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förord

Detta är ett examensarbete, vilket motsvarar 20 poäng, på 
Programmet för Fysisk Planering (180 poäng) vid Blekinge 
Tekniska Högskola.  Arbetet har genomförts av Anna Mag-
nusson och Emma Oscarsson, under höstterminen 2003 
samt vårterminen 2004.
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Vidare vill vi tacka de tjänstemän och politiker i Norrtälje, 
Österåkers, Danderyds, Nacka, Värmdö, Tyresö, Haninge, 
Nynäshamn, Södertälje, Trosa, Nyköpings, Oxelösunds, 
Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks, Oskarshamns, 
Mönsterås, Kalmar, Torsås, Karlskrona, Ronneby, Karls-
hamns och Sölvesborgs kommun som bistått oss med all 
information.

Vi vill även rikta ett särskilt stort tack till tjänstemän och 
politiker i Västerviks kommun, speciellt till Eva Påhlman, 
Eilert Johansson, Anders Fröberg, Ulla-Britta Stävmark, 
Mariann Teurnell-Söderlund, Alf Ahnstedt, Bernt Jonsson 
samt Conny Jansson och Harald Hjalmarsson. 

Anna Stockman, bibliotekarie vid Blekinge Tekniska Hög-
skola förtjänar också ett stort tack för den ovärderliga hjäl-
pen med våra krångliga källor.

Våra opponenter Kristina Wallander och Anna Thyrvin för-
tjänar även de ett stort tack för deras kommentarer vid mitt-
seminariet.

Vi vill även tacka Anna ”Gäddan” Gäderlund och Erik ”Al-
lan” Jansson, för att ni stöttat oss och förgyllt våra kaffe-
stunder. Slutligen vill vi tacka Zoegas för Mollbergs bland-
ning, som hållt oss vakna och allerta. 

Karlskrona den 25 maj 2004

Anna Magnusson & Emma Oscarsson

sammanfattning

Avsikten med detta examensarbete var att utreda hur 
planeringen av fritidshusområden som permanentas bedrivs 
och bör bedrivas. För att få reda på hur planeringen bedrivs 
gjordes två studier av hur 24 ostkustkommuner ställer sig 
till och arbetar med dessa förändringsområden samt vilka 
problem de uppmärksammat till följd av permanentningen. 

Resultaten av dessa studier visade att permanentning av 
fritidshusområden är ett aktuellt planeringsproblem i de 
flesta kommunerna, men att de över lag ändå är positivt 
inställda till permanentning. Kommunerna är dock positivt 
inställda till permanentningen av olika anledningar. 
Studierna har visat en tydlig skillnad mellan kommuner med 
positiv befolkningsutveckling och kommuner med negativ 
befolkningsutveckling. De kommuner med en ökande 
befolkning ser permanentningen som bra sätt för att lösa 
den bostadsbrist som finns. De kommuner med en sviktande 
befolkningsmängd ser permanentningen som ett bra sätt att 
erbjuda attraktiva boendemiljöer för att locka till sig nya 
invånare.  

Kommunerna prioriterar dock planeringen av 
förändringsområdena något olika samt lägger ner olika 
mycket resurser på att åtgärda de problem som uppstår till 
följd av permanentningen. De vanligaste problemen som 
uppstår är bristfälliga enskilda vatten- och avloppslösningar, 
inaktuella detaljplaner eller avsaknad av detaljplaner, 
ökande kommunala kostnader för barn- och äldreomsorg, 
bristande vägstandard och trafiksäkerhet samt förändring av 
områdenas karaktär. Vidare finns det motsättningar mellan 
de boendegrupper som önskar höja standarden på vägar, 
vatten och avlopp och de boendegrupper som vill bevara 
området som ett småskaligt fritidshusområde. 

Några kommuner har börjat åtgärda vatten- och 
avloppssituationen främst genom att ansluta områdena till 
det kommunala vatten- och avloppsnätet. De inaktuella 
detaljplanerna har också vissa kommuner redan aktualiserat. 
Andra kommuner börjar med att utreda problemen redan i 
översiktsplanerna och där utarbeta strategier samt mål och 
riktlinjer för den framtida utvecklingen av områdena. 

Detta arbetssätt att börja på en övergripande nivå ger en 
bättre bild av de komplicerade frågor som måste behandlas 
vid planeringen av förändringsområden. För att sedan 
konkretisera de åtgärder som krävs i de enskilda områdena 
bör fördjupningar av översiktsplanen upprättas och först 
därefter bör detaljplaner ändras eller nyupprättas. Detta 
för att både ekologiska, ekonomiska, sociala och tekniska 
aspekter ska kunna belysas och behandlas.  

För att visa hur en fördjupning kan utformas har en sådan 
utarbetats över förändringsområdet Horn i Västerviks 
kommun. I denna fördjupning har riktlinjer för kommande 
detaljplanearbete satts upp samt ett förslag tagits fram på hur 
en detaljplan kan utformas. Vidare har lämplig vatten- och 
avloppslösning samt huvudmannaskap för denna diskuterats 
och föreslagits. Slutligen har en lämplig etappindelning 
för detaljplaneläggning och vatten- och avloppsutbyggnad 
föreslagits. 
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 i n l e d n i n g

En svensk tradition, som går långt tillbaka i tiden, är att bo i 
fritidshus på sommaren. Närheten till natur och vatten samt 
det liv som förknippas med sommar och semester är det 
som främst lockar människor att sommartid vilja flytta ut till 
ett fritidshus. Allt fler människor vill emellertid bo i denna 
miljö året om, vilket har medfört att fler och fler fritidshus 
omvandlats till permanentbostäder. Karl-Olov Arnstberg 
utrycker detta i boken ”Urban Sprawl in Europe” som: 

