses aktuella gällande statliga och mellankommunala 
frågor (prop. 2009/10:170). Anledningen till detta är för att försöka förhindra att det finns många 
inaktuella och gamla översiktsplaner i landet (prop. 2009/10:170).  

2.1.5 Riksintressen runt Vättern 
Det ansågs viktigt att inte bara fokusera de geografiska riksintressena längs kusterna utan även peka 
ut vissa inlandsområden som riksintresse (prop. 1975/76:1). Ett av dessa inlandsområden är Vättern. 
För områdesavgränsningen av riksintresset för insjöarna gäller att hela vattenytan ska ingå i 
riksintresset (prop. 1985/86:3). Runt Vättern ansågs det viktigt med samordning av planeringen 
mellan de olika länsstyrelserna runt Vättern vilket även bör återspeglas i de berörda kommunernas 
översiktsplaner (prop. 1975/76:1).  

I propositionen från 1985 (prop. 1985/86:3) framgår att landets två största insjöar till en början inte 
fanns utpekade som geografiska riksintressen. Dock anfördes förslag på att både Vänern och Vättern 
borde finnas utpekade som områden av riksintresse med särskilt värde för friluftsliv och turism (prop. 
1985/86:3). Detta underbyggs av att dessa områden anses ha ett lika högt exploateringstryck som 
södra Sveriges kuster samt att områdena kring sjöarna har ett stort natur- och kulturvärde samt att 
de är av betydande intresse för sjöfart, fiske, fritidsbebyggelse samt för friluftslivet (prop. 
1985/86:3). 

Det framgår vidare av propositionen från 1985 (prop. 1985/86:3) att det förekommit viss skepticism i 
hur efterlevanden av riksintresseområden för friluftsliv och turism skulle ske i kommunerna varför en 
kortare diskussion om vilken slags exploatering som anses tillåtlig i dessa utpekade områden förs. Av 
diskussionen framgår att så kallade kollektiva användningar bör anses som accepterade byggnationer 
medan privata fritidshus i framtiden kan komma att försvåra för samtliga samhällsklasser att få 
tillgång till friluftsområdena (prop. 1985/86:3). Med kollektiva användningar menas campingplatser, 
stugbyar och småbåtshamnar (prop. 1985/86:3). Detta är något som nämns redan 1975 då det 
ansågs vara av vikt för det rörliga friluftslivet att upplåta mark för camping och stugbyar ”[…] i 
attraktiva lägen, speciellt i närheten av storstäderna […]” (prop. 1975/76:1, s 36). 

Som nämnts ovan ansågs områdena kring Vänern och Vättern, utöver att de som helhet pekats ut 
som geografiska områden av riksintresse, även inneha olika natur- och kulturvärden längs stränderna 
(prop. 1985/86:3). Dessa andra värden är sådana som förekommer i Miljöbalkens 3 kap, alltså så 
kallade verksamhetsanknutna riksintressen (SFS 1998:808). 



  Staten och Kommunerna 
  Amelie Sandström 

14 
 

2.2 Strandskyddet 

2.2.1 Bakgrund och intentioner 
Syftet med strandskyddet, när det först infördes i Sverige under 1950-talet, var att ”[…] trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv […]” (Naturvårdsverket, 2002, s 18).  

Strandskyddet infördes i Sverige i början på 1950-talet och 1952 kom den första strandlagen (prop. 
1997/98:45). Strandlagen med dess strandskyddsbestämmelser fördes in i Naturvårdslagen 1965 och 
tio år senare skärptes både lagens omfattning och innebörd, det var då det generella strandskyddet 
om 100 meter både på land och i vatten infördes (prop. 1997/98:45). 1994 utökades syftet till att 
även innefatta ”[…] goda livsvillkor på land och i vattnet för djur- och växtlivet […]” 
(Naturvårdsverket, 2002, s 18). Eftersom stränderna genom strandskyddet till stora delar inte blev 
bebyggda uppstod områden med särskilda strandbiotoper vilka uppmärksammades och bidrog till att 
det 1994 även tillkom i lagstiftningen att strandskyddet ska värna om den biologiska mångfalden 
(prop. 1997/98:45). 

Strandskyddslagen är en skydds- och förbudslag (prop. 2008/09:119). Detta återspeglas genom att 
själva grunden till strandskyddslagen är baserad på att skydda stränderna från vidare exploatering. 

2.2.2 Strandskyddet och allemansrätten 
Strandskyddet är nära kopplat till allemansrätten (prop. 1997/98:45). Det var framför allt rätten för 
allmänheten att vistas, bedriva friluftsliv och att bada som var grunden till strandskyddet (prop. 
1997/98:45). Det var framför allt en privatisering av stränderna vilket försvårar för allmänheten att 
vistas inom strandområdena, som framhölls i strandskyddslagen och som var grunden till att lagen 
infördes (SOU 1951:40).  

I den nya strandskyddslagen som trädde i kraft 1 juni 2009 infördes bestämning om fri passage. Fri 
passage ska säkerställa allmänhetens tillgång till vattnet samt undvika en privatisering av 
strandområdet (prop. 2008/09:119). Här finns alltså likheter med det första övergripande syftet med 
strandskyddslagen från 1951. 

2.2.3 Strandskyddsdispens  
Det finns generella undantag från strandskyddet som gäller för skogs- och jordbruk, fiske och 
renskötsel och så finns det dispens från strandskyddet i enskilda fall (prop. 1997/98:45). De generella 
undantagen kopplas till de verksamhetsutövanden som är av riksintresse i 3 kap, Miljöbalken. De 
generella undantagen gäller även byggande av väg och järnväg samt uppförande av verksamheter 
med tillstånd (SFS 1998:808). Det finns, som sagt, även enskilda skäl för upphävande av 
strandskyddet. Dessa innefattar bland annat: att området redan är i anspråkstaget, att området är 
avskilt från stranden av annan exploatering eller att området är utpekat som LIS (SFS 1998:808). 

Vad gäller de enskilda fallen anges dock att dessa dispenser bör vara mycket restriktivt utdelade och 
bara ges i särskilda fall (prop. 1997/98:45). Även om strandskyddslagen i princip oförändrat placerats 
i Miljöbalken trycker dock propositionen på att en mycket restriktiv hållning ska förekomma i fråga 
om dispens från strandskyddet (prop. 1997/98:45). Vidare påpekas att i och med att strandskyddets 
syfte utökades 1994 har stranden automatiskt fått ett starkare skydd än tidigare, eftersom det då 
krävs ytterligare aspekter än bara de mänskliga för att kunna upphäva strandskyddet (prop. 
1997/98:45). Det nämns även att benämningen särskilda fall bör ändras till synnerliga fall för att 
ytterligare försvåra för att upphäva strandskyddet för enskildas intressen (prop. 1997/98:45). Vissa 
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remissinstanser, till Miljöbalken, ansåg att strandskyddet höll på att urholkas i och med 
dispensreglernas införande (prop. 1997/98:45). Detta framtida hot mot strandskyddet som då 
tycktes torna upp sig försökte dämpas genom ovanstående ordvalsändring. 

2.2.4 Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
”Syftet med förslaget är att främja utvecklingen av landsbygden genom regler som kan medge en 
exploatering som annars skulle stå i strid med strandskyddet. Något sådant exploateringsinslag finns 
inte i övriga delar av strandskyddsregleringen.” (prop. 2008/09:119, s 60) 

För att kunna peka ut områden för landsbygdsutveckling måste till att börja med frågan om Vad är 
landsbygd? besvaras. Landsbygdsbegreppet är ett begrepp som varje kommun med hjälp av 
länsstyrelsen ska definiera (prop. 2008/09:119). Detta eftersom det som kan anses som landsbygd i 
en del av landet kanske inte gör det i en annan (prop. 2008/09:119). Landsbygdsbegreppet kan 
därför anses som oerhört godtyckligt och vagt. Det resultat som ska uppnås genom ett förenklat 
strandskyddsupphävande är en utveckling av landsbygden som innebär mångfald och hållbar 
utveckling och som leder till sysselsättning och serviceunderlag (prop. 2008/09:119). 

Redan år 2002 genomförde Naturvårdsverket en utredning angående strandskyddet. En av 
huvudpunkterna i Naturvårdsverkets rapport (2002) poängterade att strandskyddsbestämmelserna 
ansågs stränga och oflexibla. Möjligen uppkom idéerna kring landsbygdsutveckling i strandnära läge 
redan i arbetet med rapporten 2002 då det står: ”Vi föreslår också att det ska finnas en möjlighet att 
under vissa förutsättningar medge lättnader i strandskyddsbestämmelserna för lokal eller regional 
utveckling […]” (Naturvårdsverket, 2002, s 3). 

Vidare menar Naturvårdsverket (2002) att strandskyddet i framtiden borde dels stärkas i vissa delar 
av landet medan det i andra delar bör förenklas för strandskyddsupphävande, även detta kan anses 
som grundidéerna till att de regionala skillnaderna som nu finns i strandskyddslagen, i och med 
införandet av LIS. ”I vårt uppdrag ingår att utreda förutsättningarna för och bedöma konsekvenserna 
av ett stärkt strandskydd i tätortsnära områden med högt bebyggelsetryck. På motsvarande sätt ska 
vi överväga förutsättningarna för och konsekvenserna av vissa lättnader i strandskyddet i 
glesbygdsområden med lågt bebyggelsetryck i syfte att underlätta regional utveckling, såsom turism 
och friluftsliv.” (Naturvårdsverket, 2002, s 33)  

Av regeringens proposition framgår att den nya strandskyddslagen dels syftar till att stärka 
strandskyddet samtidigt som det blir enklare att upphäva det på vissa områden, på t ex landsbygden 
(prop. 2008/09:119). Vidare menar regeringen att strandskyddet ska fortsätta gälla övergripande 
över landet men vissa lättnader bör finnas på platser där ett högt exploateringstryck inte existerar 
(prop. 2008/09:119). Detta anses kunna främja utvecklingen av landsbygden, genom ett mer flexibelt 
och differentierat strandskydd (prop. 2008/09:119), vilket är det som Naturvårdsverket förespråkade 
redan 2002.  

De områden som anses ha ett högt exploateringstyck samt höga värden för allmänheten är bland 
annat kustområdena i 4 kap, Miljöbalken som inte får utpekas som områden för 
landsbygdsutveckling (prop. 2008/09:119). För de stora insjöarna och norrlandskusten gäller 
specialregler (prop. 2008/09:119). ”De angivna områdena är inte undantagna från regleringen men 
en restriktivare syn än vanligt bör gälla. […] det grundläggande kravet om att ett område ska vara av 
ett sådant slag och ha en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses 
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långsiktigt.” (prop. 2008/09:119, s 66) Vättern kan alltså sägas tillhöra en mellankategori gällande 
utpekande av LIS. 

2.2.5 Relationen stat och kommun 
Kommunen fick ansvaret, från länsstyrelsen, för att göra avvägningar mellan enskilda och allmänna 
intressen i förhållande till strandskyddets syften (prop. 2008/09:119), något som till en början ansågs 
som lite skrämmande men Naturvårdsverkets rapport (2002) visar på att (när rapporten skrevs) hade 
ca 84 % av landets kommuner redan (helt eller delvis) delegerat ansvar för dispensprövningen. Detta 
innebär att skillnaden i praktiken möjligen inte blev särskilt stor. För att kunna peka ut områden där 
lättnader i strandskyddet kan komma att aktualiseras krävs att kommunen gör en 
kommunövergripande inventering över områden med strandskydd (prop. 2008/09:119). Sådana 
områden ska pekas ut i översiktplanen vilket ger allmänheten insyn och delaktighet i utpekandet 
(prop. 2008/09:119). 

En annan av avsikterna med att områden för landsbygdutveckling i strandnära lägen ska redovisas i 
översiktplanen är att efterlikna de regler som finns i 3 och 4 kap, Miljöbalken, gällande riksintressena 
(prop. 2008/09:119). Finns LIS-områden inte redovisade i översiktsplanen försvårar det för 
kommunen att kunna ge dispens i enskilda ärenden eftersom det kräver en ingående inventering av 
kommunens vattendrag (prop. 2008/09:119). 

Kommunerna får, som nämnts ovan, själva upphäva strandskyddet för utpekade områden för 
landsbygdsutveckling, men samtliga upphävanden och utpekade områden ska granskas av respektive 
länsstyrelse (prop. 2008/09:119). Prövning av upphävande av strandskydd förenklas från att kräva 
prövning både enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken till att enbart prövas enligt Plan- och 
bygglagen. Denna prövning sker på kommunal nivå (prop. 2008/09:119). Detta kan tolkas som att 
regeringen vill gå mot ett mer decentraliserat planeringssystem. Regeringen menar att om 
kommunernas upphävanderätt lagfästs kommer dispenser från strandskyddet ske mer rättssäkert 
och på ett mer tillfredsställande sätt än tidigare (prop. 2008/09:119). 

Länsstyrelsens roll stärks i och med att de ska handleda kommunerna i strandskyddsfrågorna (prop. 
2008/08:119). Länsstyrelsen ska dock hantera dispenser gällande sådana ärenden som anses mindre 
lämpade för kommunen att hantera, till exempel gällande andra skyddsområden i 7 kap, Miljöbalken 
som naturreservat eller Natura2000-områden (prop. 2008/09:119).  

2.3 Kopplingar mellan riksintresse och strandskydd 

I och med att det generella strandskyddet skrevs in i Naturvårdslagen (SFS 1964:822) under rubriken 
Särskilda bestämmelser till skydd för friluftslivet kom kopplingarna mellan strandskyddet och 
riksintresset för friluftsliv och turism att stärkas. Även starka kopplingar mellan strandskyddet och 
diskussionerna om fritidsbebyggelsen finns, vilka är tätt kopplade till riksintresset för friluftslivet och 
allmänhetens tillgång till friluftsområden (prop. 1975/76:1). Denna täta koppling mellan 
fritidsbebyggelse och friluftslivet är en intressekonflikt som många kommuner lyfte upp under 
remisstiden till propositionen 1975 (prop. 1975/76:1). Det som framgår som svar på denna konflikt är 
att det rörliga friluftslivet i princip alltid ska gå före privat exploatering (prop. 1975/76:1). Dock fanns 
från Lantmäteriverket och LRF vissa invändningar mot detta eftersom de ansåg att visst tillskott av 
fritidsbebyggelse på landsbygden kan vara positivt sett till ökat serviceunderlag (prop. 1975/76:1). 
Detta kan tolkas som att tanken på att i vissa regioner och områden tillåta bebyggelse som kan ge 
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landsbygdsutveckling fanns redan på 1970-talet och skulle kunna ligga till grund för dagens lättnad i 
strandskyddet. Ett restriktivt förhållningssätt bör dock föreligga bebyggelse vid de stora insjöarna, 
enligt propositionen (prop. 1975/76:1). 

En utspridning av fritidsbebyggelse längs landets insjöar och kuster bör begränsas, detta för att inte 
inkräkta ” […] på stränder som är av värde främst för friluftslivet och naturvården […]” (prop. 
1978/79:213, s 30). Det fanns en oro över att bebyggelse (främst fritidsbebyggelsen) i de geografiska 
riksintresseområdena var för utbredd (prop. 1978/79:213). Fritidsbebyggelsen sågs som ett hot mot 
naturvården och friluftslivets intressen: ”I strandnära områden och på de öar som har stort värde för 
friluftslivet bör enskild fritidsbebyggelse undvikas […]” (prop. 1978/79:213, s 33). Samtidigt uppges 
att det i inlandet kommer växa fram en stor efterfrågan på just fritidsbebyggelse och att denna 
efterfrågan måste mötas av kommunerna (prop. 1978/79:213). Detta kan anses något ambivalent. 
Vidare står att en utspridd fritidsbebyggelse kan vara lämplig (prop. 1978/79:213), vilket tidigare i 
samma skrift uppges vara ett hot. Möjligen är själva kontentan av denna tvetydighet att områdena 
kring landets större sjöar får bebyggas om stränderna förblir tillgängliga för allmänheten (prop. 
1978/79:213), detta har i så fall stora likheter med strandskyddet och den nya regeln att det måste 
finnas en fri passage längs stranden för allmänhetens tillgång till området. 

I propositionen till den nya Plan- och bygglagen (prop. 2009/10:170) framgår hur den nya 
strandskyddslagen angående LIS får betydelse för den kommunala översiktsplanen. Det som framgår 
i propositionen är att eftersom landsbygdsutvecklingsområden ska pekas ut och beskrivas i 
översiktsplanen ökar även länsstyrelsens roll vid samråd och granskning av planen för att se hur 
välmotiverade avvägningarna mellan strandskyddsintressena och landsbygdsutvecklingsintressena är 
(prop. 2009/10:170). I de fall där länsstyrelsen motsäger sig kommunens bedömning om områden 
där strandskyddsdispens bör kunna utdelas måste detta tydligt framgå av länsstyrelsens yttrande 
(prop. 2009/10:170). Länsstyrelsen har även rätt att upphäva kommunala beslut om dispenser (prop. 
2009/10:172). Eftersom översiktsplanen inte är bindande finns inget tvång på att kommunen måste 
ändra översiktsplanen efter länsstyrelsens yttrande, det kan dock förenkla processen i ett senare 
skede (prop. 2009/10:170). Detta gör även att, bara för att ett område är utpekat som 
landsbygdsutvecklingsområde i översiktsplanen finns inte automatiskt en dispens. Detta måste ändå 
prövas och det är i denna prövning av dispens från strandskyddet som länsstyrelsen kan komma in 
och upphäva kommunens beslut (prop. 2009/10:170). Genom att ett område är utpekat som 
landsbygdsutvecklingsområde underlättas dock själva dispensprövningen. 

2.4 Två paradigm, planering och miljö 

Planeringsparadigmet består av att göra avvägningar mellan olika intressen. Dessa avvägningar har 
alltid skett, inom vissa ramar som exempelvis platsens förutsättningar eller tekniska lösningar 
(Emmelin & Lerman, 2004). Miljöparadigmet består till stora delar av mätbara värden, förbud och 
formella krav (Emmelin & Lerman, 2004). Planeringens huvudlagstiftning är Plan- och bygglagen 
vilken är uppbyggd som en avvägningslag medan miljöns huvudlagstiftning är Miljöbalken vilken dels 
är uppbyggd av krav och förbud och dels av vissa avvägningsfrågor som härstammar från 
planeringsparadigmet. Miljöbalken kan sägas vara en slags samlingslagstiftning eftersom den 
skapades genom en hopslagning mellan diverse befintliga lagar som berörde miljön och 
hållbarhetsbegreppet (prop. 1997/98:45; prop. 2009/10:170). Att det finns skillnader mellan de två 
paradigmen tydliggjordes bland annat i propositionen till Miljöbalken där vissa remissinstanser 
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påpekade att det vore olämpligt att förlägga till exempel riksintressena i Miljöbalken eftersom dessa 
handlar om avvägningar, medan resterande del av Miljöbalken består av olika slags bevaranden 
(prop. 1997/98:45).  

Följande citat visar på betydelsen av avvägningarna mellan olika intressen vad gäller tillämpningen av 
riksintressena: ”Bestämmelserna ger uttryck för nödvändigheten av en avvägning mellan bevarande- 
och utnyttjandeintressena i ett långsiktigt hushållningsperspektiv. Det innebär bl.a. att kortsiktiga 
ekonomiska motiv inte skall leda till att långsiktiga behov av skydd för från allmän synpunkt 
väsentliga värden som är knutna till mark- och vattenområden åsidosätts.” (prop. 1997/98:45, s 240) 
Det är just denna avvägningsfråga mellan enskilda och allmänna intressen som är huvudpunkten för 
riksintressena i planeringen och det är det som skiljer de två, miljö- och planeringsparadigmen åt. Det 
är även denna avvägningsfråga som tenderat att inte fungera i den praktiska tillämpningen. 

Den fysiska riksplaneringen syftar bland annat till att bevara mångfalden i Sverige vilket ska ge 
handlingsfrihet i framtiden (Forsberg, 1992). Det är dock oklart om det ena verkligen leder till det 
andra och hur detta kommer till uttryck i riksintressena (Forsberg, 1992). Detta hade varit tydligare 
om normer och riktvärden fanns för riksintressena så som det finns för till exempel 
miljökvalitetsnormer (Forsberg, 1992). Här tydliggörs skillnaderna mellan de två paradigmen, att 
Miljöbalken utgår från mätbara värden medan riksintressena som härstammar från 
planeringsparadigmet inte består av sådana siffervärden. 