To many Swedes the summerhouse is of much higher 
symbolic value than the ordinary home. The summerhouse 
is the happy place, while the ordinary home is a necessary 
requirement, tied to work, the daily rat-race and sheer 
survival. Therefore, many urban Swedes dream of moving 
to the summerhouse, simply because this is the same as 
moving to a happier place. (Bergström (red.) 2003, s. 35)

Det är främst äldre och barnfamiljer som väljer att bosätta 
sig permanent i fritidshusen. En anledning till att de äldre 
bosätter sig året runt i sina fritidshus är att de inte längre är i 
behov av en bostad i närheten av den tidigare arbetsplatsen. 
Fritidshuset och den speciella miljö som återfinns där har 
dessutom ofta ett högre personligt värde för människor än 
den permanenta bostaden, vilket gör att många efter pension 
väljer fritidshuset framför permanentbostaden. För många 
barnfamiljer är fritidshuset ett billigt alternativ till att köpa 
en traditionell villa i barnvänlig och naturskön miljö. Utöver 
detta har många tätorter expanderat och de tidigare perifera 
fritidshusområdena har nu blivit mer tätortsnära, vilket 
medfört att det är enklare att ta sig till arbetsplatser och 
andra aktiviteter.  

Fritidshusområdena är uppförda med syftet att endast bestå 
av enkla fritidshus som är tänkta att användas en begränsad 
tid av året. När fritidshus permanentas ökar användningen 
av områdena samt kraven på bättre infrastruktur. 
Permanentningen av fritidshusområden är därför inte 
problemfri. Det är ytterst kommunernas ansvar att lösa de 
problem som uppstår på grund av permanentningen. Därför 
krävs det att kommunerna har kunskap om hur planeringen av 
fritidshusområden som permanentas kan och bör bedrivas. 

syfte
Huvudsyftet med detta examensarbete är att utreda hur 
planeringen av fritidshusområden som permanentas bedrivs 
och bör bedrivas. 

Syftet med del ett, framväxten av kustnära fritidshusområden, 
är dels att ge en bild av hur dessa områden vuxit fram och 
förändrats samt vilken påverkan de olika lagarna haft för 
framväxten. 

Syftet med del två, tre och fyra är att studera hur 24 
ostkustkommuner förhåller sig till och arbetar med 
förändringsområden. Detta för att få en bild av hur 
omfattande permanentningen av fritidshusområden är 
samt för att urskilja vilka problem som uppkommer i dessa 
förändringsområden och hur kommunerna hanterar dem.

Syftet med del fem är att närmare studera situationen i ett 
specifikt förändringsområde, Horn i Västerviks kommun. 
Med utgångspunkt från studierna av kommunerna samt 
Horns förutsättningar utarbetas en fördjupning av Västerviks 
översiktsplan för Horn. 

metod
Examensarbetet delas upp i fem delar. Den första delen 
utgörs dels av en historisk skildring av de kustnära 
fritidshusområdenas framväxt och användning och dels av en 
redogörelse över hur lagstiftningen reglerat dessa områdens 
utveckling. Denna del sammanställer vi gemensamt, främst 
genom litteraturstudier. 

De två följande delarna, som behandlar hur 24 
ostkustkommuner förhåller sig till och arbetar med 
förändringsområden, utförs individuellt och vi fördjupar 
oss i och ansvarar för varsin del. Uppdelningen består av 
kommuner som är lokaliserade vid kusten i Stockholms 
län, vilka behandlas av Anna Magnusson, samt kommuner 
som är lokaliserade vid kusten i Södermanlands, 

inledning

i n l e d n i n g
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Östergötlands, Kalmar och Blekinge län, vilka behandlas 
av Emma Oscarsson. Det som behandlas är hur omfattande 
permanentningen är i förändringsområdena i respektive 
kommun samt vilka problem som uppkommit och hur 
kommunerna hanterar dessa problem. Informationen tas 
fram genom egna iakttagelser, statistik, gällande översikts- 
och detaljplaner, fördjupningar av översiktsplaner, andra 
kommunala dokument samt intervjuer med tjänstemän och 
politiker i de olika kommunerna. I den fjärde delen, som 
görs gemensamt, jämförs resultaten från de två studierna för 
att konstatera vilka skillnader och likheter som finns mellan 
storstadsregioner och mindre orter.

Den femte delen kommer både göras individuellt och 
gemensamt. De enskilda delarna utgörs av två olika 
alternativa utvecklingar av Horn. Dessa två alternativ görs 
för att få en ökad förståelse dels för vad ett bevarande av 
Horn som fritidshusområde skulle innebära samt vilka 
möjligheter som finns och dels för vad en omvandling 
till ett traditionellt bostadsområde skulle innebära. Den 
förstnämnda utvecklingen utreds av Emma Oscarsson och 
den andra av Anna Magnusson. Det följande förslaget på 
fördjupning av Västerviks kommuns översiktsplan för Horn 
görs gemensamt. Fördjupningen baseras på resultaten av 
den individuella studien av problem och lösningar i andra 
kommuner samt på det underlag som tas fram om Horn. 
Underlaget sammanställs genom egna iakttagelser, statistik, 
gällande detaljplaner, andra kommunala dokument samt 
intervjuer med tjänstemän och politiker från Västerviks 
kommun.

avgränsning
Examensarbetet avgränsas till endast studera 
fritidshusområden där det sker en permanentning. Vidare 
behandlas endast områden som är lokaliserade i kommuner 
på ostkusten i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, 
Kalmar och Blekinge län. Anledningen till att endast 
kommuner på ostkusten studeras beror på att de geografiska 
förutsättningarna liknar de som finns på Horn. Dessutom 
valdes de ovan nämnda länen för att kunna jämföra 
situationen i storstadsregionen med situationen i mindre 

orter. De fritidshusområden som undersöks är belägna vid 
kusten och är traditionella sportstuge-/fritidshusområden. 
Det innebär att de uppförts enbart i fritidssyfte och därmed 
behandlas inte kyrkbyar och fiskebyar. Problematiken med att 
permanenthus omvandlas till fritidshus, vilket också innebär 
problem för en del kommuner, behandlas inte heller.