Plan- och bygglagen och Miljöbalken är menade att fungera som syskonlagar, parallellt med 
varandra, eftersom frågor som både rör miljö och planering återfinns i Miljöbalken men ska tillämpas 
(till stora delar) enligt Plan- och bygglagen (prop. 2009/10:170). Detta synsätt härstammar från 
Naturresurslagen vilken tillkom i samband med Plan- och bygglagen (prop. 1985/86:3). Exempel på 
sådana områden som berör både miljö- och planeringsparadigmen och som därav återfinns i både 
Plan- och bygglagen och Miljöbalken är riksintressena, skydd av områden, 
miljökonsekvensbeskrivningar samt miljökvalitetsnormer (SFS 1998:808). Emmelin och Lerman 
(2004) menar att skillnaderna i synsätt mellan de två olika paradigmen (miljö och planering) kan leda 
till konflikter mellan de olika professionerna i planeringsfall, både vad gäller var i problemet ligger 
och hur problemet kan komma att lösas. 

I och med att miljömålen har tillkommit i Miljöbalken har även bilden av lagens efterlevnad kommit 
att delvis ändra riktning, från att fokusera på problem och hot till att fokusera på mål (Emmelin & 
Lerman, 2004). ”Transformeringen av miljödiskursen från en närmast teknisk, naturvetenskaplig 
angelägenhet till en total samhällsvision är naturligtvis intressant. Den föreställning som många 
samhällsvetenskapliga miljöforskare idag tycks ha att detta utgör ett paradigmskifte till ’ekologisk 
modernisering’[...]” (Emmelin & Lerman, 2004, s 129) 

En annan skillnad mellan de två paradigmen, som Emmelin och Lerman (2004) påpekar, är att 
planeringsbeslut fattas av politiker i den enskilda kommunen medan beslut rörande miljön fattas på 
vetenskapliga grunder vilket gör dessa två svåra att hantera likvärdigt i lagen: ”Den bindande 
planeringen är lokal. Mot detta står miljösektorns kalkylerande rationalitet. Avgöranden och 
avvägningar får sin legitimitet ur vetenskapliga bedömningar och med hänvisning till riktvärden och 
normer. Kort sagt: det är ingalunda självklart att två så olika system låter sig tekniskt samordnas” 
(Emmelin & Lerman, 2004, s 136). 
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I propositionen till Plan- och bygglagen 2009, anges likheter och skillnader mellan Plan- och 
bygglagen och Miljöbalken enligt följande: ”Både Miljöbalken och Plan- och bygglagen hanterar 
markanvändningsfrågor. Samtidigt som lagarna har flera beröringspunkter finns det viktiga 
skillnader. Det som kan sägas känneteckna Plan- och bygglagen är att den handlar om att dels vid 
planläggningen pröva vilken markanvändning som är lämplig för olika områden, dels, när ett konkret 
projekt aktualiseras, att pröva om en tilltänkt lokalisering är lämplig. […]Vid de avvägningar som 
behöver göras ska hänsyn tas till, förutom berörda enskilda intressen, också ett mycket brett 
spektrum av allmänna intressen. I Miljöbalken är det i första hand människors hälsa, en god miljö och 
naturens skyddsvärde som är utgångspunkter. Balken reglerar alla verksamheter och åtgärder som 
kan skada de intressen balken ska skydda.” (prop. 2009/10:170, s 364-365) 

2.5 Samhällsförändringars inverkan 

2.5.1 Innan den fysiska riksplaneringen 
”Ett huvuddrag i utvecklingen fram till 1960-talet och introduktionen av FRP [den fysiska 
riksplaneringen] är att den offentliga planeringen fått ökad betydelse för samhällsekonomi, 
välfärdens uppbyggnad och bevarandet av samhällssystemets legitimitet. Innebörden är kort sagt en 
förskjutning från […] marknad till stat.” (Forsberg, 1992, s 19) Forsberg (1992) menar att styrkan och 
tillkomsten av den offentliga planeringen uppstod genom två olika samhällsprocesser, dels genom att 
arbetarklassen växt och bildat starka organisationer och dels genom att sprickor upptäckts i den 
kapitalistiska ekonomin. 

Strömgren (2007) menar att planeringen under 1940-talet ansågs som ett problem under 1960-talet 
då 1940-talsplaneringen fungerade som en professionalisering. För att lösa detta problem ansågs 
planeringen behöva ske kommunalt i större utsträckning vilket skulle göra planeringen mer 
anpassningsbar efter samhällets förändringar (Strömgren, 2007). Vidare skulle kommunstyrelsen ta 
beslut angående kommunens planering istället för att några få experter själva fattade beslut i 
planeringsfrågor (Strömgren, 2007). Detta innebär alltså att planeringen under 1960-talet ansågs 
vara politisk (Strömgren, 2007), vilket fallet fortfarande är idag. Strömgren (2007) menar att det 
under 1960-talet ansågs att den översiktliga planeringen inte skulle vara bindande, planeringen skulle 
vara rullande. Detta kan vara en av anledningarna till att avvägningsfrågan anses vara viktig i fråga 
om den fysiska riksplaneringen.  

2.5.2 Införandet av den fysiska riksplaneringen 
Forsberg (1992) anser att det framför allt fanns fyra samhällsfaktorer som inverkade på den fysiska 
riksplaneringen, dessa var: ”[…] ökad fritid och bilism samt en tilltagande urbanisering och 
strukturförändringar av näringslivet […]” (Forsberg, 1992, s 40). Enligt Forsberg (1992) låg större 
markanvändningskonflikter till grund för den fysiska riksplaneringen. Dessa konflikter grundade sig 
på de ovanstående fyra faktorerna i samhällsutvecklingen under 1960-talet (Forsberg, 1992). 
Exempel på detta är industrialiseringen under efterkrigstiden vilken innebar att stora markområden 
behövdes för anläggandet av nya industrietableringar samtidigt som fritidsbebyggelsen ökade längs 
landets vattendrag eftersom fler arbetare fick rätt till semester under 1960-talet (Forsberg, 1992). 
Den ökande bilismen bidrog dessutom med att fler kunde införskaffa sig ett fritidshus längre bort 
från sin bostad, vilket i förlängningen gjorde att framförallt landets kustområden utsattes för en 
extrem exploatering av fritidsbebyggelse (Forsberg, 1992). Under 1960-talet ökade även 
miljömedvetenheten i samhället (Forsberg, 1992) vilket återspeglas i den fysiska riksplaneringens 
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värnande om landets natur- och kulturvärden. Allt detta återfinns i Palmes argument för att införa 
den fysiska riksplanering, argumenten grundade sig framförallt på att försöka visa på samhällets 
framtida utveckling, markanvändningskonflikter som uppstår i samhället och olika miljöaspekter 
(Forsberg, 1992). ”[…] det var samhället som skulle bestämma över dispositionen av marken, inte 
näringslivet och enskilda markägare” (Forsberg, 1992, s 62). Dessutom ansåg Palme att ett ökat 
friluftsliv gav en ökad produktivitet i samhället (Forsberg, 1992). 

Även om det ansågs nödvändigt med en centralstyrning i form av Planverket var det aldrig meningen 
att denna styrning skulle inskränka på den kommunala planeringen, poängen med Planverket var att 
samordna, informera och vägleda kommunerna i deras planering (Strömgren, 2007). Samma sak 
gällde för den fysiska riksplaneringen, den var inte menad att fastställa områden för all framtid utan 
skulle fungera som en organisk och rullande planläggning (Strömgren, 2007). Riksplaneringen ”[…] 
avsåg inte att centralt dirigera lokaliseringsbeslut […]” utan skulle fungera som ett ”[…] instrument 
för konflikthantering i markanvändningsfrågor […]” (Strömgren, 2007, s 143). Vilket även Forsberg 
(1992) anser är en av huvudpoängerna med den fysiska riksplaneringen, att lösa 
markanvändningskonflikter. Vidare hänvisar Forsberg till Palme när han påpekar att den fysiska 
riksplaneringen ska vara en ständigt pågående process: ”En plan var enligt Palme något låst och 
statiskt, medan ett syfte med FRP [den fysiska riksplaneringen] var att medvetet kunna möta 
förändringar i samhället” (Forsberg, 1992, s 63). 

Den översiktliga planeringens utveckling hör till stora delar ihop med införandet av den fysiska 
riksplaneringen, eftersom en mer översiktlig och landsövergripande planering behövdes på grund av 
att den stora efterfrågan på rekreation gjorde att en explosionsartad exploatering av fritidshus höll 
på att ske av landets kust- och vattennära mark (Strömgren, 2007). Införandet av den fysiska 
riksplaneringen gjorde att ett behov av en mer översiktlig planering skapades, vilken även skulle 
omfatta glesbygdsområden och inte bara stadsbygd och tätorter (Strömgren, 2007). Detta innebar 
vidare att det gick att hushålla med naturen och dess resurser samt att skapa en planering som såg 
till hela samhällets bästa och inte bara till stadens bästa (Strömgren, 2007).  

Det formella beslutet om den fysiska riksplaneringen kom från riksdagen 1972 (prop. 1975/76:1). Det 
fanns ett tydligt förhandlingsutrymme inbakat i den fysiska riksplaneringen. Detta tydliggörs genom 
Forsbergs (1992) exempel om att det tilläts uppföras en tung tillverkningsindustri på västkusten inom 
ett område med riksintresse för både friluftsliv och natur- och kulturvård utan att dessa riksintressen 
ändrades. ”FRP [den fysiska riksplaneringen] har genom sina riktlinjer emellertid aldrig utgjort en 
garanti för att det ena eller andra riksintresset i praktiken skulle få ta ett visst markområde i anspråk. 
Riktlinjerna har utgjort restriktioner för markanvändningen, men har aldrig vare sig förbjudit 
markanvändning eller ställt garantier för att specifik verksamhet skulle få ta mark i användning.” 
(Forsberg, 1992, s 149) 

Forsberg (1992) menar att det finns tre principer för den fysiska riksplaneringen. Den första är en 
koncentrationsprincip av miljöstörande industrier, den andra är en zoneringsprincip mellan de olika 
aktiviteterna/verksamheterna vilket innebär att det inte sker en blandning mellan olika slags 
intressen och den tredje principen är en ekologisk grundsyn (Forsberg, 1992). Dessa olika principer 
har olika innebörder och funktioner, de två första är metoder för planering och den sista behandlar 
hur marken ska användas, denna sista princip kom in sent i den fysiska riksplaneringen menar 
Forsberg (1992). Problemet som uppstår i och med zoneringsprincipen är att istället för att blanda 
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olika riksintressen med varandra så kan de överlappa varandra vilket skapar konfliktområden 
(Forsberg, 1992). 

Av propositionen från 1975 framgår att poängen med riksintresset för rekreation och turism är att 
alla i samhället ska kunna nyttja dessa områden (prop. 1975/76:1). Att just rekreationen och 
friluftslivet får ta stor plats i riksintressena och till och med anses som en av de viktigaste faktorerna 
för markanspråk anses vara för att det under denna tidsperiod i Sverige fanns en stark ökning av fritid 
varför det är ”[…] nödvändigt att samhället på olika områden ser till att fritidssysselsättning erbjuds 
människorna […]” (prop. 1975/76:1, s 39). Samtidigt som friluftslivet anses väga tungt bland 
riksintressena finns det ett annat riksintresse som anses väga tyngre, nämligen naturvården eftersom 
förstörda naturvärden aldrig går att återskapa (prop. 1975/76:1). Det står mycket skrivet om 
försurning och övergödning i propositionen från 1981 (prop. 1980/81:183) vilket kan tolkas som att 
detta vid denna tidpunkt var ett förhållandevis nytt miljöproblem som samhället på något sätt 
behöver ta hand om. Det fanns alltså vid tidpunkten för införandet av den fysiska riksplaneringen en 
vilja och insikt om att naturen och vår miljö måste värnas för att människor även i framtiden ska 
kunna nyttja den för bland annat rekreation, ”[…] den fysiska planeringen blev miljömedveten […]” 
(Strömgren, 2007, s 233).  

2.5.3 Införandet av Plan- och bygglagen 
Relationen mellan stat och kommun hade varit spänd sedan 1940-talet och frågan om vem som 
skulle planera hängde i luften under 1970-talet (Strömgren, 2007). Enligt Strömgren ansåg 
kommunerna att den fysiska riksplaneringen gjorde ”[…] intrång i den kommunala självstyrelsen […]” 
(Strömgren, 2007, s 173). Innan införandet av Plan- och bygglagen var det länsstyrelsen som skulle 
godkänna alla detaljplaner, detta togs bort i och med Plan- och bygglagen 1987 vilket innebar att 
planeringen gick mot en viss decentralisering (prop. 1985/86:1). Även medborgarnas inflytande över 
planeringen stärktes eftersom det i lagen infördes samråd med samtliga berörda parter, något om 
inte fanns som ett tvång i planeringen tidigare (Strömgren, 2007). Det fanns en viss politisk vilja att 
öka den enskilde medborgarens rätt och intressen i planeringen, samtidigt som det lagstadgades att 
avvägning skulle ske mellan allmänna och enskilda intressen i all planering (Strömgren, 2007). 

2.5.4 Införandet av hållbarhetsbegreppet 
I och med att Miljöbalken skapades, vilken baserades på visionen om det hållbara samhället, ökade 
även planeringsidealet om det kollektivt goda (Strömgren, 2007). Även Fredriksson (2011) ser att 
svenska planerare måste leva upp till det kollektivt goda och menar att det för planerarkåren alltid 
måste gå att se hur en plan ska leva upp till att skapa ett gott samhälle med hälsosamma invånare. 
Detta menar Fredriksson (2011) har bidragit till försök att skapa trygga och hälsosamma miljöer.  

När Miljöbalken introducerades och Naturresurslagen placerades i balken ökade kopplingen mellan 
Plan- och Bygglagen och Miljöbalken. Även tanken om att planeringen ska vara hållbar ökade i och 
med detta (Fredriksson, 2011). Under 1990-talet, i samband med hållbarhetens introduktion i 
planeringsdebatten förändrades också synen på den översiktliga planeringen till att bli visionär, den 
skulle peka ut kommunens framtidsbild (Strömgren, 2007). Vilket kan kopplas till 
Brundtlandrapporten och diskussionen kring den hållbara utvecklingen (Fredriksson, 2011). Mot 
slutet av 1990-talet infördes även Sveriges miljömål (Fredriksson, 2011), det går alltså att tydligt se 
hur planeringen tar riktning mot en miljömedvetenhet.   
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Redan 2005 påbörjades arbetet med att ta fram en ny Plan- och Bygglag vilken började gälla från och 
med 2 maj 2011. Målet med den nya Plan- och Bygglagen var, framför allt, att förenkla och 
effektivisera planprocessen (Fredriksson, 2011). En del i att förenkla planprocessen var att tillägg till 
översiktsplaner fördes in i lagen (Fredriksson, 2011), vilket ligger till grund för att kommunerna, 
numer, kan upprätta tillägg till översiktsplanen rörande till exempel LIS. Den nya Plan- och Bygglagen 
medförde även att översiktplaneringen kom att hantera frågan om ekonomisk hållbarhet i större 
utsträckning än tidigare vilket fick effekten att en konkurrens mellan kommunerna uppstått 
(Fredriksson, 2011). Förändringen av strandskyddslagen är en effekt av denna konkurrens, anser 
Fredriksson (2011) då lokalisering av bebyggelse i attraktiva lägen i allra högsta grad kan ses som en 
konkurrensfördel och tydliggör att privata aktörer har fått större inflytande i planeringen på 
bekostnad av allmänhetens tillgång till stränderna.  
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3 Metod 
För att få ett holistiskt perspektiv på planeringsproblemet och svar på mina frågeställningar krävs 
olika metoder vilka sker som två sekvenser eller faser i undersökningen. Detta gör även att 
dispositionen för detta kapitel har följande upplägg: först presenteras undersökningens första fas 
som består av en textanalys, sedan följer den andra undersökningsfasen vilken i huvudsak består av 
intervjuer. Efter detta följer en beskrivning av urvalet av data samt hur undersökningens data 
kommer att presenteras och redovisas då denna undersökning följt en tydlig linjär process. Kapitlet 
avslutas med vilken roll forskaren har i undersökningen och hur forskaren kan påverka 
undersökningens data. 

3.1 Första fasen  

Den första fasen baseras på en textanalys av olika översiktsplaner innehållandes LIS samt yttranden 
från respektive länsstyrelse. Denna fas ger en bra grund att stå på för att gå vidare till andra fasen 
vilken består av intervjuer med berörda tjänstemän på kommunerna och även tjänstemän på 
länsstyrelserna som yttrat sig över planerna. 

Varför är det överhuvudtaget intressant att analysera texterna som pekar ut 
landsbygdsutvecklingsområden? Genom att analysera själva planerna, alltså texten, läggs grunden 
för att förstå vad det är kommunerna egentligen vill uppnå, detta eftersom det är texten i 
översiktsplanen som blir antagen av kommunfullmäktige och där igenom är det texten som ligger till 
grund för den vidare planeringen. För att finna de bakomliggande tankarna, diskussionerna och 
intentionerna med planerna måste dock undersökningen sträcka sig längre än bara en analys av det 
som står svart på vitt i översiktsplanen och det är därför denna första fas kompletteras med en andra 
fas som har för avsikt att se de bakomliggande faktorerna. 

3.1.1 Textanalys  
Textanalys innebär, precis som det låter, att göra analyser utifrån skrivet material. Det skrivna 
materialet kan bestå av allt från myndighetsdokument, tidningsartiklar, rapporter eller nedskrivna 
intervjuer (Kylén, 2004). Kylén (2004) menar att användandet av läsning som datainsamling 
förmodligen är en av de mest använda vetenskapliga metoderna. 

För att kunna göra analyser utifrån texter krävs att det finns en viss systematik i läsningen av texten. 
Detta kan ske genom att ställa frågor till texten och sedan försöka finna svaret (Kylén, 2004). 
Personen som gör undersökningen måste vara medveten om hur texterna läses och vilken lästeknik 
som används när texterna läses (Kylén, 2004).  

Det första steget för att kunna genomföra en textanalys är att förstå ändamålet med den text som 
ska analyseras (Kylén, 2004). I denna studie analyseras översiktsplaner vilkas syfte är att ”[…] ge 
vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras […]” (SFS 2010:900, 3 kap 2§). Detta innebär vidare att 
översiktsplanens syfte inte har riktigt samma inriktning som denna undersökning, vilket kan försvåra 
att få svar på undersökningens frågeställningar. Samtidigt bör det nämnas att syftet med en text 
aldrig är det samma som syftet för en undersökning där texten används vid datainsamling (Kylén, 
2004). Enligt Plan- och bygglagen ska översiktplanen redovisa hur kommunen tillgodoser områden av 
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riksintressen och hur kommunen ser på LIS (SFS 2010:900). Detta gör att översiktsplanerna är 
lämpade att använda för att svara på studiens syfte och frågeställningar. 

För att textanalysen ska kunna generera ett resultat och kunna göras om av andra krävs att det finns 
en läsguide (Kylén, 2004). En sådan guide kan vara olika utformad beroende på vad det är för text 
som används och vad syftet med att använda texten är (Kylén, 2004). I denna undersökning har 
översiktsplanerna först läst översiktligt för att kunna se planernas sammanhang, intentioner och för 
att inte missa några viktiga delar. Därefter har de stycken som särskilt behandlar kommunens 
övergripande strategier, riksintressen, strandskydd samt landsbygdsutveckling (i strandnära läge) 
lokaliserats i texten och sedan lästs mer ingående.  

Det finns, enligt Kylén (2004), fem olika sätt att läsa en text. Av dessa fem har tre använts vid denna 
studies textanalys. Först har översiktsplanerna skumläst, sedan, för att hitta de mest relevanta 
avsnitten i planerna, har lokaliseringsläsning använts och för att mer ingående förstå vad 
kommunens intentioner och avsikter är har intensivläsning använts.  

Vissa nyckelord och kategorier har använts vid lokaliseringsläsningen vilka baseras på 
undersökningens problemställning (Watt Boolsen, 2007) men har även kompletterats med andra för 
undersökningen relevanta ord och begrepp. Eftersom detta arbete fokuserar på hanteringen av 
riksintressen i samband med LIS baseras även nyckelord, textfragment och kategorier på dessa 
begrepp. Genom att läsa igenom översiktsplanerna med hjälp av nyckelord lyfts berörda 
textfragment och stycken ur texten och läses mer ingående.  

Efter läsningen har det relevanta materialet dokumenterats genom sammanfattningar. Alla slags 
sammanfattningar är början till att tolka texten (Kylén, 2004). Det finns olika typer av 
sammanfattningar, menar Kylén (2004). I denna undersökning har en sammanfattning som fokuserar 
på några få viktiga delar valts eftersom det enbart är intressant att lyfta fram ställningstaganden och 
omnämnande om de ämnen som studien syftar till att undersöka. Denna kategorisering har gjorts 
med lite olika rubriker beroende på vad som finns skrivet i varje enskild översiktsplan. De skiljer sig 
dock inte åt särskilt mycket och samtliga omfattar (på ett eller annat sätt): Vision/övergripande 
strategi, riksintresse, strandskydd, landsbygdsutveckling, Vättern, mellankommunala frågor samt 
enskilda LIS-områden. Vissa har även rubriker som: friluftsliv, turism och besöksnäring. Dessa 
kategorier är baserade på vad innehållet i de olika textfragmenten främst behandlar. Dessa olika 
sammanfattningar av respektive översiktsplan ligger till grund för de vidare analyserna, tolkningarna 
och slutsatserna i arbetet men har strukturerats om i redovisningen och analysen för att underlätta 
att besvara frågeställningarna.  