De fritidshusområden som ingår i studierna är endast 
de som kommunerna anser ha tydligast tendenser till 
permanentning. Studierna är därmed inte en heltäckande 
inventering över samtliga fritidshusområden i de respektive 
kommunerna. Vidare begränsas studierna av att det är svårt 
att exakt bedöma permanentningsgraden i områdena. Detta 
beror dels på att det finns få undersökningar utförda i nutid 
över permanentningstrycket och dels på att informationen 
är svårtillgänglig. Dessa brister medför att en stor del av 
informationen om permanentningsgraden måste baseras på 
de kommunala tjänstemännens uppfattningar om andelen 
permanenthus i områdena. Även övrig information om 
förändringsområdena och hur kommunerna arbetar med 
dessa, är också främst baserad på enskilda kommunala 
tjänstemäns uppfattningar och möjlighet att bidra med 
relevant information. 

begreppsförklaring
BDT-vatten
Bad- disk- och tvättvatten.

byggnadsarea
Sammanlagda area som byggnaderna upptar på marken.

byggrätt
Den i detaljplan högsta tillåtna byggnadsarea per fastighet.

detaljplan
En detaljplan är juridiskt bindande och reglerar användningen 
av mark och vatten i detalj. Framtagandet av detaljplaner 
regleras i plan- och bygglagen (PLB) och miljöbalken 
(MB). 

fritidshus
Småhus som avses användas och används enbart för 
fritidsändamål. Det ska taxeras som fritidshus och ingen ska 
vara folkbokförd på fastigheten. 

fritidshusområde
Enligt Statiska centralbyrån är ett fritidshusområde ett 
område med minst 50 fritidshus där avståndet mellan husen 
är max 150 meter (Statiska centralbyrån 2000, s. 1). I denna 
undersökning ingår dock även områden med ett mindre 
antal hus än 50.

fritidshusområdeskaraktär
Speciell karaktär som baseras på att husen är små och har 
en låg takvinkel (27-38°) samt är uppförda i trä. Dessutom 
är tomterna mycket stora med naturtomtskaraktär. 
Tomterna har stor förgårdsmark och det finns som regel 
en huvudbyggnad och ett antal komplementbyggnader. 
Komplementbyggnaderna är vanligtvis underordnade 
huvudbyggnaden på tomten. Vidare är vägnätet smalt, 
slingrande och i många fall belagt med grus samt saknar 
trottoarer och vägbelysning. Områdena består för övrigt av 
mycket vegetation.

fördjupning av översiktsplan
En fördjupning av översiktsplan har samma innehåll och 
förfarande som den kommunomfattande översiktsplanen, 
men med en högre detaljeringsnivå.

förändringsområde
Fritidshusområde där det sker en permanentning av 
fritidshus. Begreppet förändringsområde används främst i 
detta examensarbete. Synonymer som förekommer i annan 
litteratur och till viss del även i detta arbete är blandområde, 
förnyelseområde samt omvandlingsområde.

gemensamhetsanläggning
En anläggning som är gemensam för flera fastigheter 
och bildas genom förrättning av lantmäterimyndigheten, 
exempelvis för vatten- och avloppsledningar samt vägar. 
Fastigheterna som är med i anläggningen bekostar både 
anläggande och drift.

LPS/LTA -  low pressure sewer/lågtrycksavlopp
LPS-systemet är ett lågtryckssystem som trycker avloppet 
via en LPS-pump från varje hus till reningsverket i täta 
ledningar. LPS-systemet har inget krav på självfall och kan 
förläggas ytligt, alltifrån frostfritt djup (1,7 m) till ovan jord 
i en isolerlåda försedd med el-kabel.

naturtomt
Tomt som inte är anlagd med kultiverade trädgårdsväxter 
eller inte skiljer sig från den omkringliggande naturen. 

områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser kan upprättas över områden som 
inte omfattas av detaljplan för att säkerställa att syftet med 
översiktsplanen uppnås samt att riksintressen tillgodoses. 
De är juridiskt bindande och framtagandet regleras i PBL. 

permanentbostad
Fastighet, taxerad som permanentbostad, där det finns 
personer som är folkbokförda på fastigheten.

permanentning
Fritidshus som omvandlas till permanentbostäder.

permanentningsgraden 
Andelen permanentade fritidshus i ett fritidshusområde.

samfällighetsförening
Förening som förvaltar en gemensamhetsanläggning.

översiktsplan
En översiktsplan är en handling som anger vilken inriktning 
kommunen ska ha för till exempel bebyggelseutvecklingen 
samt andra beslut som rör den fysiska miljön. Den är inte 
juridiskt bindande utan är endast rådgivande och upplysande 
om vilken inställning kommunen har till användningen 
av bland annat mark och vatten. Planen är obligatorisk 
för alla kommuner och ska behandla grunddragen i mark- 
och vattenanvändningen, allmänna intressen, miljö- och 
riskfaktorer samt hur riksintressen ska tillgodoses.

inledninginledning
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fram till 1910-talet
Att ha ett sommarboende är en svensk tradition och den 
fritidsbebyggelse som vi upplever idag har kopplingar långt 
tillbaka i tiden. Sommarboendet kan härledas till att kungarna 
i Sverige redan sedan grundläggningen av Stockholm har 
flyttat runt mellan Stockholm och olika gods på landsorten. 
På 1600-talet började dessutom riksråd, militärer och höga 
adelsmän att uppföra säterier i närheten av Stockholm och 
främst i skärgården. Dessa säterier byggdes först, under 
1600-talet, upp av högadeln som ståtliga byggnader i sten. 
På 1700-talet var det ämbetsadeln och nyadlade bruksidkare 
som uppförde byggnader och då ofta mindre herrgårdar i trä. 
(Pihl Atmer 1987, ss. 19-21) 

En annan utveckling som i hög grad bidragit till vårt 
nuvarande sommarboende är de malmgårdar som uppfördes 
på malmarna i Stockholm fram till 1600-talet. Dessa 
malmgårdar ägdes av borgarna i staden och användes för 
betesmark åt djuren samt för kålodling. Malmgårdarna kunde 
innefatta en liten enkel stuga i trä men det var inte vanligt. 
(Pihl Atmer 1987, ss. 21-26) Stugorna, i den mån de uppfördes, 
användes inte heller till övernattning, vilket kan liknas vid de 
kolonistugor som uppkom på 1900-talet (Pihl Atmer 2002, s. 7). 
Genom 1600-talets stadsplanering förvandlades malmarnas 
karaktär; rätvinkliga gatunät infördes och marken indelades 
i tomter. Detta ledde till att malmgårdarna efter ett tag togs 
över av högadeln som uppförde sina lantliga sommarresidens 
där. Dessa senare malmgårdar kan jämföras med Landerierna 
i Göteborg eller Magistratvillorna i Malmö. (Pihl Atmer 1987, 
ss. 21-26)

Det aristokratiska levnadssättet med dubbel bosättning 
och sommarnöjen i skärgården har haft stor betydelse för 
framväxten av dagens fritidshusområden. Det fanns en 
ambition hos de lägre klasserna att lägga sig till med ett 
levnadssätt som liknade de högre klassernas. Under 1700-
talet började därför även borgarna att försöka förvärva jord. 

Eftersom det bara var de frälse samhällsklasserna som hade 
rätten att äga jord var dessa markförvärv tvungna att ske 
genom skenförpantningar eller kungliga dispenser. Det var 
främst den så kallade skeppsbroadeln som började köpa 
mark för sommarbostäder i Stockholm. Skeppsbroadeln 
var borgare som hade gjort sig stora förmögenheter på sina 
affärer och bildade på 1700-talet en ekonomisk överklass. 
(Pihl Atmer 1987, ss. 28-30) Deras tillgång till finansiering 
samt möjligheten att ta ut semester möjliggjorde det dubbla 
boendet. Denna samhällsklass bestod av fabrikörer, köpmän, 
bankdirektörer och grosshandlare. (Pihl Atmer 2002, s. 8) Den 
senare har fått ge namn åt de sommarvillor som uppfördes 
under denna tid, de så kallade Grosshandlarvillorna (Pihl 
Atmer 1987, ss. 28-30).

På 1800-talet började sommarvistelsen att blomstra i brunns- 
och badorterna. Adeln hade under en längre tid åkt till 
hälsobrunnarna för att dricka brunn och hyrde då oftast sina 
sommarboningar. Under 1800-talet ökade sommarboendet 
över hela Sverige och de förmögna borgliga badgästerna 
började, runt 1850-talet, bygga sina egna villor på badorten. 
På vissa platser, framför allt på ostkusten, placerades även 
villorna utanför själva samhället. (Pihl Atmer 1987, ss. 51-60) 
Arkitekturen på dessa borgliga sommarvillor ändrades 
något genom åren. På 1850-talet var fortfarande empiren 
det förhärskande stilidealet och inspirationen kom från 
Italien och den Italienska renässansvillan. På 1860- och 
1870-talen byggdes främst tre olika sorters villor; lanthuset 
med symetrisk planform, cottagevillan med oregelbunden 
planform och den så kallade schweizervillan vilken kan 
betraktas som en mellanvariant av de två tidigare. (Pihl Atmer 
1987, s. 457)

Jorddelningslagarna, som reglerade försäljning och 
överlåtelse av mark blev gradvis mindre restriktiva från 
1700-talets början fram till sekelskiftet mellan 1800-talet 
och 1900-talet. Det blev lättare för markägaren att dela upp 
fastigheten i mindre delar och i och med 1896 års lag om 
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hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring blev 
det nästan helt fritt. (Pihl Atmer 1987, ss. 60-64) Detta tillsammans 
med att ångbåtstrafiken utvecklades innebar att det på slutet 
av 1800-talet skedde en ökning av försäljning av mark i 
skärgården, vilket ledde till att fler villor uppfördes. (Pihl 
Atmer 1987, ss. 84-91) Detta resulterade i att främst lantvillan 
blev ett typhus som placerades ut överallt i Stockholms 
skärgård (Pihl Atmer 1987, s. 458). I början av 1900-talet 
uppstod en stark kritik mot de borgerliga sommarvillorna, 
dels för att stilidealet hade förändrats och dels för att endast 
ett begränsat antal människor hade möjlighet att äga en 
sommarvilla. Idéer uppstod därmed om att fler människor 
skulle ha tillgång till en naturnära stuga. (Pihl Atmer 1998, s. 
107)  

lagarnas påverkan
Regleringen av mark och bebyggelse utanför tätorter var 
under denna tid nästintill obefintlig. Först genom 1907 
års stadsplanelag fanns möjligheten att upprätta så kallade 
bondplaner för omfattande bebyggelse utanför tätorter. (Pihl 
Atmer 1998, s. 192)