3.1.2 Styrkor och svagheter med metoden 
En svaghet med att använda textanalys är att det i princip bara är det som står skrivet som 
analyseras, om något inte nämns i texten får detta inget utslag i analysen trots att det kan vara 
sådant som ändå är väsentligt för kontexten (Bergström och Boréus, 2012). Det kan även vara sådant 
som nämns explicit i texten eller sådant som anses prägla den allmänna samhällsuppfattningen i den 
tidsanda som var när texten skrevs och som därmed faller bort i analysen eftersom det inte står 
skrivet (Bergström och Boréus, 2012). Ett annat problem som finns med metoden är att de nyckelord 
som väljs ut kan ha flera innebörder och synonymer (Bergström och Boréus, 2012). För att kunna få 
ut något av att göra en textanalys krävs någon form av tolkning av materialet (Bergström och Boréus, 
2012), särskilt då undersökningen syftar till att ha en kvalitativ inriktning. 
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Bergström och Boréus (2012) menar att det finns ett visst sammanhang, en hermeneutisk cirkel, i 
varje text. Detta sammanhang innebär att vissa saker i texten måste förstås i textens helhet, alltså i 
kontext till hela texten samtidigt som hela texten förstås genom dess delar (Bergström och Boréus, 
2012). För att nyttja den hermeneutiska cirkeln ur ett positivt hänseende läses varje analyserad text 
till att börja med i sin helhet genom skumläsning för att sedan brytas ner i mindre delar, vilka hittas 
genom lokaliseringsläsning och studeras närmare genom intensivläsning. Detta för att öka 
förståelsen av varje text och dess kontext. 

Vid analys av texter är det viktigt att komma ihåg att alla texter har en avsändare och en mottagare 
vilket präglar textens utformning (Bergström och Boréus, 2012). I detta fall är avsändaren 
kommunens planavdelning och mottagaren är kommunens invånare och medborgare. Utöver detta 
finns även länsstyrelsens roll i de undersökta texterna, deras roll är att samråda och granska texten 
vilket även innebär att länsstyrelsen har en viss makt att förändra innehållet i texten, vilket i 
slutändan kan påverka både avsändaren (kommunen) och mottagaren (medborgarna). För att förstå 
detta sammanhang mellan länsstyrelsens inverkan på texten och kommunens övergripande 
intensioner med planen undersöks och analyseras även länsstyrelsens yttrande om planen. 

3.2 Andra fasen 

Den andra fasen består av intervjuer, men även av textanalys vid analysen av intervjumaterialet. 
Omfattningen av intervjuerna baseras på antalet kommuner som har pekat ut områden för LIS då 
dessa kommuner intervjuats under cirka en timme. Den första fasen ger en generell och bred bild av 
hur riksintressena behandlas i planer för landsbygdsutveckling i strandnära läge medan den andra 
fasen ger en fördjupad kunskap om de bakomliggande faktorerna och diskussionerna om varför 
riksintressena och strandskyddet hanteras som de gör i de studerade planerna. 

3.2.1 Intervju 
Metoden intervju är den vanligaste och mest använda metoden inom samhällsvetenskap (Watt 
Boolsen, 2007). Vid användandet av intervju som metod är det viktigt att tänka igenom 
frågeställningarna innan intervjusituationen för att veta vad det är för frågor som intervjun ska ge 
svar på, detta är särskilt viktigt vid just intervjuer eftersom forskaren har mycket stort inflytande över 
vilka svar som ges (Watt Boolsen, 2007). 

En intervju baseras på en intervjuguide eller intervjumall som gjorts i förväg (Kylén, 2004). 
Intervjumallen bör omfatta de områden som är tänkta att beröras vid intervjutillfället, dessa kan 
även innehålla underkategorier i form av frågeställningar eller underrubriker (Kylén, 2004). 
Intervjuguiden fungerar som en dagordning för samtalet som sker under intervjun (Kylén, 2004). I 
denna undersökning har intervjumallarna bestått av olika teman eller ämnen med några specifika 
frågeställningar under varje tema. Det har dock varit mer angeläget att prata om varje tema än att 
komma in på exakt alla frågor under respektive tema. 

Det finns två olika slags intervjuformer: strukturerad/styrd och ostrukturerad/öppen intervju (Kylén, 
2004). Strukturerade intervjuer har välspecificerade frågeställningar och kan nästan liknas vid en 
enkät men med frågor som kräver mer uttömmande svar, här talas det mer om en frågelista än om 
en intervjuguide (Kylén, 2004). Ostrukturerade intervjuer har mindre antal formulerade frågor från 
början, intervjuguiden består mest av ämnesområden som får leda intervjun tillsammans med 
följdfrågor beroende på vad respondenten svarar (Kylén, 2004).  
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I denna undersökning har olika intervjumallar framarbetats utifrån vilka respondenterna varit. Detta 
innebär att det finns en intervjumall för intervjuerna med tjänstemännen på kommunerna och en 
intervjumall för tjänstemännen på länsstyrelserna. (Den respondent som företräder en kommun men 
som är konsult för ett privat företag har följt samma intervjumall som tjänstemännen på 
kommunerna.) Beteckningen Intervjumall används eftersom den innehåller sju olika teman eller 
ämnesområden som ska tas upp under intervjun. Under varje ämne finns några specifika 
frågeställningar. Detta gör att intervjuerna i detta arbete anses vara semi-strukturerade eller mindre 
styrda (Kylén, 2004). Det finns även mindre omfattande intervjumallar för de kommuner som inte har 
någon LIS-plan samt för länsstyrelsen i Jönköpings län där inga LIS-planer ännu upprättats vid 
Vättern.  

Intervjumallarnas ämnen utgår dels från undersökningens syfte och frågeställningar och dels från 
teman som framkommit som viktiga efter genomförandet av den första undersökningsfasen. De olika 
ämnena för intervjuerna är: Inledningsvis (om respondenten), Översiktlig planering, Riksintressen, 
Strandskydd och den nya strandskyddslagen, Landsbygdsutveckling i strandnära läge, Relationen 
mellan stat och kommun samt Mellankommunala frågor. Båda intervjumallarna innehar samma 
ämnesområden men de respektive frågeställningarna inom varje ämne skiljer sig delvis åt. För att 
förbereda respondenterna på intervjun har intervjumallarna skickats ut i förväg till respektive 
respondent.  

Det finns olika slags intervjuer vad gäller utförandet (Kylén, 2004). Det kan vara enbart två parter, en 
intervjuare och en respondent eller så kan intervjun ske i grupp, så kallad fokusgrupp. Beroende på 
utförandet tilldelas de inblandade lite olika roller under intervjun (Kylén, 2004). Vid en parintervju 
har de två parterna delat ansvar för att intervju ska få så gott utfall som möjligt (Kylén, 2004), att ge 
och att ta. Sker intervjun med flera respondenter samtidigt i en fokusgrupp får intervjuaren rollen att 
styra samtalet dels mellan de olika parterna och dels att styra samtalet för att få svar på sina frågor 
(Kylén, 2004). En positiv aspekt på att använda fokusgrupper är att respondenterna enkelt kan fylla i 
varandras kunskapsluckor men samtidigt krävs en god sammansättning av gruppmedlemmar för att 
intervjuaren ska kunna få ut så mycket som möjligt av intervjutillfället. 

Intervjuerna som skett inom ramen för detta arbete har främst varit parintervjuer men en av 
intervjuerna skedde i fokusgrupp då respondenterna var två stycken. Fördelen med fokusgruppen 
var, som sagt, att respondenterna fyllde i varandras luckor men en annan positiv effekt var även att 
materialet blev mer tillförlitligt eftersom det är två personer som står bakom det istället för bara en. 
Detta blev speciellt tydligt när respondenterna höll med varandra. För att stärka trovärdigheten och 
styrkan i det empiriska materialet har samtliga respondenter fått tillgång till respektive 
sammanställning och transkription av intervjuer.  

Urvalet av respondenter har för det första skett så att det finns minst en respondent som 
representerar varje kommun och varje länsstyrelse. Hur den specifika personen på varje kommun 
och länsstyrelse skett har dock varierat lite beroende på hur mycket information som funnits i 
respektive översiktsplan och på respektive hemsida. I vissa fall har det varit så simpelt att det i 
översiktsplanen stått ett namn på den planarkitekt som stått bakom planen och i de fallen har det 
varit den personen som blivit intervjuad. I andra fall har det skett mer som en snöbollseffekt att det 
finns ett namn på kommunens eller länsstyrelsens hemsida som jag börjat med och sedan har jag 
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blivit vidarekopplad eller hänvisad till den person som ansett sig mest lämpad att kunna svara på 
mina frågor.  

3.2.2 Textanalys 
För att analysera intervjumaterialet har detta sammanställts skriftligt genom transkription eller 
sammanställning av anteckningar. Detta har sedan strukturerats upp genom användandet av en 
textanalys. Textanalysen genomfördes genom att strukturera upp materialet i till att börja med tre 
olika kategorier: det som besvarade syftet, det som besvarade frågeställningarna och slutligen annat 
intressant. Efter den första sorteringen och struktureringen följde ytterligare en kategorisering vilken 
byggde dels på intervjumallens ämnen och dels på syfte och frågeställningar. Dessa kategorier är 
följande: Översiktsplanering, Riksintressen, Strandskydd, Avvägningar mellan strandskydd och 
riksintresse, Landsbygdsutveckling i strandnära läge, Faktorer bakom utpekande av LIS, 
Dispenshantering, Länsstyrelsens invändningar och överprövningar, Synen på samordnat 
strandskyddsområde, Länsstyrelsernas gemensamma riktlinjer, Relationen stat och kommun, 
Skillnader mellan miljö- och planeringsparadigmet samt Enskilda LIS-planer. Slutligen gjordes en sista 
strukturering och sortering av det empiriska materialet vilken även är den struktur som återfinns i 
redovisningen av intervjuerna. Denna slutliga struktur baseras på undersökningens frågeställningar 
och liknar strukturen för textanalysen i den första fasen.  

3.2.3 Styrkor och svagheter med metoden 
Respondenten påverkas dels av intervjusituationen och dels av intervjuaren som person (Kylén, 
2004). Svaren från respondenten kan påverkas dels av hur intervjuaren ställer sina frågor och agerar 
under intervjun. För att undvika att vinkla frågorna har intervjumallarna utarbetats med relativt 
öppna frågor genom formuleringar som Hur, Vilka och Vad anser ni om. 

Respondenten påverkas dels av vem intervjuaren är, vad den har för kön, ålder och hur insatt den är i 
ämnet samt dess utbildningsnivå vilket även kan påverka svaren (Kylén, 2004). Detta kan både ses 
som positiva och negativa effekter, oavsett vilket så är det något som bör uppmärksammas.  

I denna undersökning har intervjuerna delvis spelats in och delvis antecknats. Fördelen med att 
anteckna är att respondenten inte lika lätt blir störd av vetskapen om att det spelas in men samtidigt 
är det lätt att gå miste om värdefull information eftersom allt inte hinner antecknas. Fördelen med 
att spela in är att allt som sägs finns dokumenterat men å andra sidan kan respondenterna känna sig 
obekväma och störda av inspelningen. Att respondenterna reagerar olika genom de olika 
dokumentationsteknikerna har uppmärksammats i det empiriska materialet eftersom respondenter 
som inte blivit inspelade uttryckt sig starkare och varit mer frispråkiga än de som blivit inspelade.  

För att respondenterna skulle kunna förbereda sig och för att de skulle hinna sätta sig in lite mer i 
vad syftet med intervjuerna var så skickades intervjumallarna ut minst en vecka innan intervjun 
skulle genomföras. Förhoppningsvis gjorde detta att svaren från respondenterna var något mer 
genomtänkta än vad de hade varit annars. I och med att sammanställningar och transkriptioner sänts 
ut till respondenterna för att ytterligare en gång kontrollera att det som sades under intervjun 
stämmer och att respondenterna ställer sig bakom uttalandena så har risken för att få ogenomtänkta 
svar minimerats.  
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3.3 Urval av data 

Det första urvalet baseras på utpekade områden för LIS inom kap 4-områden i Miljöbalken (SFS 
1998:808). Den geografiska avgränsningen är kommunerna längs Vättern. Denna avgränsning har 
gjorts eftersom det ansågs mest intressant att studera de stora insjöarna i 4 kap, Miljöbalken då 
större delen av landets kuststräcka inte får pekas ut som landsbygdsutveckling (SFS 1998:808). Vidare 
kräver landsbygdsutvecklingsområden att det finns någon form av glesbygd (prop. 2008/09:119) 
vilket det gör i större utsträckning längs insjöarna än längs kusten. Anledningen till att just Vättern 
valdes av landets stora insjöar beror dels på att den är belägen närmast min geografiska position och 
dels för att antalet kommuner (åtta) och länsstyrelser (fyra) anses rimligt inom tidsramen för detta 
arbete och ger en tillfredställande bredd i undersökningen. 

De åtta kommunerna är: Jönköping, Habo, Hjo, Karlsborg, Askersund, Motala, Vadstena samt 
Ödeshög. De fyra länsstyrelserna består av: Jönköpings län, Västra Götalands län, Örebro län samt 
Östergötlands län.   

De kommuner som har pekat ut LIS vid Vättern i sin översiktsplan har sedan studerats närmare under 
både den första och den andra fasen. Under den första fasen har dessa kommuners översiktsplaner 
studerats genom en textanalys. Under den andra fasen har dessa kommuner och dess länsstyrelser 
valts ut för intervjuer för att öka förståelsen för de bakomliggande ställningstagandena till besluten 
som tagits genom översiktsplanerna. Övriga kommuner och länsstyrelsen i Jönköpings län har 
kontaktats för att få veta de bakomliggande orsakerna till att dessa inte har några områden för LIS. 
Några djupare intervjuer med dessa har dock inte ansetts relevant.  

De särskilt utvalda kommunerna är Karlsborg, Askersund, Vadstena och Ödeshög samt 
länsstyrelserna i Västra Götaland, Örebro och Östergötlands län. 

3.4 Redovisning av empiriskt material 

Eftersom insamlingen av data har skett i en linjär process där intervjufrågorna och förförståelsen till 
intervjuerna baseras på informationen från översiktsplanerna och dess yttranden anses det mest 
logiskt att även redovisa det empiriska materialet i två olika steg. Först redovisas resultatet av 
textanalysen, sedan redovisas resultatet av intervjuerna och sist görs en sammanställd analys 
(avsnittet sammanfattande diskussion) av de båda faserna tillsammans vilken återkopplas till 
problematikens kontext.  

För att tydliggöra och samtidigt presentera det empiriska materialet från översiktsplanerna redovisas 
dessa kommunvis, varje kommun för sig, samt länsstyrelsens yttrande till respektive plan. Detta 
underlättar för läsaren att förstå varje kommuns inställning till både riksintressen och strandskydd 
samt vad respektive kommun har för inriktning på sin översiktsplan.  

Den andra fasen redovisas inte kommunvis eftersom det empiriska materialet har insamlats på ett 
annat sätt än dokumenten i den första fasen vilka byggdes på de separata kommunerna. Intervjuerna 
har förvisso genomförts kommun- och länsvis men intervjumallarna bygger på frågor inom olika 
teman. I denna fas anses det dessutom mer intressant att jämföra de olika kommunerna och 
länsstyrelserna direkt med varandra och på så sätt föra argumenten vidare till analys. I redovisningen 
av detta material är därför analysen invävd direkt i redovisningen av empirin.  
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3.5 Forskarens roll och förhållningssätt 

3.5.1 Förförståelse 
Alla människor har en bakgrund och därmed en förförståelse. Förförståelsen gör att olika personer 
ser och tolkar saker olika vilket är viktigt att lyfta fram i en sådan här undersökning. Forskarens 
bakgrund påverkar vad som lyfts fram och analyseras i materialet på ett sätt som en annan person 
kanske inte hade gjort. För att förstå en text krävs att läsaren tolkar det som står vilket görs genom 
att läsaren har en förförståelse (Bergström och Boréus, 2012). För att kunna analysera de undersökta 
planerna med hjälp av ovanstående metod går det inte att bortse från förförståelsen, vilken består i 
allt från synen på samhället till kunskapen om planering (Bergström och Boréus, 2012). Då 
förförståelsen är individuell för alla människor bör förförståelse lyftas fram som en viktig faktor vid 
analys och tolkning av skrivna dokument (Bergström och Boréus, 2012). 

3.5.2 Respondenterna 
Vid intervjuer skapas det empiriska materialet av de svar som fås av respondenten. Hur forskaren 
uppträder kan påverka respondenten och därmed de data som samlas in. Genom att redan innan 
intervjuernas genomförande analyserat de skriva dokumenten i form av planer och yttranden så bars 
möjligen en föreställning om vad de olika respondenterna skulle svara på frågeställningarna under 
intervjun. Detta kan ses som en nackdel i de fall där respondenterna inte svarat det förväntade och 
därmed kullkastat denna föreställning, men det skulle lika gärna kunna ses som en fördel eftersom 
forskaren då enklare kan ställa följdfrågor och är väl påläst vilket gör att forskaren har en annan 
förståelse för det respondenterna pratar om under intervjun.  

En annan sak som skulle kunna påverka utfallet av intervjuerna och tolkningen av det som 
respondenterna svarat är ordningen på intervjuerna. Eftersom undersökningen baseras på intervjuer 
med både kommuner och länsstyrelser och då en del av undersökningens syfte är att studera 
förhållandet mellan dessa två parter så kan forskaren bli påverkad av till exempel en kommuns syn 
på sin länsstyrelse som sedan bärs med vid intervjun med länsstyrelsen.  

3.5.3 Olika källor 
De olika faserna i undersökningen har olika källmaterial vilka behandlas på olika sätt och bör ses på 
olika sätt. De skrivna dokumenten är offentliga handlingar som respektive kommun och länsstyrelse 
står bakom. Detta innebär att det som uttryckligen står i planerna är sådant som kommunerna har 
för avsikt att förhålla sig till. Dokumenten följer även en viss struktur, enligt Plan- och Bygglagen (SFS 
2010:900). Detta skiljer sig från intervjuerna då de är uppbyggda efter forskarens struktur. Eftersom 
intervjuerna har en viss avsatt tid, i detta fall en timme, finns heller inte mycket tid för eftertanke 
innan respondenten svarar, även om samtliga respondenter fått frågorna i förväg. Detta kan ses både 
som positivt och negativt då respondenten säger det den först kommer att tänka på, samtidigt som 
det inte är lika genomtänkt och bearbetat som text i ett skrivet dokument. Bakom ett dokument som 
en översiktsplan eller ett yttrande från en länsstyrelse står i princip alltid flera tjänstemän medan det 
under en intervju (om det inte är en fokusgrupp) enbart är en person som står bakom materialet.  

I och med att det i denna undersökning skett intervjuer med både tjänstemän på kommuner och 
länsstyrelser med olika befattningar och från olika avdelningar samt en konsult så kan även tyngden i 
materialet variera. Olika personer har olika synvinklar på problemställningen och besitter olika 
kompetens och kunskap inom området vilket kan försvåra en jämförelse och analys men som även 
bidrar med en spänning och gör materialet mer levande och intressant. En ytterligare intressant 
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aspekt på respondenterna för denna undersöknings djupintervjuer är att samtliga personer från 
länsstyrelserna varit kvinnor och samtliga personer på kommunerna varit män, detta är dock inget 
som kommer att analyseras ytterligare.   
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4 Empiri 
I detta kapitel återfinns undersökningens empiriska material samt analyserna av det samma. Först 
presenteras samtliga åtta kommuner med en kortare presentation av hur läget i respektive kommun 
ser ut gällande LIS. Sedan presenteras kort huvuddragen i länsstyrelsernas gemensamma riktlinjer för 
utpekandet av LIS vid Vättern. Efter detta kommer sammanställningen av översiktsplanerna för de 
fyra kommuner som har LIS samt länsstyrelsens yttrande till respektive plan. Dessa presenteras 
kommunvis. Sedan kommer undersökningens andra fas med redovisningen av intervjumaterialet där 
analysen är invävd i respektive ämne. Avslutningsvis finns en sammanställd analys (sammanfattande 
diskussion) över undersökningens båda faser.  

För att undersöka hur riksintressen behandlas i översiktsplaner som pekar ut LIS har den geografiska 
avgränsningen för undersökningen begränsats till de åtta kommuner längs Vättern. Detta gör även 
att fyra olika länsstyrelser ingår i undersökningen. De undersökta kommunerna är: Jönköping, Habo, 
Hjo, Karlsborg, Askersund, Motala, Vadstena och Ödeshög. De fyra länsstyrelserna är därmed 
följande: Jönköpings län, Västra Götalands län, Örebro län samt Östergötlands län. 