1910-talet till 1940-talet
De första idéerna om att skapa stugor för friluftsboende 
lanserades på 1910-talet av Gustaf Stjernström och Stig 
Milles. Stjernström och Milles lanserade först begreppet 
söndagsstuga, vilket var en översättning av engelskans 
”holiday cottage”. Syftet med söndagsstugan var att 
även de lägre samhällsklasserna skulle ges möjlighet 
att njuta av livet på landet, något överklassen gjort i sina 
sommarvillor under många år. Begreppet söndagsstuga 
försvann dock snabbt och 1914 introducerade Stjernström 
och Milles, genom föreningen Förbundet för Fysisk Fostran, 
begreppet friluftsstuga. Redan 1915 byttes friluftsstuga ut 
mot sportstuga och 1920 var detta ett etablerat begrepp. 
Sportstugan, liksom söndagsstugan och friluftsstugan, var 
avsedd att användas året om och skulle ge fler människor 
möjlighet att komma från stadslivet och ut i naturen och där 
ägna sig åt friluftsliv och kroppsarbete. De stora skillnaderna 
mellan de klassiska sommarvillorna och dessa stugor var att 
de sistnämnda skulle vara mindre, enklare och primitiva, 
dels för att de skulle vara billiga att uppföra och dels för 
att de skulle kunna värmas upp snabbt. (Pihl Atmer 1998, 
ss. 110-114) Betoningen på friluftsliv och sport minskade 
under 1930-talet och ordet sportstuga försvann således 
successivt. På 1940-talet började begreppen fritidshus och 
fritidsbebyggelse användas, och dessa används än idag. (Pihl 
Atmer 1998, s. 16)

1920 till 1940 skedde en mycket omfattande utbyggnad av 
sportstugeområden/fritidshusområden runt om i Sverige. I en 
inventering, gjord av Fritidsutredningen 1937, framkom att 
utbyggnaden främst skedde i anslutning till vatten, det vill säga 
vid hav, sjöar och andra vattendrag, i hela landet. (Pihl Atmer 
1998, s. 166) Anledningarna till att många sportstugeområden 
byggdes under denna period var för det första att det fanns ett 
intresse för friluftsliv och för det andra förbättrades många 
människors ekonomi och välstånd. Befolkningens allmänna 
förbättrade välstånd gjorde att även arbetarklassen i större 
utsträckning än tidigare kunde investera i en sportstuga. 
Ytterligare faktorer som påverkade människors möjlighet 
att vistas i sportstugor var att arbetstiden reglerades och 
att alla enligt lag fick rätt till semester. Dessutom gjorde de 
förbättrade kommunikationerna med bil och buss att områden 

utanför städerna blev lättare att nå. Även möjligheterna att 
ta sig fram med motorbåt ökade under denna period och det 
innebar att tidigare svåråtkomliga områden i skärgården 
kunde exploateras. Den ökade fritiden samt det ökade 
intresset för friluftsliv i kombination med bättre inkomster 
och förbättrade kommunikationsmöjligheter är således 
viktiga faktorerna som påverkat sportstugerörelsen. (Pihl 
Atmer 1998, s. 406)

De tidigaste stugorna, vars upphovsmän var arkitekterna 
Evert Milles och Gustaf Odal, inspirerades av den 
rustika allmogestilen med timmerfasader. Utöver denna 
var egnahemsrörelsens och koloniträdgårdsrörelsens 
bebyggelse samt Dalastugorna och de mellansvenska 
torpen inspirationskällor. Pionjärerna Gustaf Stjernström 
och Stig Milles ansåg också att stugorna skulle uppföras i 
gammalsvensk stil. Under 1920-talet kom dock modernismen 
och det skedde därmed en förändring avseende stilideal och 
attityd till hur sportstugorna skulle utformas. Det medförde 
att en omfattande formdiskussion startade huruvida 
sportstugan skulle ha den klassiska allmogestilen, den nya 
moderna, funktionalistiska stilen eller en blandning mellan 
dessa stilideal. Denna diskussion kom att fortgå under hela 
perioden. (Pihl Atmer 1998, s. 407)

Ett flertal trähustillverkare började under 1920-talet att 
producera monteringsfärdiga sportstugor och de flesta erbjöd 
stugor i både allmogestil och funktionalistisk stil. Denna 
utveckling, med billiga monteringsfärdiga stugor, var den 
absolut främsta anledningen till att sportstugerörelsen kunde 
växa fram snabbt i Sverige. De första monteringsfärdiga 
stugorna var mycket små och bestod endast av en storstuga 
och ett mindre rum, eftersom de ekonomiska aspekterna 
i detta skede var viktiga. (Pihl Atmer 1998, s. 408) Den 
industrialiserade tillverkningen av stugor fortsatte även 
under 1930- och 1940-talen. Till viss del engagerade sig 
nu även enskilda arkitekter och individuella stugor började 
också ritas och uppföras. (Pihl Atmer 1998, s. 333) 

Typiskt för 1930- och 1940-talen är att stugornas formspråk 
blev mycket mer varierat. Traditionell primitivistisk 
timmerteknik blandades med den funktionalistiska stilen. 
Planformerna förändrades därtill och blev mer komplexa och  [1]

 [2]

 [3]
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med ett större antal rum. De vanligaste byggnadstyperna var 
dels den funktionalistiska primasstugan (”lilla lådan”), som 
var en blandning av den traditionella och moderna stilen, 
och dels bungalower samt modernare mer långsträckta 
stugor. De långsträckta stugorna kunde bestå av flera 
byggnadskroppar, vara placerade på hög grund eller på 
stolpar för att bättre kunna anpassas till terrängen. (Pihl 
Atmer 1998, s. 408) Storleken på stugorna varierade avsevärt; 
från de allra minsta som endast var 10 m2, till de största 
som var uppemot 90 m2. De vanligaste stugorna, vilka var 
avsedda för en familj, hade dock en boendeyta på 30-40 m2. 
Både de traditionella och funktionalistiska stugorna bestod 
alltid av en storstuga, vilken tillsammans med den öppna 
spisen var det centrala i stugan. Därutöver innehöll de oftast 
ytterligare två eller tre rum och kök. Med tiden tillkom även 
nya funktioner på stugorna, såsom solrum, altan och terrass, 
vilka är en reaktion på funktionalismens krav på sol, ljus 
och luft. Det funktionalistiska formspråket kom att påverka 
stugornas utseende allt mer, exempelvis blev taken lägre och 
plattare och även så kallade pulpettak blev vanligare. (Pihl 
Atmer 1998, ss. 279-280)