Jönköpings kommun, Habo kommun, Hjo kommun samt Motala kommun har ännu inte påbörjat 
arbetet med LIS alternativt är i startgroparna för att påbörja arbetet. Vad detta beror på, att de ännu 
inte har någon plan för landsbygdsutvecklingsområden återfinns nedan. 

Kommun Länsstyrelse Invånarantal, 
2011-12-31 

Antal 
invånare/
km2 

Dispens 
tidigare 

Har LIS-
områden 

Utökat 
strandskydd vid 
Vättern 

Jönköping Jönköping 128 305 87,4 Ja Nej Ja, 300 m 
Habo Jönköping 10 828 33,1 Ja Nej Ja, 300 m 
Hjo Västra 

Götaland 
8 790 29,7 Delvis Nej Ja, 300 m 

Karlsborg Västra 
Götaland 

6 722 16,5 Delvis Ja Ja, 300 m 

Askersund Örebro 11 134 13,4 Delvis Ja Nej, 100 m 
Motala Östergötland 41 828 42,5 Delvis Nej Ja, 150 m 
Vadstena Östergötland 7 317 40,3 Delvis Ja Ja, 150 m 
Ödeshög Östergötland 5 245 12,0 Delvis Ja Ja, 150 m 
Tabell 1. Källor: Naturvårdverket, 2002; Statistiska centralbyrån, 2013-05-08; Sveriges kommuner och landsting, 2013 

4.1 Läget i kommunerna 

Jönköpings kommun har nyligen börjat arbetet med en ny översiktsplan (Tubbin, 2013-02-06). Den 
idag gällande översiktsplanen är från 2002 och tar därför inte upp LIS. LIS kommer att arbetas in i den 
nya översiktsplanen vilken beräknas kunna antas vid årsskiftet 2014/15 (Tubbin, 2013-02-06). 

Habo kommun har inte arbetat med LIS (Leremar, 2013-02-06). Detta beror på att kommunen inte 
har sett några prioriterade områden utöver Vättern (Modén, 2013-05-02). Länsstyrelsen i Jönköpings 
län har gjort det tydligt för kommunen att områden vid Vättern inte kan pekas ut som LIS eftersom 
dessa områden ligger för nära tätorten och kan därför inte räknas som landsbygd (Modén, 2013-05-
02). 
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Hjo kommun har inte några utpekade områden för LIS (Sundkvist, 2013-03-04). I översiktsplanen från 
2010 nämns att ett tematiskt tillägg till översiktplanen ska göras rörande LIS men detta är inget som i 
dagsläget finns (Sundkvist, 2013-03-04). Detta tros bero på bristande tid och resurser (Sundkvist, 
2013-03-04). Det kan noteras att den nya strandskyddslagen som anger att områden för LIS ska 
redovisas i den kommunala översiktsplanen trädde i kraft redan 2009. Detta innebär att det i Hjo 
kommuns översiktsplan borde finnas områden för LIS men istället valde kommunen att ange att det 
bör ske i ett tematiskt tillägg. 

Karlsborgs kommun har i sin översiktsplan pekat ut områden för LIS längs Vättern. Översiktsplanen 
görs av konsulter i Mariestad vilket gör att kommunen inte har full översikt över arbetet (Spetz, 
2013-02-18). Denna plan kommer att studeras närmare i detta arbete. Översiktplanen är i 
samrådsskedet. 

Askersunds kommun har nyligen påbörjat arbetet med att ta fram ett tematiskt tillägg till sin 
översiktplan som behandlar LIS (Jansson, 2013-02-18). Anledningen till att de valt att behandla 
landsbygdsutveckling i strandnära i ett tematiskt tillägg istället för att placera den direkt i 
översiktsplanen beror på att planen för LIS kan komma att behöva uppdateras oftare än 
översiktsplanen (Jansson, 2013-02-18). Vad gäller Askersunds kommun har de gjort en fördjupad 
översiktsplan över Askersunds skärgård vilken berör Vätterstranden. Eftersom denna plan tar upp 
landsbygdsutveckling runt Vättern kommer denna plan att studeras närmare i detta arbete. De 
områden som är utpekade i den fördjupade översiktplanen kommer med största sannolikhet även att 
finnas med i det tematiska tillägg som precis har påbörjats av kommunen (Jansson, 2013-02-18). Den 
fördjupade översiktsplanen som studeras i detta arbete är i samrådsskedet.  

Motala kommun har ännu inte påbörjat arbetet med LIS eftersom de har fullt upp med andra projekt 
och planer (Sjögren, 2013-02-01). Detta kan tolkas som att LIS inte är prioriterat i Motala kommun. 
Enligt Sjögren (2013-02-01) har kommunen dock förhoppningar om att kunna påbörja arbetet med 
LIS under året (2013), detta skulle i så fall ske med hjälp av statsbidrag. För några år sedan bjöd 
Motala kommun in samtliga kommuner runt Vättern och de fyra länsstyrelserna för att få en samlad 
bild av och föra dialog kring LIS runt Vättern (Sjögren, 2013-02-01). Detta tyder på att det funnits ett 
intresse för frågan i Motala kommun och de verkar även i nuläget se positivt på att kunna peka ut 
områden för LIS runt Vättern. 

Vadstena kommun har nyligen haft sin översiktsplan ute för granskning. I den nya översiktsplanen 
finns även ett område för LIS. Denna nya översiktplan kommer att studeras närmare i detta arbete.  

Ödeshögs kommun antog sin översiktsplan i oktober 2010. Denna innehåller flera utpekade områden 
för LIS. Att översiktplanen antogs redan 2010 innebär att Ödeshögs kommun var den kommun som 
var först med att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid Vätten. Den 
antagna översiktsplanen och utlåtandet inför antagandet från länsstyrelsen i Östergötland kommer 
att studeras i denna undersökning. Eftersom denna översiktsplan är antagen har den genomgått hela 
planprocessen till skillnad från de övriga planerna runt Vättern.  

4.2 Länsstyrelsernas samlade riktlinjer 

De fyra länsstyrelserna runt Vättern har gemensamt sammanställt riktlinjer för hanteringen av LIS 
runt Vättern. Anledningen till att länsstyrelserna själva valt att gå samman och utarbeta riktlinjer för 
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LIS längs Vättern är för att försöka skapa en samlad bild av hur ärendena ska behandlas 
(Länsstyrelserna, 2010). Dessa riktlinjer ska, enligt länsstyrelserna (2010), ligga till grund för både 
ärendehanteringen av planer med utpekade områden för LIS samt för själva dispensprövningen vid 
detaljplanering och bygglov. 

Länsstyrelserna (2010) anser att det krävs en restriktiv hållning till LIS runt Vättern eftersom Vättern 
är ett av de områden som nämns särskilt i Miljöbalken. Länsstyrelserna (2010) menar att utpekandet 
av områden för LIS är en mellankommunal fråga eftersom Vätternstranden berör även 
grannkommunerna och kommunerna därför tillsammans måste se till att säkra strandskyddets syfte 
för framtiden. Att frågan är en mellankommunal angelägenhet gör både att kommunerna ska 
samråda med grannkommuner och att de olika länsstyrelserna samråder med varandra om de 
enskilda kommunernas planer (Länsstyrelserna, 2010).  

Bland de speciellt beskrivna bevarandevärdena som länsstyrelserna (2010) pekar på återfinns både 
riksintresse enligt 3 och 4 kap, Miljöbalken och Natura2000 samt att det längs stranden finns många 
andra skyddsområden enligt 7 kap, Miljöbalken och att strandskyddet är utökat i vissa län vilket gör 
att strandskyddet varierar längs sjön. Länsstyrelserna (2010) anser att det längs hela Vättern råder 
ett högt bebyggelsetryck vilket innebär att kommunerna bör vara restriktiva med att peka ut 
områden för landsbygdsutveckling. Länsstyrelserna påpekar även att hänsyn ska tas till Vätterns ”[…] 
höga natur-, kultur- och friluftsvärden […]” (2010, s 3). Dessa värden återfinns delvis i Miljöbalkens 
(SFS 1998:808, 4 kap, 2§) beskrivning av riksintresset Vättern med öar och strandområden. 

Länsstyrelsernas riktlinjer är kategoriserade i två kategorier: områden där landsbygdsutveckling i 
strandnära läge kan övervägas och områden där landsbygdsutveckling i strandnära läge bör 
undvikas. De områden som länsstyrelserna (2010) anser som områden där utveckling kan ske är av 
sådan karaktär att det främjar turismen och det rörliga friluftslivet, alltså sådan karaktär som finns 
angivet i riksintresset för Vättern med öar och strandområden (SFS 1998:808). Områdena ska 
dessutom redan vara i anspråkstagna alternativt ha sådan användning att det stärker friluftslivet 
(länsstyrelserna, 2010). Utvecklingsområden vars användning är bostäder bör enbart förekomma i 
anslutning till tätorter eller samlad bebyggelse vilket då kan bidra med stärkt service för området 
(länsstyrelserna, 2010). Områden där länsstyrelserna (2010) anser att LIS inte kan pekas ut är i 
anslutning till större tätorter, ny bebyggelse för bostadsändamål vilket bidrar till en utspridning av 
bebyggelse, i så kallade tysta områden eller större opåverkade områden, områden som skyddas i 
Miljöbalkens 7 kap samt riksintresseområden enligt Miljöbalkens 3 kap. 
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4.3 Översiktsplaner och yttranden från länsstyrelser 

4.3.1 Karlsborgs kommun 

4.3.1.1 Avvägningar 
I Karlborgs kommun finns två geografiska riksintresseområden vilka delvis överlappar varandra 
(Karlsborgs kommun, 2012). Detta skulle kunna ses som ett problem av kommunen men istället 
påpekas det att, trots att riksintressen upptar en mycket stor del av kommunens yta så ska detta inte 
påverka utvecklingen av varken tätorter, näringsliv eller militärens verksamhet (Karlsborgs kommun, 
2012). Istället gör kommunen ställningstagandet att riksintressena bidrar till kommunens karaktär 
och identitet och att riksintressena därför bör värnas (Karlsborgs kommun, 2012). Det finns alltså en 
positiv inställning till riksintressena i Karlsborgs kommun trots att större delen av kommunens yta 
består av riksintressen. En del i denna positiva inställning ligger förmodligen i att kommunens största 
arbetsgivare är försvarsmaken (Karlsborgs kommun, 2012), för att de ska kunna vara kvar i 
kommunen krävs att det upplåts mark för deras verksamhet. Totalförsvarets riksintressen finns 
tydligt utpekade i Miljöbalken (SFS 1998:808) och att de ska ha företräde vid 
markanvändningskonflikter. Detta borde försvåra för kommunen att göra avvägningar till förmån för 
annan användning än militär verksamhet. Länsstyrelsen (länsstyrelsen Västra Götaland, 2013) anser 
att ett ökat antal boende längs Vättern kan komma att påtagligt skada riksintresset för totalförvaret. 
Det finns alltså en tydlig avvägning till förmån för militärens intressen.  

Av Karlsborgs kommuns totala antal LIS-områden (13 stycken) är det enbart två som är lokaliserade 
utmed Vätterns strand (Karlsborgs kommun, 2012). Det ena syftar till att utveckla en camping, det vill 
säga en verksamhetsutveckling, och det andra omfattar ett fiskeläge vilket ska främja en utveckling 
av turistnäringen (Karlsborgs kommun, 2012). Länsstyrelsen (länsstyrelsen Västra Götaland, 2013) ser 
mycket positivt på att Karlsborgs kommun övervägande har pekat ut LIS för verksamheter. Den 
övergripande tanken med LIS i Karlsborgs kommun är att främja en utveckling av besöksnäringen 
(Karlsborgs kommun, 2012) vilket vägs mot inskränkningarna LIS får på strandskyddet. Kommunen 
bedömer dock inte dessa risker som stora eftersom det är en väldigt liten del av kommunens totala 
strandsträcka som pekats ut som utvecklingsområde (Karlsborgs kommun, 2012).  

4.3.1.2 Invändningar 
Länsstyrelsen (länsstyrelsen Västra Götaland, 2013) anser att Karlsborgs kommun har tillgodosett 
riksintressena på det stora hela i översiktsplanen. Dock lyfter länsstyrelsen (länsstyrelsen Västra 
Götaland, 2013) flera punkter i översiktsplanen som länsstyrelsen menar att kommunen bör förändra 
utifrån att det skulle kunna påverka försvarsmakten negativt, dessa invändningar gäller allt från 
rastplatslokalisering till uppförande av bostäder. Det är dock inte preciserat inom något av de två LIS-
områdena vid Vättern.  

4.3.1.3 Konflikter 
Det framgår inte av varken kommunens översiktsplan eller av länsstyrelsens yttrande att det finns 
några uppenbara konflikter.  

4.3.1.4 Relationen stat och kommun 
Vättern anses av Karlsborgs kommun vara ett lockande besöksmål och en upplevelse både för 
invånarna i kommunen och för turister (Karlsborgs kommun, 2012). Samtidigt är vissa delar av 
strandremsan längs Vättern flitigt använda av försvarsmakten och dess verksamhet vilket innebär att 
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stranden inte alltid är tillgänglig för allmänheten (Karlsborgs kommun, 2012). Detta borde skapa en 
konflikt mellan staten, i detta fall både försvarsmakten och länsstyrelsen, och kommunen eftersom 
kommunen ser Vättern som en stor tillgång för turism och rekreation medan statens intressen, 
framförallt som riksintresse för totalförsvaret, försvårar för kommunen att nyttja Vättern som en 
sådan resurs.  

4.3.1.5 Miljö- och planeringsparadigmen 
Som en del av Karlsborgs kommuns vision finns boende i attraktiva lägen med i översiktplanen 
(Karlsborgs kommun, 2012). Med attraktiva lägen menas sjönära och med närhet till en aktiv fritid 
(Karlsborgs kommun, 2012). Detta kan kopplas till konflikten mellan de olika miljö- och 
planeringsparadigmen eftersom strandskyddet som löper längs sjöarna är till för att bevara 
stränderna som de är, fria från bebyggelse, vilket kommer från miljöparadigmet. Då kommunen vill 
bebygga stränderna för att skapa boende i attraktiva lägen görs en avvägning mellan att bevara 
stranden och att bebygga den och på så sätt utveckla kommunen. Det finns alltså en underliggande 
konflikt i boende i attraktiva lägen vid stränderna. I och med att strandskyddet vid Vättern i 
Karlsborgs kommun är utökat till 300 meter ökar spänningen mellan de två paradigmen då den 
geografiska ytan där konflikten kan utspela sig blir större.  

4.3.2 Askersunds kommun 
Det bör påpekas att den plan som studeras för Askersunds kommun inte är en formell LIS-plan, och 
det är heller inget som kommunen menar att den är. Planen är en fördjupad översiktsplan för 
skärgården, vilket innebär att det geografiska området som planen behandlar är Vättern. Det är av 
den anledningen som denna plan, trots att den inte är en regelrätt LIS-plan, ändå tas med i denna 
undersökning. 

4.3.2.1 Avvägningar  
Ett syfte med planen är att upprätta en prioritering mellan bevarande och exploatering i kommunen 
(Askersunds kommun, 2011). Det framhålls att ny bebyggelse vid Vättern främst bör ske i de mindre 
tätorterna (Askersunds kommun, 2011). Detta anses ge positiva effekter för de större opåverkade 
områdena i och med att dessa då inte tas i anspråk för ny bebyggelse (Askersunds kommun, 2011). 
Detta tyder på att det i Askersunds kommun finns en medvetenhet och strategi om att förtäta 
bebyggelsen där den redan existerar snarare än att skapa en utspriddhet. Samtidigt framgår av 
planen att Vättern är en stor tillgång för kommunen men att dess stora potential inte nyttjats fullt ut 
(Askersunds kommun, 2011). Som särskilt viktiga områden att utveckla längs Vättern anges bland 
annat attraktivt boende, turism, friluftsliv samt närings- och landsbygdsutveckling (Askersunds 
kommun, 2011). Detta kan tyckas lite tvetydigt, å ena sidan anges att de orörda naturområdena bör 
bevaras men å andra sidan finns det en stor potential att utveckla vid Vättern vilket förmodligen 
påverkar även de obebyggda områdena. Särskilt när en av anledningarna till den fördjupade 
översiktsplanen är att möjliggöra för boende vid Vättern (Askersunds kommun, 2011). Totalt 
planlägger Askersunds kommun 220 nya tomter i och kring fem mindre tätorter vid Vättern 
(Askersunds kommun, 2011) vilket kan anses som relativt omfattande med tanke på att 
exploateringen i huvudsak skulle ske som förtätning för att ge ett utökat serviceunderlag (Askersunds 
kommun, 2011).  

Gällande avvägningar mellan bebyggelse och riksintressen menar Askersunds kommun att 
riksintresset för friluftslivet ska beaktas i hela planområden, det vill säga längs hela Vättern 
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(Askersunds kommun, 2011). Vidare menar kommunen att vissa exploateringstyper kan främja 
riksintresset för friluftslivet, så som kanotleder och gästhamnar (Askersunds kommun, 2011). Dock 
ska ny bebyggelse anpassas med hänsyn till landskapsbilden (Askersunds kommun, 2011). Detta 
tyder på att riksintressena väger relativt tungt för kommunen men att riksintresseområden inte 
innebär ett stopp för all bebyggelse. Dock bör det framhållas att kommunen inte tydligt i planen 
beskriver hur de förhåller sig till eller tänker sig tillgodose riksintressena.  

4.3.2.2 Invändningar  
Länsstyrelsen anser att kommunen inte hanterat strandskyddsfrågan fullt ut och att planen till stora 
delar handlar om LIS utan att denna fråga egentligen behandlas (Länsstyrelsen Örebro, 2012). Dock 
anser länsstyrelsen att det kan accepteras att frågan om LIS inte behandlas i den fördjupade 
översiktsplanen eftersom kommunen har för avsikt att upprätta ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen angående detta (Länsstyrelsen Örebro, 2012). Detta kan tyckas vara lite tvetydigt 
från länsstyrelsens sida att de dels går ut relativt hårt med att kommunen inte behandlat frågan om 
strandskyddet men godkänner detta eftersom kommunen ska göra det i en annan plan. Länsstyrelsen 
poängterar att kommunen pekar ut flera områden inom strandskyddet vilka därför bör finnas med i 
det planerade tematiska tillägget (Länsstyrelsen Örebro, 2012).  

4.3.2.3 Konflikter 
Det finns uppenbarligen konflikter mellan exploatering och bevarande, vilket även anges som en 
fråga som den fördjupade översiktplanen ska utreda. Dock framgår det inte tydligt hur kommunen 
egentligen ser på frågan, de vill bevara de större opåverkade områdena samtidigt som de vill 
exploatera och bygga boende nära vattnet. Det kan konstateras att det finns en konflikt men ingen 
lösning. 

Det finns ingen uppenbar konflikt mellan länsstyrelsen och kommunen även om länsstyrelsen 
upplevs som skeptiska till kommunens plan och det verkar som om länsstyrelsen hellre sett att 
kommunen upprättat en plan för LIS än en fördjupad översiktplan eftersom de behandlar liknande 
frågeställningar utan att varken kommunen eller länsstyrelsen kan sätta ner foten i frågan om 
strandskyddet och landsbygdsutveckling.  

4.3.2.4 Relationen stat och kommun 
Eftersom vissa av de utpekade områdena för exploatering finns inom strandskyddat område menar 
länsstyrelsen att kommunen bör markera dessa som utredningsområden tills dess att det tematiska 
tillägget utrett frågan om dessa områden lämpar sig som LIS-områden (Länsstyrelsen Örebro, 2012). 
Detta visar på länsstyrelsens makt över de kommunala planerna, att de genom ett yttrande påverkar 
planens utformning och bestämmelser, vilka kommunen bör förhålla sig till. Vidare hänvisar 
länsstyrelsen till de gemensamma riktlinjerna för LIS vid Vättern (Länsstyrelsen Örebro, 2012).  

4.3.2.5 Miljö- och planeringsparadigmen 
Askersunds kommun är den enda kommun vid Vättern som inte har utökat strandskydd 
överhuvudtaget utan har enbart ett strandskydd om 100 meter. Kommunen påpekar i sin fördjupade 
översiktsplan att det inte finns några intentioner eller någon vilja från kommunens håll att ändra på 
detta (Askersunds kommun, 2011). Motiveringen till att strandskyddet inte behöver utökas i 
kommunen är att kommunen redan tagit hänsyn till strandskyddet när de pekat ut områden för 
vidare exploatering och att det därför inte finns någon anledning att utöka skyddet (Askersunds 
kommun, 2011). Detta kan ses som ett tecken på att kommunen önskar att slippa ha att göra med 
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miljöparadigmets förbudsbestämmelser, utan istället hellre ser att det är planeringsparadigmets 
avvägningar som bör bestämma var det är mest lämpligt att placera ny bebyggelse.   