Stugorna placerades oftast på ett visst sätt på tomten. Under 
1930- och 1940-talen var utsikten avgörande för placeringen 
av stugan och nu blev det dessutom vanligt att stugorna 
placerades på högt belägna, kuperade tomter. Det fanns även 
en strävan efter att anpassa stugans placering till tomtens 
naturliga förutsättningar. En viktig aspekt gällande val av 
tomter är att det inte fanns några önskemål om en traditionell 
trädgård med odlingar utan en varierad naturtomt lämpade 
sig bättre för stugorna. Avgörande för val av tomt och var 
stugan placerades var även väderförhållandena, framförallt 
sol och lä, och närheten till vatten och skog. (Pihl Atmer 1998, 
s. 408)

Mot slutet av 1940-talet hade standarden och storleken 
ökat successivt och stugornas ursprungliga funktion som 
sportstuga försvann allt mer och började istället likna den 
permanenta bostaden. Utvecklingen hade därmed gått 
”varvet runt” eftersom sportstugan allt mer övertagit den 
roll den tidigare sommarvillan haft. Milles och Stjernströms 
grundidé med en enkel primitiv sportstuga för friluftsliv 
hade nu utvecklats till ett modernt fritidshus där karaktär 

och standard allt mer liknade den permanenta bostaden. (Pihl 
Atmer 1998, s. 361)

lagarnas påverkan
Fram till 1928, då Jorddelningslagen antogs och avsty
ckningsplaneinstitutet infördes, gällde 1896 års lag om 
hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring. Som 
tidigare nämnts var det enligt denna lag i princip helt fritt 
att stycka av och bilda nya fastigheter, vilket bidrog till 
att försäljningen av mark till uppförandet av sommarvillor 
och sportstugor ökade. Avstyckningsplaneinstitutet innebar 
att planer var tvungna att upprättas vid fastighetsbildning 
utanför tätorter. Dessa planer skulle visa hur fastigheterna 
indelades, men saknade bebyggelsereglerande verkan och 
krav på byggnadslov (Boverket 1996, s. 138 samt Pihl Atmer 1998, 
s. 192). 

1931 infördes en ny stadsplanelag och en ny byggnadsstadga. 
Det som var nytt i stadsplanelagen var möjligheten att upprätta 
stomplaner och byggnadsplaner. Stadsplan användes dock 
fortfarande i städerna. Stomplan var en sorts översiktsplan 
som kunde upprättades för områden utanför stadsplan 
och byggnadsplan var en sorts detaljplan som reglerade 
bebyggelsen utanför staden. Byggnadsplanen kunde även 
ersätta avstyckningsplanerna. Avstyckningsplanerna kunde 
dessutom i och med 1931 års stadsplanelag förses med 
utomplansbestämmelser. Dessa utomplansbestämmelser 
reglerade endast byggnationen, det vill säga sportstugornas 
utformning, och inte jorddelningen. (Pihl Atmer 1998, s. 192) 
Enligt stadsplanelagen hade dock enskilda markägare rätt att 
uppföra tätbebyggelse på sin mark utan att samhället kunde 
reglera lokaliseringen (Åström 1993, s. 90), vilket bidrog till 
den okontrollerade framväxten av sportstugeområdena. 

Sportstugebebyggelsens snabba utbyggnad skedde således 
till en början nästan helt utan någon form av reglering i lag. 
Många värdefulla naturområden och stränder togs i anspråk 
utanför städerna och allmänhetens tillgänglighet begränsades 
kraftigt. En konflikt trappades upp under 1930-talet mellan 
olika intressen; naturskydd, friluftsliv och sportstugerörelse 
och många ansåg att den okontrollerade utbyggnaden av 
fritidshus måste regleras i lag. Även diskussioner om natur- 
och friluftsreservat skulle uppföras, fördes under 1930-talet. 

Många kritiker menade att värdefull mark som var lämplig 
för det rörliga friluftsliv blev förstörd och sönderstyckad av 
ohämmad sportstugebebyggelse. (Pihl Atmer 1998, ss. 170-171)

1940-talet till 2000-talet
Under 1940- och 1950-talen var utbyggnaden av 
fritidshusområden inte lika kraftig som tidigare. Först under 
1960-talet accelererade utbyggnaden igen, främst på grund 
av att välståndet ytterligare ökade och arbetare och lägre 
tjänstemän hade större möjlighet att köpa ett fritidshus. 
(Bjur m fl 1977, s. 28) Dessutom ökade antalet semesterdagar 
successivt, från tre veckors semester 1951 till fyra veckor 
1963 för att slutligen bli fem veckors lagstadgad semester 
1977. Detta bidrog stark till att de flesta högexploaterade 
områdena byggdes ut under 1960- och 1970-talen. (Stiftelsen 
Roslagsmuseet 1990, s. 7) Fritidshusområdena lokaliserades, 
precis som tidigare, främst längs kuster och större sjöar 
samt i närheten av större tätorter. Från 1950 skedde en 
standardhöjning av de fritidshus som byggdes, både 
avseende storlek och teknisk utrustning, vilket ledde till 
att skillnaderna mellan permanentbostad och fritidshus 
minskade ännu mer. (Fritidsboendekommittén 1982, ss. 89-90)

Vistelsen i fritidshusen blev längre på grund av 
standardhöjningen, människors utökade fritid samt det 
ökade bilinnehavet. Den ökade vistelsetiden i fritidshuset 
medförde också större krav på högre kommunal standard. 
Exempelvis började kommunerna tillåta installation 
av avloppsanläggningar i större utsträckning och 
även tillhandahålla kommunal sophämtning. Dessa 
standardhöjningar samt närheten till tätorter innebar att 
människor valde att bosätta sig permanent i sina fritidshus. 
(Fritidsboendekommittén 1981, ss. 51-53) Denna utveckling 
började redan på 1950-talet men ökade på 1960- och 1970-
talen (Bjur m fl 1977, s. 31). 