4.3.3 Vadstena kommun 

4.3.3.1 Avvägningar  
I översiktsplanen benämns turismen som mycket viktig för kommunen och att besöksnäringen är 
mycket omfattade (Vadstena kommun, 2012). Det som framförallt drar turister till kommunen är alla 
dess kulturella besöksmål (Vadstena kommun, 2012) och alltså inte kommunens naturvärden i så stor 
utsträckning. Vid läsning av Vadstena kommuns översiktplan upplevs det som att kommunens 
omfattande kulturella lämningar och värden anses väga tyngre än de värden som är skyddade i 4 kap 
i Miljöbalken. Det upplevs alltså som att det finns en viss prioritering av riksintressena i Vadstena 
kommun. 

Kommunens ställningstagande angående riksintresset för Vättern är att vattenområdet och dess 
strandlinje inte får påverkas negativt och ska skyddas så långt möjligt mot påtagliga skador på 
riksintresset (Vadstena kommun, 2012). Vilket tolkas som att riksintresset för Vättern vägs tyngre än 
exploatering längs stranden. Samtidigt påpekas att Vättern är en ”[…] grundläggande faktor för 
kommunens utveckling, för bebyggelse och verksamheter […]” (Vadstena kommun, 2012, s 89). Vilket 
kan tyckas motsägelsefullt, att Vättern ska bevaras samtidigt som den är en resurs för bebyggelse.  

I översiktsplanen står att områden för LIS vid Vätterstranden ska utredas vidare i detaljplan och där 
ska även avvägningar ske mellan strandskyddet, riksintresset och den tänkta exploateringen 
(Vadstena kommun, 2012). 

4.3.3.2 Invändningar  
Länsstyrelsen (länsstyrelsen Östergötland, 2013) har några synpunkter gällande riksintresset för 
kulturmiljö då länsstyrelsen, förvisso, anser att kommunen har beskrivit påverkan på riksintressena 
på den översiktliga nivå som krävs i en översiktsplan, men frågan kommer ändå behöva utredas 
vidare och specialstuderas vid detaljplanering. Detta berör även området för LIS där det finns 
områden för riksintresse (länsstyrelsen Östergötland, 2013). I och med att det inom dessa 
riksintresseområden kan finnas fornlämningar är det inte säkert att alla utpekade områden för 
bebyggelse kommer kunna bebyggas (länsstyrelsen Östergötland, 2013). Det är framförallt påverkan 
på riksintressen och andra skyddsvärda områden som länsstyrelsen vill att kommunen utreder mer 
för att de ska kunna exploatera vissa områden.  

Länsstyrelsen (länsstyrelsen Östergötland, 2013) ser positivt på att Vadstena kommun har tagit ett 
större grepp om landsbygdsutvecklingsfrågan än att bara se till strandremsan. Dock poängteras att 
det inom det strandskyddade området i Borghamn finns ett område för Natura2000 vilket kommer 
att behöva beaktas vid vidare planering (länsstyrelsen Östergötland, 2013). Hur en utbyggnad av 
Borghamn kommer att påverka strandskyddets syften är även det något som måste klargöras i vidare 
planering, men är inget som behöver utredas i översiktsplanen (länsstyrelsen Östergötland, 2013).   

4.3.3.3 Konflikter 
Det framgår varken av översiktsplanen eller av länsstyrelsens yttrande att det finns några konflikter. I 
och med att vissa avvägningar mellan riksintressen, Natura2000 och exploatering inte görs i 
översiktsplanen utan ska utredas först vid detaljplanering så kan konflikter rörande 
markanvändningen uppstå då, vid den vidare planeringen.  
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4.3.3.4 Relationen stat och kommun 
Relationen mellan länsstyrelsen och kommunen upplevs som god, detta underbyggs av att 
länsstyrelsen inte har några större invändningar mot översiktsplanen.  

4.3.3.5 Miljö- och planeringsparadigmen 
Vadstena kommuns definition av strandnära läge, bygger på att strandnära är 300 meter från 
vattenlinjen (Vadstena kommun, 2012). Att kommunen gör denna definition av strandnära, och 
dessutom sätter den till strandskyddets maximala avgränsning trots att kommunens bredaste 
strandskydd är runt Vättern och enbart mäter 150 meter, gör att LIS får en ny dimension. Vidare 
skriver kommunen att bebyggelse längs vatten bör ske restriktivt och måste vara väl genomtänkt 
eftersom den obebyggda stranden är en resurs som helt försvinner när den blir exploaterad och som 
inte kommer tillbaka (Vadstena kommun, 2012). Detta tyder på att inställningen i Vadstena kommun 
lutar mer åt miljöparadigmet, att bevara och därmed inte tillåta bebyggelse inom det strandskyddade 
området. Dock menar kommunen att de delar som ligger inom strandskyddet vid Vättern genom 
bebyggelse ska kunna främja en ökande befolkning och på så sätt stödja och stimulera servicen i 
området (Vadstena kommun, 2012). Detta innebär alltså att det går bra att exploatera inom det 
strandskyddade området om det främjar utvecklingen.  

4.3.4 Ödeshögs kommun 
Det bör noteras att kommunen enbart valt att bifoga sammanfattande kommentarer från 
länsstyrelsens utställningsyttrande. Vidare finns även kommunens kommentarer på länsstyrelsens 
yttrande med i dokumentet, vilka även de har studerats.  

4.3.4.1 Avvägningar  
Inriktningen för LIS i Ödeshögs kommun är främst att främja en befolkningsutveckling (Ödeshögs 
kommun, 2010a). Kommunen påpekar även att det kan uppstå konflikter eller problem mellan 
exploatering av landsbygden och det faktum att det kan förändra landskapsbilden (Ödeshögs 
kommun, 2010a). Därför är det viktigt att vissa riktlinjer följs vid utbyggnad vid Vättern så att de 
värden som finns där inte förvanskas med bebyggelse (Ödeshögs kommun, 2010a). Avvägningen som 
Ödeshögs kommun gör är främst mellan strandskyddet, exploatering och landskapsbildsförändringar. 
Ödeshögs kommun påpekar i sin översiktsplan att riksintresset för Vättern inte utgör något förbud 
mot exploatering, men hur exploatering skulle se ut inom område för riksintresset är inget 
kommunen tar ställning till i översiktsplanen utan det görs i de efterföljande detaljplanerna 
(Ödeshögs kommun, 2010a). Det är framförallt bebyggelse som främjar friluftsliv och turism som bör 
uppföras inom riksintresset (Ödeshögs kommun, 2010a). Samtliga LIS-områden längs Vättern är dock 
avsedda för bostadstomter (Ödeshögs kommun, 2010a), vilket kan tyckas inte har med friluftsliv och 
turism att göra. Avvägningen mellan bevarande och bostadsetablering verkar luta mer åt 
bostadsetablering än åt att bevara Vätterstranden som den är idag. Länsstyrelsen är inte tillfreds 
med Ödeshögs kommuns ställningstagande och mål gällande natur-, vatten- och friluftsområden 
(Ödeshögs kommun, 2010b). Detta kan tyckas höra ihop med de avvägningar som kommunen gör för 
att främja exploatering delvis på bekostnad av naturvärden.  

4.3.4.2 Invändningar  
Länsstyrelsen anser inte att kommunen fullt ut tillgodoser riksintresset för Vättern vilket kommunen 
kommenterar med att de inte håller med länsstyrelsen och att översiktsplanen enbart bör vara 
översiktlig och vägledande (Ödeshögs kommun, 2010b). Länsstyrelsen menar att flera (4 av 13) av 
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kommunens LIS-områden bör plockas bort från översiktsplanen eftersom de av länsstyrelsen anses 
kunna påtagligt skada riksintressena (Ödeshögs kommun, 2010b). Ett av de 13 områdena anser 
länsstyrelsen dessutom inte uppfyller Miljöbalkens krav på ett LIS-område då området inte enbart 
har en liten betydelse för strandskyddets syften (Ödeshögs kommun, 2010b). Utöver de som helt bör 
tas bort, anser länsstyrelsen att resterande områden noggrant måste utredas för att inte skada 
riksintresset för Vättern (Ödeshögs kommun, 2010b). Kommunen menar dock att sådana utredningar 
bör göras först i detaljplaneprocessen (Ödeshögs kommun, 2010b).   

4.3.4.3 Konflikter 
Ödeshögs kommun har pekat ut 13 LIS-områden längs Vättern. I översiktsplanen redovisas konflikter 
och motstående intressen för dessa områden där 12 av 13 områden finns inom riksintresse för 
naturvård, 4 av 13 områden finns inom Natura2000 och i 7 av 13 områden finns olika slags 
fornlämningar (Ödeshögs kommun, 2010a). Utöver detta finns dessutom andra värdefulla naturslag 
listade liksom förekomst av rödlistade arter (Ödeshögs kommun, 2010a). Det finns alltså en hel del 
värden att beakta inom de olika LIS-områdena längs Vättern vilket även tyder på att det skulle kunna 
uppstå en hel del konflikter inom dessa områden.  

Utöver ovanstående uttryckliga konflikter finns det flera dolda konflikter i Ödeshögs översiktsplan. 
Det gäller både konflikten mellan de statliga och kommunala intressena då kommunen helst främjar 
exploatering på bekostnad av riksintressena, men det handlar även om konflikter mellan miljö- och 
planeringsparadigmet.  

4.3.4.4 Relationen stat och kommun 
Enligt Ödeshögs översiktsplan (Ödeshögs kommun, 2010a) har utpekandet av LIS skett i dialog med 
länsstyrelsen och med hjälp av deras underlagsmaterial. I länsstyrelsens yttrande och även i 
kommunens kommentarer till yttrandet finns en underliggande spänning mellan parterna. Det 
tydliggörs i kommunens kommentarer till länsstyrelsens yttrande då kommunen i princip inte håller 
med länsstyrelsen om någonting. Frågan är hur dialogen egentligen såg ut under arbetets gång. 
Denna fundering uppkommer på grund av att länsstyrelsen mer eller mindre slår ner på samtliga 
punkter där länsstyrelsen, som företrädare av staten, har rätt att granska och yttra sig.  

4.3.4.5 Miljö- och planeringsparadigmen 
Kommunen påpekar i översiktsplanen att både riksintresseområden och Natura2000-områden kan 
komma att påverkas av utbyggnad enligt översiktsplanen (Ödeshögs kommun, 2010a). Samtidigt 
påpekar Ödeshögs kommun att de värden som skyddas genom riksintressen och Natura2000 är 
viktiga för kommunens turism och friluftsliv (Ödeshögs kommun, 2010a). Strandskyddet anses 
beaktas vid utbyggnad enligt översiktsplanen (Ödeshögs kommun, 2010a), till skillnad från 
riksintressen och Natura2000. Det bli därmed tydligt att det finns en skillnad mellan strandskyddets 
förbudsregler och riksintressenas avvägningsregler vilket utgör grunden för de olika paradigmen för 
miljö och planering.  
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4.4 Redovisning av intervjuer 

4.4.1 Avvägningar 

4.4.1.1 Riksintressen 
”Ofta så är det ju så att man lyckas få dem [kommunerna] att ha med dem [riksintressena] på en 
karta och kanske beskriva värdena, om man har tur.” (Olsson, länsstyrelsen Östergötland, 2013-04-
05) 

Olika kommuner prioriterar olika intressen. I Karlsborgs kommun väger försvarsmaktens intressen 
tungt (Björling, 2013-03-28), vilket även återfinns i Miljöbalken att så ska ske. Karlsborg kan anses 
vara lite av ett specialfall eftersom i princip hela strandremsan längs Vättern är i anspråkstagen av 
försvarsmakten vilket innebär att det kommunala planmonopolet är inskränkt. Riksintressena var 
inget som vägdes in i Karlsborgs kommuns utpekande av LIS, men i och med att försvarsmaktens 
områden fungerar som stoppområden för kommunens planering vägdes dessa intressen indirekt in 
(Björling, 2013-03-28). I Askersunds kommun är det Natura2000-områden som väger tyngst (Jansson 
& Sahl, 2013-04-08) vilket skulle kunna bero på att det kring Natura2000 finns en mer reglerad 
lagstiftning och det kan vara mer komplicerat att få tillstånd att inkräkta på ett Natura2000-område 
än till exempel ett riksintresse. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har en tydlig rangordning mellan olika riksintressen vilken baseras på 
hur tydligt de olika intressena är uttryckta i lagstiftningen, där Natura2000 väger tyngst följt av 
riksintressen enligt 3 kap, Miljöbalken och sist riksintressen enligt 4 kap, Miljöbalken (Höök 
Patriksson, 2013-04-02). Länsstyrelsen i Östergötland däremot har en annan rangordning där de 
väger riksintressen enligt 4 kap tyngst eftersom dessa är särskilt specificerade i Miljöbalken (Olsson, 
2013-04-05). Dock finns en motsättning i detta eftersom riksintressena enligt 4 kap, Miljöbalken är 
otydligare än de enligt 3 kap, Miljöbalken vilket länsstyrelsen är medveten om (Olsson, 2013-04-05). 
Länsstyrelsen i Örebro län (Larsson, 2013-04-08) menar att det enligt Miljöbalken (3 kap, 10§) först 
och främst är det ändamål som är mest hållbart som ska prioriteras. Samtidigt står i Miljöbalken (3 
kap, 10§) att riksintressen enligt 4 kap ska väga tyngre än riksintressen enligt 3 kap vilket kan tolkas 
antingen som att lagstiftningen är ambivalent eller att länsstyrelsen inte vill sätta ner foten och göra 
avvägningar själv. Avslutningsvis menar länsstyrelsen i Örebro att alla riksintressen är viktiga 
(Larsson, 2013-04-08).  

4.4.1.2 Strandskydd 
”Man kan väl säga som såhär att om man ser på strandskyddsområdena längs med stora delar utav 
Vättern så är de ju också påverkade av försvarsmakten i nästintill hela Karlsborgs längd.” (Björling, 
AIM, 2013-03-28) 

Den nya strandskyddslagen har gjort att mindre blir byggt inom strandområdena vilket av Askersunds 
kommun anses som en försämring och att det går emot syftet med den nya lagstiftningen (Jansson & 
Sahl, 2013-04-08). Vissa kommuner påpekar att de inte vill ha mer strandskydd än vad som finns i 
dagsläget (Jansson & Sahl, 2013-04-08; Wissman, 2013-04-05) och i Askersund går tjänstemännen till 
och med så långt att de tycker att bondförnuftet borde få ta över strandskyddet då de menar att det 
säger sig själv att hela strandremsan inte borde bebyggas (Jansson & Sahl, 2013-04-08). Påpekandet 
att strandskyddet bara är till för att rädda skogar intill sjöar från att exploateras (Jansson, 2013-04-
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08) är ingenting som återfinns i lagstiftningen. Möjligen bör denna vinkling av strandskyddets syfte 
tolkas som att tjänstemännen i Askersund inte riktigt ser nyttan med strandskyddet.  

I Ödeshögs kommun resonerar Wissman (2013-04-05) om att eftersom det i Ödeshögs kommun längs 
Vättern finns många naturreservat som aldrig kommer bli föremål för bebyggelse så går det heller 
inte att exploatera sönder stranden eftersom de skyddade områdena kommer finnas kvar. 

4.4.1.3 Strandskydd och riksintresse 
Askersunds kommun påpekar att vissa riksintressen kan stödja LIS vilket gör att det inte finns några 
motsättningar mellan strandskyddet och riksintresset (Jansson & Sahl, 2013-04-08). I Vadstena talas 
det om att visa hänsyn till både strandskyddet och riksintressena mer än att göra avvägningar mellan 
dem (Nyström, 2013-04-08). Vidare menar Vadstena kommun att avvägningar mellan olika intressen 
inte görs i översiktsplanen utan i de enskilda ärendena (Nyström, 2013-04-08). Konsulten som 
representerar Karlsborgs kommun anser att det kan vara svårt att bedöma vilken påverkan en 
exploatering kan få på ett riksintresse, särskilt de geografiska riksintressena eftersom de är diffusa 
och vidsträckta (Björling, 2013-03-28). Om det anses svårt att se vilken skada en exploatering kan 
göra på ett riksintresse bör det även vara svårt att göra avvägningar mellan olika intressen, detta 
skulle kunna leda till att kommunerna ger företräde för exploatering vilket i förlängningen skulle 
kunna få stora effekter på riksintresset enligt principen många bäckar små. Att de olika 
riksintressena går in i varandra underlättar inte heller för kommunerna att kunna avgöra hur de olika 
riksintressena påverkas, samtidigt som snarlika riksintressen kan behandlas likvärdigt. Askersunds 
kommun (Jansson & Sahl, 2013-04-08) anser att länsstyrelsen är väldigt lagbunden och att det därför 
är väldigt svårt att få gehör för de avvägningar som kommunen vill göra gällande riksintressen och 
strandskydd för att kunna skapa en positiv utveckling för kommunen.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland anser att riksintresset enligt 4 kap, Miljöbalken stöds av LIS men att 
LIS däremot inte bör utpekas inom områden för riksintresse enligt 3 kap, Miljöbalken (Höök 
Patriksson, 2013-04-02). Detta skulle kunna bero på att länsstyrelsen i Västra Götaland anser att 
riksintressen enligt 3 kap, Miljöbalken väger tyngre än de i 4 kap, Miljöbalken och att riksintressena 
enligt 4 kap, Miljöbalken är otydliga (Höök Patriksson, 2013-04-02). Länsstyrelsen i Östergötland 
anser inte att något riksintresseområde utgör hinder för att peka ut LIS eller att upphäva 
strandskyddet (Olsson, 2013-04-05). Dock poängteras att det i områden för riksintressen finns fler 
värden att ta hänsyn till vilket kan göra det lite mer omständigt att peka ut LIS här (Olsson, 2013-04-
05). Inte heller länsstyrelsen i Örebro län anser att ett riksintresse utgör något hinder för bebyggelse 
men det beror på vad det är kommunen har för avsikt att göra inom riksintresseområdet (Larsson, 
2013-04-08). Länsstyrelsen i Jönköping anser inte att det är lämpligt att peka ut LIS vid Vättern i 
Jönköpings län (Möller, 2013-05-03). Detta beror dock mest på att det vid Vättern i Jönköpings län 
enligt länsstyrelsens bemärkelse inte finns någon landsbygd här utan i princip all mark längs 
Vätterstranden är tätortsnära (Möller, 2013-05-03). 

Länsstyrelsen i Örebro menar att det är viktigt att förstå att riksintresseområdena enbart är 
markanspråk från statens sida och inget juridiskt bindande (det blir det först genom detaljplan eller 
bygglov) vilket gör att kommunerna mycket väl kan diskutera avvägningar mellan riksintressen och 
andra intressen (Larsson, 2013-04-08). Länsstyrelsen i Örebro påpekar dessutom att det ofta, från 
kommunernas sida, ges dåliga motiveringar till varför en åtgärd ska placeras inom område för 
riksintresse, vilket gör att länsstyrelsen inte kan acceptera intrånget och att det möjligen kan 
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upplevas som att det är svårt att planlägga inom riksintressen (Larsson, 2013-04-08). Vidare hävdar 
länsstyrelsen i Örebro att det kan vara svårt att göra avvägningar mellan olika intressen eftersom 
värdebeskrivningarna ofta är undermåliga (Larsson, 2013-04-08). Att värdebeskrivningarna är 
undermåliga faller dock tillbaka på länsstyrelsen eftersom det är deras uppgift, tillsammans med 
andra statliga myndigheter att hålla dessa ajour. Som lösning på detta problem ger Larsson (2013-04-
08) ett förslag på att riksintressena skulle kunna aktualitetsförklaras på liknande sätt som 
översiktsplanerna men med en tidsintervall om tio år samt att aktualitetsförklaringen sker i dialog 
med länsstyrelsen, statliga myndigheter och berörda kommuner.  

4.4.1.4 Restriktivitet 
Vad gäller restriktivitet för LIS vid Vättern så står det beskrivet i lagstiftningen att så ska ske eftersom 
Vättern tillhör mellankategorin av LIS-sjöar. Restriktivitetsbegreppet finns även med i 
länsstyrelsernas gemensamma riktlinjer (länsstyrelserna, 2010). Både länsstyrelsen i Östergötlands 
län och i Örebro län påpekar upprepade gånger att utpekandet av LIS vid Vättern måste vara 
restriktiv (Larsson, 2013-04-08; Olsson, 2013-04-05). Olsson (2013-04-05) på länsstyrelsen i 
Östergötland menar kommunerna automatiskt blir mer restriktiva när de pekar ut LIS inom område 
för riksintresse eftersom det i sådana områden finns särskilda värden att ta hänsyn till. I och med att 
det finns fler värden så finns det färre ytor som är lämpliga för exploatering utan att det påverkar 
strandskyddets syften (Olsson, 2013-04-05). Vidare menar Olsson (2013-04-05) att anledningen till 
att kommunerna behöver vara restriktiva är för att det råder ett bebyggelsetryck längs hela Vättern, 
vilket även konstaterades i de gemensamma riktlinjerna. Länsstyrelsen i Västra Götaland menar att 
det bör finnas en restriktivitet vid Vättern gällande utpekandet av LIS men att detta är omöjligt att 
följa och att det därför inte har någon större betydelse (Höök Patriksson, 2013-04-02). Det finns alltså 
en splittring i synen på restriktiviteten mellan länsstyrelserna. Det kan tolkas som att även 
länsstyrelsen i Jönköping har en restriktiv syn på LIS vid Vättern i och med att de följer de 
gemensamma riktlinjerna (Möller, 2013-05-03). Dessutom anser Möller (2013-05-03) att det inte är 
lämpligt att uppföra någon bebyggelse som LIS vid Vättern i Jönköpings län. Dock bör det påpekas att 
länsstyrelsen i Jönköpings län inte har haft några ärenden angående LIS vid Vättern, varför 
länsstyrelsen ännu inte helt tagit ställning i frågan.  

4.4.2 Invändningar 

4.4.2.1 Överprövning 
Det som länsstyrelsen i Östergötland har som främsta överprövningsgrund är planläggning inom 
områden med känslig natur (Olsson, 2013-04-05). Vilket skulle kunna vara riksintresseområden. Det 
som länsstyrelsen i Västra Götaland ger som främsta källa till konflikter mellan kommun och 
länsstyrelse är dåliga beskrivningar av påverkan på riksintressen (Höök Patriksson, 2013-04-02) vilket 
kan anses vara snarlikt Östergötlands överprövningsgrund. Länsstyrelsen i Västra Götaland menar att 
överprövningarna av dispenser är ojämnt fördelade mellan länets kommuner vilket innebär att vissa 
kommuner står för en stor del av överprövningarna (Höök Patriksson, 2013-04-02). Det innebär 
vidare att kunskapen och kompetensen om strandskyddsfrågorna varierar mellan olika kommuner.  

4.4.2.2 Granskning 
Det länsstyrelsen i Östergötland tittar mest på vid granskning av strandskyddsfrågor är syftet och 
intentionerna samt det länsstyrelsen är förelagd att granska enligt Miljöbalken (Olsson, 2013-04-05). 
Eftersom länsstyrelsen i Västra Götaland har en egen ingång till LIS så följer de en annan slags 
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struktur, som är väldigt tydlig, när de granskar planerna. Det som länsstyrelsen i Västra Götaland 
särskilt tittar på när de granskar kommunernas LIS-planer är: 1) betydelsen för den sociala och 
ekonomiska utvecklingen, motiveras det? 2) Konflikter med skyddade områden, här ingår bland 
annat riksintressen och andra skydd enligt 7 kapitlet, Miljöbalken. 3) Konflikter med andra värden 
som saknar skydd i lagen, exempelvis kultur och naturområden (Höök Patriksson, 2013-04-02). 

Trots att de olika länsstyrelserna gör granskningen av LIS och strandskyddsdispenser enligt lite olika 
strukturer så är det liknande saker de tittar på. Det handlar främst om motiveringar och konflikter 
mellan olika intressen och värden. Höök Patriksson (2013-04-02) anser att de problem som finns i LIS-
planer i Västra Götaland främst baseras på dåliga motiveringar. Vidare poängterar Höök Patriksson 
(2013-04-02) att kommunerna lättare låter sig påverkas av enskilda intressen vilket strider mot 
strandskyddets syfte. Avslutningsvis ges en uppmaning till kommunerna att bli vassare och sluta vara 
så godtrogna då Höök Patriksson (2013-04-02) menar att ”[…] de kan bli lurade […]”. Om 
kommunerna faller för påtryckningar från privatpersoner innebär det att de inte har en helhetssyn 
utan går efter de enskilda intressena, och i så fall, om kommunerna inte bryr sig om sina LIS-planer 
kanske LIS inte egentligen fyller någon funktion (Höök Patriksson, 2013-04-02). 

4.4.3 Konflikter 

4.4.3.1 Strandskydd 
”Tvärruttet” svarar Jansson (2013-04-08) på frågan om vad han anser om att ha ett enhetligt 
strandskydd runt hela Vättern. Istället anser Jansson och Sahl (2013-04-08) att det vore bättre med 
ett differentierat strandskydd, de ser ingen poäng i att ha ett lika brett strandskyddsområde längs 
hela sjön. De menar att det är meningslöst att generellt ha jättemycket strandskydd (Jansson & Sahl, 
2013-04-08). Kommunerna har väldigt olika syn på att ha ett enhetligt strandskyddsområde längs 
hela Vättern. För Karlsborgs kommun spelar det ingen roll eftersom allmänheten i princip ändå inte 
har tillgång till stranden då denna tillhör försvarsmakten (Björling, 2013-03-28). Ödeshögs kommun 
och Askersunds kommun är väldigt negativt inställda till att utöka strandskyddet (Jansson & Sahl, 
2013-04-08; Wissman, 2013-04-05). Det bör tilläggas att Askersunds kommun är den kommun som i 
dagsläget har minst strandskyddat område längs Vättern då detta enbart är 100 meter. Ödeshögs 
kommun menar att de attraktiva lägena vid Vättern krävs för att kommunen ska kunna utvecklas 
(Wissman, 2013-04-05). Vadstena kommun tycker, helt tvärtemot vad Ödeshög och Askersund anser, 
att det krävs ett samordnat strandskyddsområde längs Vättern för att lagstiftningen ska bli trovärdig 
(Nyström, 2013-04-08). Askersunds kommun tycker att det vore lämpligare att variera 
strandskyddets bredd utifrån de lokala förutsättningarna istället för att ha ett och samma runt hela 
sjön (Jansson & Sahl, 2013-04-08). Intentionerna med den nya strandskyddslagen var bland annat att 
skapa ett differentierat strandskydd vilket skulle kunna främjas genom Askersunds kommuns förslag 
på lösning. 

Det finns en uppenbar konflikt mellan de olika länsstyrelserna rörande att ha ett enhetligt 
strandskyddsområde längs hela Vättern. Länsstyrelsen i Västra Götaland tror att det beror på att det 
finns olika förutsättningar för utveckling och bebyggelse i olika delar av strandremsan men påpekar 
även att det kan bero på att strandmiljön vid Vättern skiljer sig åt mellan länen vilket gör att 
problembilden inte är den samma (Höök Patriksson, 2013-04-02). Länsstyrelsen i Östergötland anser 
att strandskyddsområdet bör variera efter de olika värden som finns längs stranden (Olsson, 2013-
04-05), alltså på ett liknande sätt som Askersunds kommun anser. Länsstyrelsen i Örebro menar att 
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länsstyrelserna har svårt att komma överrens om hur mycket strandskyddet ska utökas (Larsson, 
2013-04-08), vilket tyder på att samtliga länsstyrelser ändå ser att strandskyddet behöver utökas från 
vad det är idag. Problematiken med att länsstyrelserna inte kan komma överrens om ett utökat 
strandskydd skulle kunna kopplas till att de har olika syn på vad syftet med LIS egentligen är och att 
det därmed får olika utslag i planeringen runt Vättern. Det finns, mellan länsstyrelserna, olika syn på 
dels ett differentierat strandskydd och dels skyddsvärdnatur samt utvecklingsmöjligheterna för 
kommunerna längs Vättern. 

4.4.3.2 Riksintressen 
Det är problematiskt med synen på gränserna för riksintressen vilket blir tydligt i Askersund då 
länsstyrelsen kräver dyra utredningar för att kommunen ska kunna övertyga länsstyrelsen att kunna 
flytta på en gräns (Jansson & Sahl, 2013-04-08). Detta gör att det i praktiken inte går att ändra på de 
gränser som en gång blivit utritade. Det finns en problematik i att riksintresseområdenas gränser från 
början ritades ut med en tjock penna på en karta som sedan överförts till en annan karta i en annan 
skala, som sedan har digitaliserats och under dessa olika överföringar mellan olika kartor och skalor 
har gränserna förändrats och det blir ofta oklart och otydligt var de exakta gränserna egentligen går 
(Jansson & Sahl, 2013-04-08). Vidare anser Jansson och Sahl (2013-04-08) att det finns ett problem i 
att de som pekade ut riksintressena från början inte ser till platsen på ett lokalt plan och de problem 
som kan uppstå i och med att riksintressena ligger som de gör. 

Både i Askersunds kommun och i Vadstena kommun är det främst politiker som ser riksintressena 
som hinder och problem, medan tjänstemännen inte har några egentliga problem med 
riksintresseområdena trots att det i båda dessa kommuner finns gott om riksintressen (Jansson & 
Sahl, 2013-04-08; Nyström, 2013-04-08). Det som politiker främst har emot riksintressena är att de 
förhindrar utvecklingen, detta syns även i Ödeshögs kommun där avvägningarna görs mellan 
riksintressen och kommunens utveckling (Wissman, 2013-04-05). Dock bör det poängteras att det i 
Ödeshögs kommun inte egentligen är kommunen som gör avvägningarna utan de konsulter som 
upprättar planerna som står för balansen mellan riksintressen och utveckling (Wissman, 2013-04-05). 
Ödeshög ser sin stora chans att utvecklas genom att bygga bostäder vid Vättern vilket gör att 
kommunen hellre ser exploatering än bevarande av riksintressen (Wissman, 2013-04-05). 

4.4.3.3 Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
”Som historisk utveckling så har det ju med militären att göra. Genom militärens anläggningar så bor 
det ju inga där och det är bara i ett fåtal punkter som man idag kommer ner till vattnet utan att det 
inkräktar på militärens verksamhet.” (Björling, AIM, 2013-03-28). Vid utpekandet av LIS i Karlsborgs 
kommun togs ingen särskild hänsyn till riksintressena eftersom det inte ansågs göra någon skillnad 
om LIS pekades ut inom eller utanför ett område för riksintresse (Björling, 2013-03-28). Dock kan det 
anses att en sådan hänsyn gjordes indirekt eftersom områdena för LIS i Karlsborgs kommun är 
belägna inom de få platser vid Vättern som inte tillhör försvarsmakten. Det kan alltså anses finnas en 
konflikt här rörande avvägningen mellan allmänhetens tillgång till stranden och försvarsmaktens 
starka ställning i kommunen.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland har en delvis egen definition av syftet med den nya 
strandskyddslagen vilken uppenbarligen spridits till länets kommuner då den återfinns i Karlsborg. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland anser att syftet med LIS är att bidra till ekonomisk och social 
utveckling vilket kopplas till hållbarhetens tre aspekter (ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet) 
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(Höök Patriksson, 2013-04-02). Vidare menar Höök Patriksson (2013-04-02) att om stranden ska 
offras, vilket innebär att man offrar en del av den ekologiska hållbarheten, så måste det ge både 
ekonomisk och social utveckling i gengäld. Utfallet kan dock bli lite skevt sett utifrån vad som var 
meningen med strandskyddslagen (prop. 2008/09:119), speciellt som länsstyrelsen influerat 
kommunerna att inte peka ut bostadsändamål i sina LIS-planer. Länsstyrelsen i Västra Götaland har 
rätt i att LIS ska främja landsbygdens utveckling samt främja en hållbar utveckling (Höök Patriksson, 
2013-04-02). Att främja landsbygdsutvecklingen har även Vadstena kommun har tagit fasta på då de 
har en egen syn på landsbygdsutveckling (Nyström, 2013-04-08). Det som inte överensstämmer med 
strandskyddslagens intentioner och utfallet i Västra Götaland är att lagen skulle främja 
bostadsbyggande på landsbygden medan länsstyrelsen i Västra Götaland inte anser att 
bostadsbyggande nödvändigtvis gör att befolkningen på landsbygden ökar (Höök Patriksson, 2013-
04-02). Argumenten som länsstyrelsen i Västra Götaland lägger fram för varför de valt att tolka 
lagstiftningen som att LIS egentligen främst bör bestå av verksamheter och verksamhetsutveckling är 
mycket goda. Länsstyrelsen i Örebro är även de inne på samma spår, utan att gå lika långt som i 
Västra Götaland, då länsstyrelsen i Örebro menar att syftet med LIS är att skapa sysselsättning och 
service (Larsson, 2013-04-08). Konflikten här består alltså mest i hur den nya strandskyddslagen bör 
tolkas.  

4.4.4 Relationen stat och kommun 

4.4.4.1 Dialog 
De allra flesta respondenter har svarat att relationen är förhållandevis god mellan länsstyrelsen och 
kommunen. Att länsstyrelsen i Örebro svarade att dialogen kan bli bättre (Larsson, 2013-04-08) kan 
tolkas som att den inte är särskilt bra i nuläget. Vissa respondenter har antytt att de flesta konflikter 
rör kommunpolitiker och länsstyrelsen snarare än tjänstemännen på kommunerna.  

Länsstyrelserna arbetar på att ha en så god kontakt som möjligt med sina kommuner (Höök 
Patriksson, 2013-04-02; Larsson, 2013-04-08; Olsson, 2013-04-05). Det som de flesta tar upp som 
viktiga inslag i dialogen mellan stat och kommun är att kunna kompromissa (Jansson & Sahl, 2013-04-
08; Olsson, 2013-04-05; Wissman, 2013-04-05), det verkar som att diskussionerna kring hur de två 
parterna kan mötas och kompromissa för att tillfredställa alla är det viktigaste inslaget av dialog. I 
Ödeshögs kommun nämndes dels att kunna kompromissa men även att ha ett gott diskussionsklimat 
och att kunna omdisponera användningsytor i planskisser som väsentliga delar av dialogen 
(Wissman, 2013-04-05). Detta blir särskilt viktigt vid detaljplanering. För att förebygga att kommunen 
gör intrång i riksintresseområden krävs dialog och ju tidigare dialogen sker i planeringsprocessen 
desto bättre.  

Bland kommunerna finns det olika uppfattningar om hur länsstyrelserna borde agera. Vadstena 
kommun anser att länsstyrelsen borde vara konsekventare (Nyström, 2013-04-08) och att de borde 
vara mer restriktiva i att ge strandskyddsdispenser. Askersunds kommun ser sin länsstyrelse som en 
granskande storebror som vägrar att kompromissa och tycker att länsstyrelsen borde satsa mer på 
att vara rådgivande (Jansson & Sahl, 2013-04-08). Jansson och Sahl (2013-04-08) påpekar att 
kommunen ett flertal gånger fått tillbaka planer med yttrande från länsstyrelsen om att de måste 
utreda de kumulativa effekterna på riksintresset. Ödeshögs kommun anser att de blir bestraffade 
genom alla riksintresseområden och svårigheterna med att få igenom detaljplaner och 
strandskyddsdispenser (Wissman, 2013-04-05).”[…] det blir ju frustrerande när man blir slagen på 
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fingrarna så fort man vill göra någonting […] lite så är känslan hittills. Men sen måste jag säga att det 
finns ju hela tiden en dialog med länsstyrelsen och så, det är ju att kompromissa hela tiden. Det är det 
ju.” (Wissman, Ödeshögs kommun, 2013-04-05)  

4.4.4.2 Riksintressen 
Det finns ett delat ansvar mellan kommunerna och länsstyrelsen gällande hur riksintressena 
hanteras. Det går inte bara att skylla på kommunerna, att det är kommunerna som gör ett dåligt jobb 
när kommunerna utgår från material som länsstyrelsen har ansvar för att uppdatera (Olsson, 2013-
04-05). Det är svårt att göra något bra om underlagsmaterialet är undermåligt. I stor utsträckning är 
värdebeskrivningarna dåliga, vilket blir problematiskt när kommunerna ska förhålla sig till dessa. 
Samtliga länsstyrelser är inne på att värdena är otydligt beskrivna och att de är undermåliga och 
gamla, då vissa härstammar från den fysiska riksplaneringen på 1970-talet och förmodligen inte 
ändrats särskilt mycket sedan dess (Höök Patriksson, 2013-04-02; Larsson, 2013-04-08; Olsson, 2013-
04-05). 

4.4.4.3 Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
Kommunerna är i behov av att ha länsstyrelsen i ryggen när de antar sin översiktsplan vilket innebär 
att översiktsplanen måste göras tillsammans med länsstyrelsen. Detta gör att oavsett om det finns 
olika uppfattningar om planering eller om hur kommunen ska kunna utvecklas så måste de två 
parterna vara överrens om översiktsplanen för att kommunen sedan ska kunna genomföra sin plan.  

Det finns huvudsakligen två olika tankesätt när det gäller att peka ut LIS. Antingen pekar kommunen 
ut så många områden som möjligt eller så följs konceptet att koncentrera det koncentrerade. 
Ödeshögs kommun följde den första taktiken när de pekade ut sina LIS-områden vilket förklarar 
varför de är den kommun som har flest utpekade områden. ”Rätt eller fel, jag tycker väl att man 
borde göra grundliga undersökningar redan från början och sen redan där veta vilka möjligheter, vad 
som är realistiskt och på vilka områden. Det är det jag sitter med i det här skedet nu, att man får dra 
igång ett arbete men sen så vet du inte till 100 säkert, dels vad du kommer ut med i andra änden och 
vad det kommer kosta och vad som är möjligt att göra. Det är inte jag kanske sådär jättepigg på att 
jobba så, men ja, det är inte mycket att göra åt.” (Wissman, 2013-04-05). På grund av att inga 
grundliga undersökningar gjordes från början är det enbart 3 av de 13 områdena som faktiskt är 
lämpliga att bebygga (Wissman, 2013-04-05). I Ödeshög pratas det mycket om att det måste finnas 
en ekonomisk vinning i LIS-områdena vilket det inte gör när de inte undersökts tillräckligt från början 
(Wissman, 2013-04-05). Ödeshögs kommun menar att det funnits ett inslag av att hellre chansa med 
många områden och se vad länsstyrelsen har för invändningar än att från början föra en dialog om 
vad som vore mest lämpligt utifrån platsernas förutsättningar (Wissman, 2013-04-05). Det ska dock 
påpekas att detta är något som Wissman försöker att förändra.  

4.4.4.4 Dispenshantering 
Länsstyrelsen i Östergötland är positiv till att kommunerna får pröva dispenser (Olsson, 2013-04-05). 
Det varnas dock för att kommunerna agerar på ett lokalt plan medan länsstyrelserna ser på 
strandskyddet mer objektivt, varför det är positivt att det, numer, är länsstyrelsen som granskar 
dispenserna eftersom då kan länsstyrelsen ta smällen när kommunerna inte kan stå emot enskilda 
intressen (Höök Patriksson, 2013-04-02; Olsson, 2013-04-05). I och med att länsstyrelsen blev den 
granskande myndigheten, blev strandskyddslagen mycket strängare eftersom när det var 
Naturvårdsverkets uppgift hanns inte särskilt många ärenden med att granskas (Olsson, 2013-04-05). 
Detta gjorde att väldigt många dispenser gick igenom utan granskning. Av denna anledning menar 
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länsstyrelsen i Örebro att det inte har så stor betydelse att det är kommunen som prövar 
dispenserna, eftersom dispensärendena ska skickas till länsstyrelsen för granskning (Larsson, 2013-
04-08). Även länsstyrelsen i Östergötland menar att det nya systemet gjort att länsstyrelsen är de 
som fått makten över strandskyddsfrågan (Olsson, 2013-04-05). Askersunds kommun håller med om 
detta då de menar att de har väldigt många överprövningar och att de i princip inte får igenom några 
ärenden (Jansson & Sahl, 2013-04-08). Vidare menar de att det är fel på lagstiftningen, att detta inte 
kan ha varit meningen med den nya strandlagen (Jansson & Sahl, 2013-04-08). Ödeshögs kommun är 
lite mer diplomatisk då de tycker att det är positivt att kommunen kan visa sina intentioner även om 
det i slutändan är länsstyrelsen som har makten över strandskyddet (Wissman, 2013-04-05). En av 
poängerna med den nya strandskyddslagen var att juridiskt förbinda kommunerna till att ha hand om 
strandskyddsfrågan vilket alltså inte alls är så det fungerar i praktiken.  

4.4.5 Miljö- och planeringsparadigmen 
Det kan anses motsägelsefullt att föra in en lättnad för bebyggelse i en förbudslagstiftning som 
strandskyddslagen. Samtidigt har det möjligen inte bidragit till ett ökat byggande eftersom 
länsstyrelserna har hand om överprövningarna. Att tala om LIS i områden för riksintresse bidrar 
direkt till motsättningar mellan de olika paradigmen. Detta eftersom det krävs avvägningar inom 
riksintresset för att kunna exploatera, samtidigt som en exploatering inom strandskyddsområdet kan 
ha positiva effekter på riksintresset men att exploatera stranden går egentligen emot 
förbudslagstiftningen. 