Från 1970-talet och fram till idag har fritidshusområdena 
fortsatt att successivt växa fram. 1974 hade till exempel 20,2 
% av Sveriges befolkning tillgång till ett eget fritidshus och 
1988 var motsvarande siffra 28,7 % (Stiftelsen Roslagsmuseet 
1990, s. 7). Antalet nyproducerade fritidshus är idag dock lågt 
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jämfört med produktionen under senare delen av 1970-talet. 
Då producerades 13 000 till 15 000 fritidshus per år, medan 
det under 1990-talets slut endast byggdes cirka 450 stycken 
per år. (Engelbert, Lars 1998, nr 1, s. 3) Efterfrågan på att bosätta 
sig permanent i befintliga fritidshus är emellertid stor. 

lagarnas påverkan
De planinstitut som i och med 1947 års byggnadslag 
påverkade fritidsbebyggelsen var regionplan, generalplan, 
byggnadsplan och i vissa fall stadsplaner. Regionplan 
upprättades mellan två eller flera kommuner och 
generalplan upprättades över en kommun. Dessa angav 
grunddragen för markens användning och påverkade 
endast fritidsbebyggelsen genom att de pekade ut lämpliga 
lokaliseringar. (Fritidsutredningen 1962, s. 16) Generalplanen 
skulle sedan ligga till grund för framtida stads- och 
byggnadsplaner. (Åström 1993, s. 90). Genom 1947 års 
byggnadslagstiftning ersattes också avstyckningsplanein
stitutet med byggnadsplaneinstitutet. Detta innebar att de 
avstyckningsplaner som redan upprättats likställdes med 
byggnadsplaner och fortsatte därmed att gälla. (Boverket 
1996, s. 139). Fram till 1947 hade kommunerna inte haft 
kontroll över bebyggelseutvecklingen, men i och med att 
tätbebyggelserätten avskaffades i byggnadslagen stärktes 
kommunernas möjligheter att påverka utvecklingen. De 
fick planmonopol och kunde påverka var, hur och när 
tätbebyggelse skulle uppföras. (Carlsson 1998, s. 82 samt 
Åström 1993, s. 90) Även avstyckningsplanerna som saknade 
bebyggelsereglering, men fortfarande var gällande, kunde 
förses med förbud mot tätbebyggelse (Boverket 1996, s.139). 
Det stora antalet små kommuner och deras begränsade 
resurser, både ekonomiska och kompetensmässiga, 
innebar dock att de i realiteten inte hade överblick över 
bebyggelseutvecklingen. Det var i själva verket vanligt 
förekommande att privatpersoner själva använde konsulter 
och lantmätare för att ta fram planer när fritidshus skulle 
uppföras. (Forsberg 1989, s. 42)

Den så kallade glesbebyggelserätten, vilken gav markägaren 
rätt att utan byggnadsplan uppföra en byggnad på sin 
fastighet, fanns kvar efter 1947. Det fanns dock instrument 
för att hindra utbredningen av glesbebyggelsen. Det ena var 
att området i generalplanen försågs med nybyggnadsförbud 
och det andra var att länsstyrelsen beslutade om att 
utomplansbestämmelser skulle införas för att reglera 
bebyggelsens utbredning och utformning. Problem med 
permanentbosättningar i fritidshusområden började uppstå 
redan under 1950-talet. Många kommuner utnyttjade då 

möjligheten att förse ett område med nybyggnadsförbud. 
Anledning var redan då att kommunerna inte var beredda 
att ta de kostnader som utbyggnad av vatten och avlopp 
samt andra kommunala åtagande hade medfört. Genom 
utomplansbestämmelserna kunde länsstyrelsen ställa krav på 
att byggnadslov skulle sökas för ny bebyggelse. Därutöver 
kunde de införa restriktioner på en största tillåtna boyta samt 
föreskriva att vatten- och avloppsförsörjningen skulle vara 
ordnad. Att begränsa boytan var också ett sätt att försvåra 
permanentbosättningar i fritidshusområden. (Forsberg 1989, ss. 
44-45) 

Glesbebyggelse- och tätbebyggelsebegreppen var dock 
svårdefinierade. Detta bidrog till att fritidshusområdena 
expanderade då samlingar av fritidshus som borde ha 
benämnts tätbebyggelse istället ansågs vara glesbebyggelse. 
En del fritidshusområden har därför kunnat byggas ut utan 
reglering i general- eller byggnadsplan. (Forsberg 1989, ss. 44-
45) Vidare hade fritidshusområdena, som tidigare nämnts, 
börjat inkräkta på värdefulla strandområden, vid hav, sjöar 
och vattendrag. Detta ledde till att det antogs en lag 1950 
om tillfälliga byggnadsförbud inom vissa strandområden. 
Förarbetena till denna lag gjordes redan i slutet på 1930-
talet av Fritidsutredningen, till följd av den diskussion som 
då pågick mellan olika intressen. 1952 ersattes denna lag 
av strandlagen, vilken antogs för att trygga allmänhetens 
tillgång till platser för bad och friluftsliv vid hav, sjöar 
och vattendrag. Strandlagen kom senare att ingå i 1964 års 
naturvårdslag. (Jonzon m fl 1976, ss. 11-12) 1964 års naturvårdslag 
innebar vidare att förbud kunde utfärdas mot uppförande av 
glesbebyggelse i områden som var värdefulla på grund av 
naturbeskaffenheter och landskapsbild eller i områden som 
var betydande för friluftslivet (Åström 1993, s. 90). 

Dessa regleringar räckte dock inte för att lösa konflikterna 
mellan fritidshusområdena och friluftslivet längs kusterna. 
1968 startade därför arbetet med den fysiska riksplaneringen, 
vars uppgift var att ”kartlägga önskemål, analysera 
konflikter och definiera riksintressanta markområden till 
skilda verksamheter. /…/ Det gällde speciellt anspråk från 
industrin och det fasta och rörliga friluftslivet” (Forsberg 
1989, s. 34). Det övergripande målet var att planeringen 
bättre skulle hushålla med naturresurserna, mark och 

vatten. Den fysiska riksplaneringen utmynnade, 1972, i att 
verksamhetsanknutna och geografiska riktlinjer drogs upp 
för den kommunala fysiska planeringen. (Statens Planverk 
1978, s. 11) Dessa riktlinjer hade ingen laglig verkan utan 
tillämpades i de lagrum som berörde exploateringen av mark 
och vatten, till exempel byggnadslagen (Forsberg 1989, s. 34).

De riktlinjer som var intressanta för framväxten 
av fritidshusområden var de som rörde kuster och 
fritidsbebyggelse. I riktlinjerna för kusterna delades dessa 
in i obrutna-, högexploaterade- och övriga kuster. De 
obrutna kusterna hade stora värden för friluftslivet och 
påverkades inte av större tätorter eller miljöpåverkande 
industrianläggningar. Det fanns dessutom i de obrutna 
kustområdena stora skyddsintressen samtidigt som det fanns 
en risk att fritidsbebyggelsen skulle ta för mycket av dessa 
områden i anspråk. De högexploaterade kusterna låg oftast i 
närheten av stora tätorter, vilket medförde att många fritidshus 
byggdes inom dessa områden. Inom dessa kustområden 
fanns både riksintresse för friluftslivet och riksintresse för 
den vetenskapliga och kulturella naturvården. De övriga 
kusterna var av litet intresse för friluftslivet men hade 
kustavsnitt som var intressanta för både friluftslivet samt den 
vetenskapliga och kulturella naturvården. De övriga kusterna 
hade inte samma befolkningstryck som de högexploaterade 
kusterna men risken fanns ändå att fritidsbebyggelse skulle 
exploatera de mest attraktiva områdena. (Statens Planverk 
1978, ss. 75-77) De riktlinjer som rörde fritidshusbebyggelsen 
innebar att utvecklingen av fritidshusområden borde ske i mer 
planmässiga former än tidigare. Parallellt med den fysiska 
riksplaneringen ändrades byggnadslagsstiftningen 1971, för 
att ge större möjligheter till reglering av fritidsbebyggelsen. 
Exempelvis utökades byggnadslovplikten till att gälla all 
bebyggelse samt att även glesbebyggelsen skulle omfattas 
av en allmän lämplighetsprövning. (Statens Planverk 1978, ss. 
162-165)  

1975 skärptes reglerna för strandskyddet i naturvårdslagen 
och det blev obligatoriskt även för planlagda områden. 
Detta gjordes för att ytterligare säkerställa allmänhetens 
tillträde till landets kuster och hindra att dessa exploateras 
med okontrollerad bebyggelse. I och med detta försvann 
även markägarens rätt till kompensation då denne nekades 
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bygglov inom strandskyddsområde. (Jonzon m fl 1976, s. 91)    
Riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen utmynnade 1987 i 
naturresurslagen (NRL). Samtidigt med NRL kom även plan- 
och bygglagen (PBL), vilken ersatte byggnadslagen och 
byggnadsstadgan från 1947 respektive 1959. (Forsberg 1989, s. 
37) I och med att PBL samt NRL infördes fick kommunerna 
ett större ansvar för bebyggelseutveckling, miljö och 
naturresurser (Boverket 1996, s. 8). I NRL utpekades bland 
annat vissa kustområden som riksintresse, vilket innebar 
att det rörliga friluftslivets och turismens intressen skulle 
beaktas särskilt vid exploatering inom dessa områden. (NRL 
3 kap 2 §) Många befintliga fritidshusområden kom därmed 
att ligga i områden av riksintresse. Förutom riksintressena 
anges i NRL grundläggande hushållningsbestämmelser som 
skall följas vid planläggning (NRL 2 kap). 
Utöver detta måste de allmänna intressena, som anges i 2 
kapitlet i PBL beaktas vid all planläggning och lokalisering 
av bebyggelse. Kommunen kan vidare, genom de nya 
regleringsformerna i PBL, reglera planläggning och 
byggande på olika nivåer. De planformer som kom 1987 
var, översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser. 
Översiktsplanen är endast vägledande och ska ange 
grunddragen i markanvändningen samt redovisa de allmänna 
intressena och riksintressena enligt NRL. Detaljplan och 
områdesbestämmelser är däremot juridiskt bindande. 
Detaljplan, som ersatt stads- och byggnadsplan, upprättas 
vid större förändringar för att säkerställa hur marken 
ska användas och områdesbestämmelser upprättas över 
mindre områden för att säkerställa vad som slagits fast i 
översiktsplanen. (Boverket 1996, ss. 8-18)

Kommunen har genom NRL, vilken sedan 1999 ingår i 
miljöbalken (MB), och PBL fått större möjligheter att reglera 
utbyggnaden av fritidshusområden. Dessvärre skedde den 
största exploateringen av fritidshusområden under en period 
då regleringen var bristfällig och när nu fritidshusområdena 
permanentas i allt högre utsträckning blir de problem som 
den bristfälliga planeringen orsakat mer påtagliga.  
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