Det är vissa kommuner som anser att kärnan eller värdet i riksintresset är viktigare att ta hänsyn till 
än de utritade gränserna för riksintresset (Björling, 2013-03-28; Jansson & Sahl, 2013-04-08). Detta 
blir dock svårt och problematiskt eftersom områdenas karaktär är föränderlig och 
riksintresseområdets värde förändras över tid samtidigt som gränsdragningen är statisk. Detta tyder 
på att det möjligen hade varit bättre att inte ha några exakta avgränsningar av riksintressena utan 
enbart ha värdebeskrivningar att ta hänsyn till vid planering, vilket var tanken från början när den 
fysiska riksplaneringen infördes. 

Länsstyrelsen i Örebro län menar att strandskyddslagen är en förbudslagstiftning och att den är tydlig 
i sin uppräkning av de särskilda skälen för dispens (Larsson, 2013-04-08). Detta kan tolkas som att 
länsstyrelsen inte ser att det finns särskilt stort tolkningsutrymme i strandskyddslagen.  

Att länsstyrelsen i Östergötland (Olsson, 2013-04-05) har reflekterat över att det i deras län är färre 
dispenser längs Vättern än längs andra vattendrag är en intressant iakttagelse. Vad detta beror på 
går enbart att spekulera i, men det skulle kunna bero på Vätterns höga värden och att det ska råda 
en viss restriktivitet, så som länsstyrelsen själv har reflekterat över detta (Olsson, 2013-04-05). Dock 
går detta inte riktigt ihop eftersom det även vid kusten måste finnas mycket höga värden och det bör 
råda ännu mer restriktivitet där. Möjligen skulle skillnaderna i antalet dispenser kunna bero på att 
det är relativt små kommuner som finns längs Vättern medan sjösystemen söder om Linköping 
möjligen är mer tillgängliga för ett större antal människor.   

Både länsstyrelser och kommuner påpekar att vissa etableringar eller aktiviteter inom områden för 
LIS vid Vättern kan ge positiva effekter för riksintresset Vättern med öar och strandområden (Björling, 
2013-03-28; Höök Patriksson, 2013-04-02; Jansson & Sahl, 2013-04-08; Larsson, 2013-04-08; Möller, 
2013-05-03; Olsson, 2013-04-05). 
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4.5 Sammanfattande diskussion 

Detta avsnitt innefattar en slutlig analys av de båda faserna i undersökningen. Analysen bygger både 
på vad som uttrycks i översiktsplanerna och yttrandena men även på vad som framkommit av 
undersökningens samtliga intervjuer. För att ytterligare stärka analysen av denna studies empiri 
kopplas denna samman med kapitel 2, Problematikens kontext. Analyserna i detta avsnitt av 
undersökningen leder fram till de slutsatser som finns presenterade i kapitel 5. 

4.5.1 Avvägningar 
Karlsborgs kommun har en positiv inställning till riksintressena (Björling, 2013-03-28) trots att de 
begränsar kommunens förmåga att styra markanvändningen, speciellt eftersom mycket av 
riksintressena är försvarets. Ödeshögs kommun gör främst avvägningar mellan strandskydd, 
exploatering och landskapsbildsförändringar (Ödeshögs kommun, 2010a). Ödeshögs kommun säger 
en sak men gör en helt annan då de anser att LIS vid Vättern bör inrikta sig mot turism och friluftsliv 
men pekar ut områden innehållandes bostadstomter (Ödeshögs kommun, 2010a). Ödeshögs 
kommun främjar exploatering framför bevarande av riksintresset för Vättern med öar och 
strandområden. Vadstena kommun upplevs prioritera riksintressen för kultur framför riksintresset 
för Vättern (Vadstena kommun, 2011). Även i Vadstena kommun antyds det att avvägningar görs 
mellan riksintresset för Vättern och exploatering. Precis som i Ödeshög och Vadstena finns i 
Askersunds kommun en avvägning mellan de orörda naturområdena vid Vättern och att exploatera 
längs stranden för att utveckla kommunens turismnäring (Askersunds kommun, 2011). Dock uppger 
Askersunds kommun vid intervjutillfället att det som prioriteras högst i kommunen är Natura2000 
(Jansson & Sahl, 2013-04-08), vilket inte framkommer i den fördjupade översiktsplanen. 

De olika länsstyrelserna gör olika prioriteringar av de olika riksintressena och Natura2000-områdena. 
Både länsstyrelsen i Östergötland och i Örebro menar dessutom att de utgår från Miljöbalken när de 
gör sin prioritering (Larsson, 2013-04-08; Olsson, 2013-04-05). Detta kan tolkas som att lagstiftningen 
kring riksintressena är otydlig och att det finns tolkningsutrymme.  

De flesta av de kommuner som inte har upprättat någon plan för LIS kan även de anses indirekt göra 
en avvägning mellan Vättern och att exploatera där de antas välja att hellre bevara Vättern än att 
exploatera längs stranden eftersom de inte prioriterat att upprätta en plan för LIS.  Det är framförallt 
de mindre kommunerna runt Vättern som upprättat planer för LIS (se tabell 1). De tre kommuner 
med minst antal invånare är Ödeshög, Karlsborg och Vadstena kommuner (Sveriges kommuner och 
landsting, 2013) vilka samtliga valt att prioritera LIS. De tre kommuner som är glesast befolkade vid 
Vättern är dessutom Ödeshög, Karlsborg och Askersund, vilka samtliga har upprättat LIS-planer. 
Detta är möjligen inte särskilt häpnadsväckande eftersom syftet och poängen med LIS var att främja 
utvecklingen i Sveriges glesbygdskommuner (prop. 2008/09:119).  

Länsstyrelserna har liknande värderingar om avvägningar mellan riksintresseområden och LIS, vilka 
går ut på att vissa inriktningar av LIS kan stärka riksintresset (Höök Patriksson, 2013-04-02; Larsson, 
2013-04-08; Olsson, 2013-04-05). Vilket gör att det får positiva effekter både för riksintresset och 
därmed staten samtidigt som etableringens positiva effekter gynnar kommunen. De typer av 
etableringar som länsstyrelserna hänvisar till som positiva att inrikta LIS mot är sådant som rör 
friluftsliv och turism (Höök Patriksson, 2013-04-02; Larsson, 2013-04-08; Olsson, 2013-04-05). Detta 
kan alltså kopplas till sådana etableringar som togs upp under den fysiska riksplaneringen på 1970-
talet som etableringar som bör kunna uppföras inom område för riksintresse enligt 4 kap, 
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Miljöbalken (prop. 1985/86:3). Det anges av flera respondenter att det är svårt att motivera 
avvägningar och vilken påverkan en etablering kan få på riksintresset eftersom riksintressen ofta är 
otydligt beskrivna och borde ses över både gällande geografisk utbredning och gällande 
värdebeskrivningar (Höök Patriksson, 2013-04-02; Jansson & Sahl, 2013-04-08; Larsson, 2013-04-08).  

Intentionerna med den nya strandskyddslagen var ”[…] att främja utvecklingen av landsbygden 
genom regler som kan medge en exploatering som annars skulle stå i strid med strandskyddet.” 
(prop. 2008/09:119, s 60). Vissa kommuner upplever att det blivit krångligare och mer omständigt att 
upphäva strandskyddet vilket bidrar till att det blir färre byggnationer inom strandskyddat område 
(Jansson & Sahl, 2013-04-08; Wissman, 2013-04-05). En bidragande orsak till att många av de 
undersökta kommunerna är mycket bestämda i sin åsikt om att de inte vill se ett utökat strandskydd 
tros vara att det blivit svårare för kommunerna att upphäva och ge dispens från strandskyddet.  

Gällande restriktivitet anser flertalet av länsstyrelserna att kommunerna ska vara restriktiva i sina 
utpekade av LIS-områden (Larsson, 2013-04-08; Möller, 2013-05-03; Olsson, 2013-04-05). Det är 
dock enbart två av fyra undersökta kommuner som definitivt kan anses vara restriktiva i sina planer 
då dessa kommuner enbart pekat ut ett respektive två områden (Karlsborgs kommun, 2012; 
Vadstena kommun, 2011). De andra två kommunerna har pekat ut betydligt fler områden längs 
Vättern (Askersunds kommun, 2011; Ödeshögs kommun, 2010). Frågan är (baserat på att Vättern 
tillhör en mellankategori av LIS-sjöar) om det verkligen går att skilja mellan olika sjöar gällande hur 
många områden som bör pekas ut längs dess strand? Länsstyrelsen i västra Götaland menar att alla 
sjöar borde behandlas lika (Höök Patriksson, 2013-04-02). Det blir dessutom problematiskt att 
använda sig av restriktivitetsbegreppet eftersom det är lätt att fastna i en begreppsförklaring, 
dessutom dyker frågan upp om: hur många områden som kan anses som ett restriktivt antal? Bara 
för att det inte finns något inslag i lagen om restriktivitet vid andra insjöar (de som inte ingår i 
mellankategorin av LIS-sjöar) gör inte att det går att peka ut hur mycket LIS-områden där som helst. 
Att använda lagstiftningens mellankategori om restriktivitet verkar i praktiken inte ha något särskilt 
genomslag även om många tjänstemän på länsstyrelserna ofta påpekar att det är viktigt att ha en 
restriktiv inställning till LIS vid Vättern (Larsson, 2013-04-08; Olsson, 2013-04-05).  

4.5.2 Invändningar 
I Karlsborgs kommun gäller de flesta invändningarna från länsstyrelsen områden för försvarsmakten 
(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2013) vilket ytterligare visar på att försvarsmaktens intressen väger 
tyngst av alla och ska så göra enligt Miljöbalken. Länsstyrelsen i Örebro län är i yttrandet till 
Askersunds fördjupade översiktsplan tvetydig i att de anser att planen egentligen borde föregåtts av 
en LIS-plan och eftersom en sådan inte finns så tar länsstyrelsen inte ställning i LIS-frågor utan väntar 
tills dess att kommunen upprättat en sådan plan (Länsstyrelsen Örebro, 2012). Samtidigt kan detta 
tolkas som att länsstyrelsen accepterar den fördjupade översiktsplanen och de där utpekade 
områdena för bebyggelse även inom strandskyddat område vilket skulle kunna bli problematiskt om 
kommunen inte inom kort upprättar en plan för LIS. Det skulle även kunna bli så att kommunen väljer 
att inte upprätta en separat plan för LIS eftersom de redan ”fått igenom” etableringsområden i den 
fördjupade översiktsplanen. I Ödeshögs kommun är länsstyrelsen skeptisk till hur kommunen 
tillgodoser riksintresset för Vättern med öar och strandområden samt att flera av de utpekade 
områdena för LIS är olämpliga sett till riksintressena (Ödeshögs kommun, 2010b). Detta innebär att 
länsstyrelsen bevakar och beaktar riksintressena vid granskning av översiktsplanen samt att de väger 
riksintressena tyngre än exploatering. Denna syn återspeglas i att flera respondenter påpekat att 
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länsstyrelsen ser till allmänhetens intressen och kan vara objektiva i olika frågor på ett annat sätt än 
vad kommunerna kan som lättare faller för enskilda intressen (Höök Patriksson, 2013-04-02; Larsson, 
2013-04-08; Olsson, 2013-04-05).  

Länsstyrelsen är inte lika hård i sin granskning av Vadstena kommuns översiktsplan som Ödeshögs 
trots att det är samma länsstyrelse. I granskningsyttrandet för Vadstenas översiktsplan menar 
länsstyrelsen att påverkan på riksintresse och Natura2000 måste utredas noggrant vid 
detaljplanering men det nämns inget om att detta behöver bearbetas mer i översiktsplanen 
(Länsstyrelsen Östergötland, 2013). Länsstyrelsens olika inställning till de olika översiktplanerna 
skulle kunna bero på att de två kommunerna valt att hantera frågan väldigt olika. Ödeshögs kommun 
har pekat ut små och väl avgränsade områden medan Vadstena kommun har pekat ut ett större 
område vilket gör att det i Ödeshögs fall möjligen är enklare att se vilka konsekvenser exploatering av 
området får än i Vadstenas fall där det inte framgår av översiktsplanen var inom området 
exploatering kan komma att ske. Att de olika kommunerna valt olika vägar att gå för att peka ut LIS är 
inte särskilt förvånande utan speglar snarare att lagstiftningen är öppen för tolkningar. Som framgår 
av propositionen till strandskyddslagen ska varje kommun själv definiera begreppet landsbygd och 
vad som inom respektive kommun kan anses vara landsbygd (prop. 2008/09:119). Beroende på 
vilken definition kommunen väljer och hur kommunen ser på landsbygdbegreppet, får utslag i hur 
kommunen behandlar hela frågan om LIS. Eftersom det var avsiktligt att inte göra någon allmän 
definition av landsbygd eller av utveckling i lagstiftningen bör det även, underförstått, varit meningen 
att LIS skulle skilja sig åt mellan landets olika kommuner. Fördelen med detta utfall av den nya 
strandskyddslagen kan vara att det skapas ett mer differentierat strandskydd och att de lokala 
förutsättningarna får spela en större roll för strandskyddsdispenser. Det kan dock även anses som 
negativt att det blir upp till varje kommun att själv välja hur frågan om LIS och strandskydd ska 
behandlas. Detta kan leda till att frågan går mer och mer mot en decentralisering och att det 
generella strandskyddet som ska värna om allmänhetens tillgång till stränderna i hela landet så 
småningom kan gå förlorad.  

De flesta överprövningsgrunderna för strandskyddsdispenser berör känsliga naturområden (Olsson, 
2013-04-05), vilket i princip kan likställas med riksintresseområden vid Vättern. Att överprövningarna 
är ojämnt fördelade (Höök Patriksson, 2013-04-02) innebär att olika kommuner besitter olika 
kunskapsnivåer angående strandskyddsfrågorna. Detta är ett problem som kan leda till ytterligare 
skillnader i hanteringen av strandskyddsfrågor. Här spelar länsstyrelserna en stor roll för att se till så 
att alla kommuner har en liknande lägstanivå för hur strandskyddsfrågorna bör behandlas. Att 
länsstyrelsen har denna roll i systemet gör att det är viktigt att alla länsstyrelser ser på sin 
granskningsuppgift på liknande sätt och att de olika länsstyrelserna behandlar alla kommuner 
likadant. Denna undersökning visar på att länsstyrelserna vid Vättern har lite olika upplägg för hur 
granskningen går till men trots det så är det likvärdiga saker som granskas, de har olika ingångar men 
ungefär samma utgång. Länsstyrelserna hänvisar gärna till Miljöbalken och visar på att det är de 
saker som de är ålagda i Miljöbalken att granska som de faktiskt granskar (Larsson, 2013-04-08; 
Olsson, 2013-04-05).  

4.5.3 Konflikter 
I översiktsplanerna och de därtill hörande yttrandena finns i de flesta fall inga större konflikter tydligt 
beskrivna. I vissa fall kan det antydas att det finns en underliggande konflikt eller oliktänkande mellan 
kommun och länsstyrelse. De konflikter som antyds i planerna och yttrandena berör främst 
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avvägningarna mellan att bevara och att exploatera. Länsstyrelsen, indirekt staten, ska upprätthålla 
de statliga intressena vilka i detta fall ses genom riksintressen och strandskydd, medan kommunen 
som vill kunna utvecklas ser strandskyddslagens lättnader, i och med LIS, som sin chans att attrahera 
inkomststarka medborgare till kommunen genom att exploatera i lägen nära vatten och vacker natur. 
Denna undersökning tyder på att det är det som är grunden för de flesta konflikter. Detta syns 
explicit i översiktsplanerna och det uttrycks under intervjuerna av framför allt tjänstemännen på 
kommunerna men i vissa fall även av tjänstemän på länsstyrelserna (Jansson & Sahl, 2013-04-08; 
Larsson, 2013-04-08; Wissman, 2013-04-05). Att detta blivit ett ämne för konflikt mellan länsstyrelse 
och kommun beror även på lagstiftningarna där det tydliggörs vilka befogenheter kommun 
respektive länsstyrelse har dels i fråga om översiktsplanering och dels i fråga om strandskydd och 
riksintressen (SFS 1998:808; SFS 2010:900). 

Den grundläggande källan till konflikt, beskriven ovan, tar sig uttryck i andra, mer specifika ämnen 
som exempelvis planerna på att utöka strandskyddet längs Vättern. De olika kommunerna har olika 
syn på att samordna strandskyddet längs Vättern precis som de olika länsstyrelserna har. De har svårt 
att komma överrens om hur strandskyddet bör fungera längs Vättern. Vissa tycker att strandskyddet 
bör differentieras längs Vättern och därmed variera beroende på exempelvis hur känslig natur det 
finns längs stranden (Jansson & Sahl, 2013-04-08; Olsson, 2013-04-05) medan andra tycker att det 
bör vara ett konsekvent och enhetligt strandskyddsområde som ska gälla samtliga kommuner och län 
längs sjön (Höök Patriksson, 2013-04-02; Nyström, 2013-04-08). Att det finns så olika syn på 
strandskyddsfrågan kan bero på dels att miljön längs Vättern skiljer sig mycket åt och längs vissa 
sträckor finns unika naturmiljöer medan det längs andra sträckor inte finns lika mycket värdefull 
natur och kultur att skydda. Trots att Vättern är en och samma sjö så skiljer den sig åt en hel del, i 
söder finns i princip ingen landsbygd utan strandremsan är väldigt exploaterad (Möller, 2013-05-03), 
längs östra sidan finns Vätterbranterna men även sandstränder (Olsson, 2013-04-05; Wissman, 2013-
04-05), i norr finns en skärgård (Askersunds kommun, 2011) och längs västra sidan finns stränder och 
militärområden (Björling, 2013-03-28). Det är flera tjänstemän vid länsstyrelserna som anger de olika 
miljöerna längs Vättern som argument för varför länsstyrelserna har svårt att fatta beslut om det 
utökade strandskyddet (Höök Patriksson, 2013-04-02; Larsson, 2013-04-08; Olsson 2013-04-05).  

Det finns konflikter rörande riksintressena och framförallt riksintressenas avgränsningar. Det är flera 
kommuner som uppger att de hellre ser till riksintressenas värden och syften än till de geografiska 
avgränsningarna (Björling, 2013-03-28; Jansson & Sahl, 2013-04-08). Detta beror dels på att 
gränserna förvanskats då de flyttats mellan olika skalor, kartor och referenssystem och dels på att 
värdenas kärnområden förändras över tid medan avgränsningarna förblivit de samma ibland under 
flera årtionden. Eftersom kommunerna vid planläggning måste ta hänsyn till riksintressena oavsett 
om etableringen befinner sig inom eller utanför ett område för riksintresse och beskriva hur 
etableringen kan komma att påverka riksintresset så spelar den geografiska avgränsningen 
egentligen ingen större roll. Intentionerna med den fysiska riksplaneringen från början var, precis 
som den praktiska tillämpningen tyder på, menad att främst bevara olika värden snarare än att 
bevara särskilda områden på en karta (prop. 1985/86:3).  

4.5.4 Relationen stat och kommun 
I Karlsborgs kommun borde det finnas en stor konflikt mellan stat och kommun eftersom staten, 
genom både försvarsmakten och länsstyrelsen, tar i anspråk mycket av kommunens markyta och mer 
eller mindre upphäver det kommunala planmonopolet. Detta är dock ingen konflikt som framgår 
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tydligt vare sig i översiktsplanen eller under intervjun med konsulten från AIM. Att strandskyddet vid 
Vättern i Karlsborgs kommun i stort sett blir en icke-fråga beror på att större delen av stranden är 
militär. Att detta inte ses som ett stort problem beror på att försvarsmakten är kommunens största 
arbetsgivare (Karlsborgs kommun, 2012). Det finns helt enkelt en beroendeställning mellan 
kommunen och försvaret. Detta kan tyckas vara ett specialfall men att det finns ett 
beroendeförhållande mellan stat och kommun, vilken komplicerar förhållandet dem emellan, är 
egentligen oundvikligt för alla kommuner.  

Förhållandet mellan stat och kommun tar sig uttryck i att kommunerna har det kommunala 
planmonopolet och därmed rätten att upprätta planer (SFS 2010:900). De får hjälp och stöd av 
länsstyrelsen gällande underlagsmaterial som ska vara aktuellt (prop. 1975/76:1). Samtidigt ska 
länsstyrelsen granska kommunens planer och har rätt att överpröva kommunens beslut (SFS 
2010:900). Länsstyrelsen har rätt att upphäva en kommuns detaljplan om den påtagligt skadar ett 
riksintresse eller inte är förenligt med strandskyddets syfte. Det finns alltså inskränkningar i det 
kommunala planmonopolet. För att kommunerna ska kunna anta en plan och kunna genomföra den, 
är det därför betydelsefullt att ha länsstyrelsens acceptans för vad kommunen vill åstadkomma. 
Länsstyrelsen har alltså två roller, dels en rådgivande roll och dels en granskande roll. Att dessa roller, 
av flera kommuner, upplevs ojämnt fördelade framkommer då kommunerna talar om länsstyrelsen 
som en granskande storebror (Jansson & Sahl, 2013-04-08; Wissman, 2013-04-05). För att skapa en 
balans och god relation mellan länsstyrelse och kommun måste det finnas en god dialog och 
utrymme för kompromisser. Det är flera kommuner som påpekar att det måste finnas en bra grund 
för diskussion och att både länsstyrelse och kommun måste kunna kompromissa och mötas 
någonstans så att båda parter blir nöjda (Jansson & Sahl, 2013-04-08; Nyström, 2013-04-08; 
Wissman, 2013-04-05). En annan viktig detalj gällande att ha en fungerande dialog mellan stat och 
kommun är att börja diskutera tidigt eftersom det är enklare att göra omdisponeringar ju tidigare i 
processen planen är.  

I och med att kommunerna, i den nya strandskyddslagen, har hand om dispenshanteringen och 
länsstyrelsen numer är den granskande myndigheten skapas ytterligare en relation mellan 
länsstyrelse och kommun. De flesta kommuner ser krasst på att det nu är kommunerna som har hand 
om dispenser eftersom det i själva verket är länsstyrelserna som har fått utökad makt, inte 
kommunerna. En liknande inställning återfinns även hos länsstyrelserna. I propositionen till den nya 
strandskyddslagen uppges det att anledningen till att kommunerna skulle bli juridiskt bundna att ha 
hand om strandskyddsfrågan var för att underlätta hanteringen av strandskyddsfrågorna eftersom 
det i praktiken redan innan den nya strandskyddslagen kom var kommunerna som hade hand om 
frågan. Genom att föra in detta i lagen blev även kommunernas beslut juridiska (prop. 2008/09:119). 
Det som fått störst genomslag i praktiken rörande dispenshanteringen är dock att granskningen av 
dispenser och upphävanden flyttats från Naturvårdsverket till länsstyrelsen. Kopplingen mellan 
länsstyrelse och kommuner ökar i och med detta och risken att kommunerna enbart ser länsstyrelsen 
som en bestraffande myndighet ökar i och med att de fått befogenheter att upphäva kommunens 
beslut i strandskyddsfrågor (prop. 2008/09:119). Samtidigt som vissa kommuner anser att syftet med 
lättnaderna i strandskyddslagen inte blivit utfallet av lagstiftningen på grund av länsstyrelsernas 
granskningar menar länsstyrelserna att det är positivt att det nu är de som granskar eftersom de ser 
mer objektivt på strandskyddet än vad kommunerna gör (Höök Patriksson, 2013-04-02; Larsson, 
2013-04-08; Olsson, 2013-04-05). Återigen syns den underliggande konflikten, att kommunerna 
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verkar på det lokala planet medan länsstyrelsen ser planeringen mer objektivt. En balans som är 
mycket viktig i planeringen men som kan bli förödande om den inte fungerar.  

4.5.5 Miljö- och planeringsparadigmen 
Till att börja med finns det en motsättning mellan miljö- och planeringsparadigmen inbyggt i LIS. 
Denna uttrycks till stora delar i kommunernas visioner om att skapa boende i attraktiva lägen nära 
vattnet. Motsättningen består i att exploatera ett område med en förbudslagstiftning vilket även 
framgår i propositionen till den nya strandskyddslagen (prop. 2008/09:119). LIS motsäger i princip 
strandskyddslagen, det finns en konflikt i att överhuvudtaget ändra strandskyddets förbud mot 
bebyggelse till att tillåta bebyggelse, om än i vissa delar av landet. Syftet med strandskyddslagen, när 
det kom på 1950-talet var att ”[…] trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv […]” 
(Naturvårdsverket, 2002), det vill säga hindra de strandnära områdena i landet från att bli 
exploaterade och därmed privatiserade. Att ändra en förbudslagstiftning till att främja exploatering 
är självmotsägande. 

När det kommer till att peka ut ett område för LIS inom ett område för riksintresse ställs detta på sin 
spets. För det första hävdar samtliga länsstyrelser och kommuner att ett område för riksintresse inte 
innebär förbud mot bebyggelse (Björling, 2013-03-28; Höök Patriksson, 2013-04-02; Jansson & Sahl, 
2013-04-08; Larsson, 2013-04-08; Nyström, 2013-04-08; Olsson, 2013-04-05; Wissman, 2013-04-05) 
vilket helt stämmer överrens med intentionerna med den fysiska riksplaneringen (prop. 1985/86:3). 
Samtidigt innebär ett område för riksintresse att det finns särskilda värden att ta hänsyn till, och att 
göra relevanta och väl motiverade avvägningar mellan. Detta ska sedan kombineras med 
strandskyddslagen vilket innebär att strandskyddets syften inte får påverkas negativt (SFS 1998:808). 
Slutligen innebär en exploatering att regler för markens användning ska följas enligt Plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900). Det finns alltså en rad olika förbud och avvägningar enligt två olika lagar 
som ska följas för att kunna peka ut och bebygga ett område för LIS inom ett område för riksintresse. 
Markanvändningsreglerna enligt Plan- och bygglagen omfattar bedömningar och avvägningar precis 
som lagstiftningarna kring riksintressena medan strandskyddet och dess syften är tydligt skrivna i 
Miljöbalken samt vad som får uppföras och vad som inte får uppföras inom område för strandskydd.  

Ödeshögs kommun hyser större respekt för strandskyddet än för andra naturvärden som 
riksintressen och Natura2000 (Ödeshögs kommun, 2010a). Vilket kan ha sin förklaring i att 
strandskyddet kan anses som en mycket strängare lagstiftning än exempelvis riksintressena eftersom 
strandskyddet har tydligt, i lagen, uttryckta förbud till skillnad från riksintressena. Gällande 
riksintressena är det egentligen enbart en motivering till om en etablering påtagligt skadar 
riksintresset eller inte som krävs och eftersom det inte anges vad en påtaglig skada innebär kan det 
anses relativt enkelt att säga att just den här planerade exploateringen inte utgör en påtaglig skada 
på riksintresset.  

Syskonlagarna Plan- och bygglagen och Miljöbalken fungerar inte som det var meningen från början, 
med Plan- och bygglagen och Naturresurslagen (prop. 2009/10:170). De är helt enkelt för olika, vilket 
beror på att de kommer från två skilda paradigm. Länsstyrelserna verkar mer följa och titta i 
Miljöbalken än i Plan- och bygglagen när det handlar om riksintressen och strandskydd, vilket förvisso 
kan förstås eftersom det är i Miljöbalken som det framgår hur länsstyrelserna ska granska och 
hantera frågorna. Dock tittar förmodligen tjänstemännen på kommunerna mer i Plan- och bygglagen 
eftersom det är den lag de måste följa när de upprättar själva planen. Det är i och med detta, att de 
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två lagstiftningarna inte är helt anpassade efter varandra som problem uppstår i den praktiska 
tillämpningen av de båda lagarna.  
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5 Slutsatser 
Detta avslutande kapitel summerar resultaten av undersökningen och besvarar frågeställningarna.  

5.1 Vilka avvägningar görs mellan utpekade områden för 
strandskyddsupphävande och riksintresseområden?  

Undersökningen visar på att såväl kommuner som länsstyrelser gör avvägningar som skiljer sig åt.  
Flera av kommunerna i undersökningen påpekar att de främst gör avvägningar mellan bevarande och 
exploatering. Kommunerna vill helst se en positiv befolkningsutveckling vilket innebär att de oftare 
främjar exploatering framför bevarande. Detta resulterar i att länsstyrelserna upplevs som ”nej-
sägare” till utveckling då de i högre utsträckning bevakar bevarandevärdena. Det är dock ingen som 
anser att ett område för riksintresse per automatik utgör ett förbud mot exploatering eftersom vissa 
former av exploatering kan komma att ge positiva effekter för riksintresset. Att kommuner skulle 
undvika att peka ut LIS inom område för riksintresse är inget som denna studie visar på. Det 
framkommer dock att flera kommuner och även länsstyrelser anser att det är svårt att bedöma vilken 
skada en etablering kan göra på ett riksintresse och att det främst bör vara riksintressenas 
värdekärnor och syften som får utslag i planeringen istället för deras geografiska utbredning. Det 
finns därför anledning att se över avgränsningarna av riksintresseområdena. 

Undersökningen visar på att ingen LIS-plan är den andra lik, vilket skulle kunna bero på att det inte 
gjorts några allmänna definitioner i strandskyddslagen om vad LIS egentligen innebär. Istället blir det 
upp till varje enskild kommun att tolka LIS efter bästa förmåga. Utfallet av detta blir i praktiken att 
alla kommuner ser olika på LIS och därför ser även deras LIS-planer olika ut.  

5.2 Vad baseras invändningar från länsstyrelserna i yttrandena på?  

Det framgår av undersökningen att både kommuner och länsstyrelser tycker att den nya 
strandskyddslagen blivit strängare och att det blivit svårare för kommunerna att få igenom dispenser. 
Detta beror på att länsstyrelserna är granskande myndighet och att de granskar samtliga ärenden, till 
skillnad från vad Naturvårdsverket gjorde tidigare eftersom verket enbart hann med att granska en 
mycket liten del av det totala antalet. Det länsstyrelserna framförallt har invändningar mot är sådana 
användningar som kan komma att negativt påverka statliga intressen. Detta innebär att 
länsstyrelserna har invändningar mot sådana etableringar som kan komma att påverka ett område 
för riksintresse negativt men det kan även vara invändningar mot att strandskyddets syften inte blir 
tillgodosedda. Undersökningen visar dock på att granskningarna skiljer sig åt beroende på hur planen 
för LIS är utformad, detta eftersom de olika planerna ser olika ut och behandlar frågorna på olika 
sätt.  

5.3 Hur fungerar relationen mellan länsstyrelsen och kommunerna i realiteten?  

Det har i undersökningen framkommit att det finns en underliggande konflikt mellan kommun och 
länsstyrelse vilken baseras på att de olika parterna har olika syn på planering. Kommuner agerar på 
en lokal nivå medan länsstyrelser ser planeringen mer objektivt och om dessa olika synsätt inte 
förmedlas och hänsyn visas dem emellan uppstår problem och konflikter.  

Den nya strandskyddslagen har stärkt strandskyddet och gjort det svårare för etableringar och 
exploateringar inom strandskyddat område. Undersökningen pekar på att den praktiska 
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tillämpningen av lagstiftningen inte motsvarar de bakomliggande intensionerna om att förenkla för 
bebyggelse inom strandskyddet i glesbefolkade områden. Att detta blivit utslaget av 
strandskyddslagen beror till stor del på att länsstyrelsen tagit över Naturvårdsverkets roll som 
granskande myndighet. Som en konsekvens av detta är det flera kommuner som anser att relationen 
mellan kommun och länsstyrelse blivit sämre eftersom länsstyrelsen gått åt att fungera som en 
granskande storebror mer än som rådgivande och kommunicerande diskussionspart i 
planeringsfrågor. Den underliggande konflikten mellan kommunernas lokala förankring och 
länsstyrelsens bevakande av de allmänna intressena har, i och med den nya strandskyddslagen ställts 
på sin spets, speciellt inom områden för riksintresse.  

För att upprätthålla en god relation mellan stat och kommun, uppger både kommuner och 
länsstyrelser att det krävs att båda parter är beredda att diskutera och kompromissa tills dess att 
båda är nöjda med planens utförande. Avslutningsvis bör det sägas att de flesta upplever att 
relationen fungerar i dagsläget, men att den definitivt skulle kunna fungera bättre. Det finns alltså 
uppenbara förbättringsmöjligheter.  

5.4 Vilka konflikter kan skönjas i planeringens praktiska tillämpning mellan 
miljö- och planeringsparadigmen?  

Denna undersökning pekar på att det finns ett glapp mellan miljö- och planeringsparadigmen vilket 
tar sig uttryck i de olika lagstiftningarna Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Detta glapp försvårar 
för planeringen i de fall där båda lagstiftningarna ska tillämpas tillsammans, vilket är fallet både vid 
LIS och vid riksintresseområden. Det finns en inbyggd motsättning mellan de två paradigmen i den 
nya strandskyddslagen genom LIS. Att tillåta exploatering i en lagstiftning vars huvudsyfte är att 
förbjuda exploatering skulle kunna vara grunden till problematiken.  

Även Miljöbalkens hantering av riksintressena är otydlig och öppnar för tolkningar. Detta skulle 
kunna bero på att det är en typisk planeringslagstiftning som placerats i en miljölagstiftning. Detta 
tydliggörs i denna undersökning genom att kommuner och länsstyrelser anser att ett område för LIS 
kan pekas ut inom ett område för riksintresse. Om riksintressena hade tillhört miljöparadigmet hade 
detta förmodligen inte varit möjligt.  

En intressant iakttagelse som uttryckts explicit i denna undersöknings empiri är att länsstyrelserna 
tenderar att framförallt titta i Miljöbalken medan kommunerna tenderar att framförallt använda 
Plan- och bygglagen vid sin planering. Eftersom de två lagstiftningarna inte är helt anpassade efter 
varandra, uppstår problem i den praktiska tillämpningen av de båda lagarna. 

Avslutningsvis har detta arbete främst fokuserat på relationen mellan stat och kommun varför några 
avslutande ord kring detta är på sin plats. I och med förändringarna av strandskyddslagen har 
relationen mellan länsstyrelse och kommun blivit kärvare eftersom länsstyrelsens befogenheter att 
påverka kommunernas planering ökat. Detta gör att kommunerna känner en uppgivenhet inför 
planläggning inom strandskyddat område och att det kommunala planmonopolet blir inskränkt 
eftersom länsstyrelserna sitter på ett veto. Denna undersökning pekar på att det finns en 
problematik i relationen mellan stat och kommun.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Läsguide, planer och yttranden 

1. Skumläsning. Snabb översiktlig läsning för att bilda en uppfattning om sammanhang och 
intentioner i dokumentet. 

2. Lokaliseringsläsning. Läsning för att hitta och lokalisera begrepp, relevanta teman och 
stycken i dokumentet som behandlar: 

a. Övergripande strategier 
b. Riksintressen 
c. Strandskydd 
d. Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

3. Intensivläsning. Ingående läsning av de stycken som hittats i dokumentet genom 
lokaliseringsläsningen för att förstå avsikterna och intentionerna i dokumentet och hur de för 
undersökningen relevanta frågeställningarna behandlas.  

4. Sammanfattning. Görs av de för undersökningen relevanta teman, textfragment och 
konstateranden som framkommit ur dokumentet.  
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Bilaga 2: Intervjumall, kommuner 
Intervjun bör ta ca 1 timme. Fetstilt är olika teman för intervjun. Understruket är särskilt viktiga 
frågor. 

Inledningsvis 

Kan du berätta lite om dig själv, din bakgrund och arbetsuppgifter? 

Översiktsplanering  

Hur arbetar kommunen med den översiktliga planeringen? Hur tillämpas översiktsplanen? Hur 
förhåller sig kommunen till översiktsplanens riktlinjer och ställningstaganden? 

Riksintressen  

Hur behandlar kommunen riksintressena? Hur ser kommunen på riksintresseområdena? (Ex statiskt, 
förhandlingsbart, som vilket annat intresse som helst) 

Vilka avvägningar görs gentemot riksintressena och andra intressen i kommunen? Görs någon 
prioritering eller rangordning mellan olika riksintressen? (Ex skillnader mellan 3 och 4 kap intressen) 

Hur ser ni på riksintresset för Vättern med öar och strandområden? 

Strandskydd och den nya strandskyddslagen  

Vad anser ni, generellt, om strandskyddet? Hur ser kommunen på strandskyddsdispenser? (restriktiv 
eller givmild)  

Hur ser ni på begreppet landsbygd? 

Vad anser ni om den nya strandskyddslagen? Har den tillfört kommunen något, i så fall vad? 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge  

Hur gick era funderingar inför arbetet med LIS? Hur gick diskussionerna när ni skulle peka ut LIS-
områden vid Vättern? Hur tänkte ni angående antal/mängd LIS-områden längs Vättern? 

Hur tänkte ni kring att peka ut LIS i områden för riksintresse?  Vilka avvägningar gjordes mellan LIS 
och riksintressena (särskilt Vättern)?  

Relationen mellan stat och kommun  

Hur ser ni på relationen med länsstyrelsen? När i processen förs diskussion med länsstyrelsen? (Förs 
dialog med länsstyrelsen mer än vad som anges som minimum i PBL?) Hur stort inflytande har 
länsstyrelsens yttrande för kommunens översiktliga planering? (Avgränsning, avvägningar mellan 
intressen osv.) 

Hur stort inflytande har länsstyrelsen över kommunens hantering av riksintressena? Hur stort 
inflytande har länsstyrelsen över kommunens utpekande av LIS? Var det frågeställningar om LIS som 
länsstyrelsen lyfte som ni inte funderat på tidigare? 
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Mellankommunala frågor (om det finns tid) 

Hur ser ni på samarbetet runt Vättern i dagsläget? Hur skulle ni vilja att samarbetet runt Vättern såg 
ut? Vilka fokusområden ser ni att ett samarbete mellan kommunerna vid Vättern bör behandla? Hur 
ser ni på att ha ett enhetligt strandskyddsområde (sett i bredd/längd) längs hela Vättern? 
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Bilaga 3: Intervjumall länsstyrelser 
Intervjun bör ta ca 1 timme. Fetstilt är olika teman för intervjun. Understruket är särskilt viktiga 
frågor. 

Inledningsvis 

Kan du berätta lite om dig själv, din bakgrund och arbetsuppgifter? 

Översiktsplanering  

Hur arbetar länsstyrelsen med kommunernas översiktliga planering? Hur ser ni på översiktsplanerna? 
(Ex styrande, vägledande, visar på intentioner…) 

Hur ser ni att kommunerna tillämpar översiktsplanen? Hur anser ni att kommunerna förhåller sig till 
översiktsplanens riktlinjer och ställningstaganden (i vidare planering)? 

Riksintressen 

Hur behandlar länsstyrelsen riksintressena? Hur ser länsstyrelsen på riksintresseområdena? (Ex 
statiskt, förhandlingsbart, som vilket annat intresse som helst) 

Hur anser ni att kommunerna behandlar riksintressena? 

Vilka avvägningar görs gentemot riksintressena och andra intressen i kommunerna, enligt er? Gör 
länsstyrelsen någon prioritering eller rangordning mellan olika riksintressen? (Ex skillnader mellan 3 
och 4 kap intressen) 

Hur ser ni på riksintresset för Vättern med öar och strandområden? 

Strandskydd och den nya strandskyddslagen  

Vad anser ni, generellt, om strandskyddet?  Hur ser länsstyrelsen på strandskyddsdispenser? 
(restriktiv eller givmild) Hur ser ni på att kommunens befogenheter ökat gällande 
dispenshanteringen? Hur ser ni på begreppet landsbygd? Vad anser ni om den nya 
strandskyddslagen?  

Landsbygdsutveckling i strandnära läge  

Vad tittar ni särskilt på gällande kommunernas utpekande av LIS (vid samråd och granskning)? Vilka 
frågor anser ni vara viktigast att utreda vid utpekandet av LIS? 

Hur går tankegångarna gällande att peka ut LIS-områden vid Vättern? Hur tänker ni angående 
antal/mängd LIS-områden längs Vättern?  

Vad anser ni om att peka ut LIS i områden för riksintresse?  Vilka avvägningar ser ni bör göras mellan 
LIS och riksintressena (särskilt Vättern)?  
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Relationen mellan stat och kommun 

Hur ser ni på relationen med kommunerna? När i processen förs diskussion mellan er och 
kommunerna? (Förs dialog med er i större utsträckning än vad som anges som minimum i PBL?) 

Hur stort inflytande har, uppskattningsvis, era yttranden för kommunens översiktliga planering? 
(Avgränsning, avvägningar mellan intressen osv.) 

Hur stort inflytande har ni över kommunens hantering av riksintressena? Hur stort inflytande har ni 
över kommunens utpekande av LIS? Vad är det främst som ni har invändningar på gällande 
kommunernas översiktsplaner? 

Mellankommunala frågor (om det finns tid) 

Hur ser ni på samarbetet runt Vättern i dagsläget? Hur skulle ni vilja att samarbetet runt Vättern såg 
ut? Vilka fokusområden ser ni att ett samarbete mellan kommunerna vid Vättern bör behandla? Hur 
ser ni på att ha ett enhetligt strandskyddsområde (sett i bredd/längd) längs hela Vättern? 
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Bilaga 4: Intervjumall, kommuner utan LIS 

Vad jag har sett så har inte ni några utpekade områden för LIS, stämmer det? 

Vad beror det på att ni inte har LIS? 
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Bilaga 5: Intervjumall, Jönköpings län 

Hur ser ni på landsbygdsutveckling i strandnära läge vid Vättern? 

Vad anser ni om att peka ut LIS i områden för riksintressen? 

Vad beror det på att det i Jönköpings län inte finns några LIS-områden vid Vättern? 

 

 


